
2006:050 

D - U P P S A T S

Hur företagsledningen styr medarbetarna
mot ökad motivation

 Jon Berggren
 Anton Holmlund

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

2006:050  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--06/050--SE



 

Förord 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Sven Andersson för all hjälp vi erhållit för att 
kunna genomföra uppsatsen. Utöver detta vill vi även ge ett tack till Monika Kurkkio och 
de studenter som varit medverkande under seminarietillfällena. Avslutningsvis vill vi rikta 
ett stort tack till aktörerna i de undersökta företagen 
 
Luleå den 2 januari 2006 
 
Anton Holmlund   Jon Berggren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Sammanfattning 
 
 
Det är viktigt att vi förstår hur organisationer influerar motivation hos de anställda för att 
uppnå en effektiv organisation. De allra flesta företag har som målsättning att hitta de 
faktorer som gör de möjligt att motivera personalen. En viktig uppgift för organisationens 
styrsystem är att motivera de anställda att nå uppsatta mål. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka hur företagsledningen styr mot ökad motivation genom att använda sig av inre 
respektive yttre motivationsfaktorer utifrån Simons styrmodell. Vi utförde en kvalitativ 
fallstudie av tre större företag med anknytning till Luleå. För att undersöka hur företagen 
styr mot ökad motivation använde vi oss av en egen analysmodell omarbetad utifrån 
Simons styrmodell. Undersökningen kom fram till att de undersökta företagen främst styr 
mot inre motivation genom praktiska åtgärder såsom arbetsrotation, utbildning och 
decentralisering. Styrning mot yttre motivation sker i första hand genom monetär belöning.  
 
 



 

  

Abstract 
 
 
In order to achieve an efficient organization it is of great importance that we understand 
how organizations influence employee motivation. The key objective for organizations is to 
find the factors that enable employee motivation. An important assignment for control 
systems is to motivate employees to achieve common goals. The purpose of this paper is to 
examine how management leads towards increased motivation by using intrinsic and 
extrinsic work motivation on the basis of Simons levers of control. We performed a 
qualitative case study in three larger companies connected to Luleå. We used a self-
designed analysis model modified from Simon levers of control to examine how companies 
lead towards increased motivation. The conclusion of this survey is that the examined 
companies foremost control towards intrinsic motivation by job rotation, work training and 
decentralization. Control of extrinsic motivation is primarily done by monetary rewards. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en beskrivning av bakgrunden och problemdiskussionen till 
problemområdet som senare resulterar till formuleringen av syftet med vår uppsats. 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Bergstrand (1997) har metoderna för att styra stora organisationer förändras under 
tidernas gång. De första riktigt stora organisationerna i modern tid var militära och avsedda 
att styra tusentals soldater. I många fall var soldaterna måttligt intresserade av sina 
uppgifter och arméerna fungerade främst på grund av en annan människosyn än idag och 
med hjälp av stenhård disciplin. Idag ska marknadsekonomins företag styra medarbetare, 
som i många fall är intresserade av sitt arbete. De skall styras till resultat som inte alltid är 
kända i förväg, inte ens av deras ledare. Samtidigt finns ett beroende av att arbetet bedrivs 
på ett effektivt sätt, så att företaget blir lönsamt (ibid). 
 
Enligt Lawler (1994) är det viktigt att vi förstår hur organisationer influerar motivation hos 
deras medlemmar och att denna förståelse är viktig om man vill ha en effektiv organisation. 
Ax, Johansson och Kullvén (2001) anser att begreppet effektivitet är centralt i 
företagsekonomin och anger hur väl organisationen bedriver sin verksamhet. Ax et al 
menar att ekonomistyrning innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, 
följa upp, utvärdera och anpassa företags verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål 
av såväl finansiell som icke-finansiell karaktär. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Anthony och Govindarajan (2003) påpekar att varje organisation har mål och en viktig 
uppgift för styrsystem är att motivera organisationens medlemmar att uppnå dessa mål. 
Målöverensstämmelse innebär att målen för organisationens individer är förenliga med 
organisationens mål (ibid). Ostraker (1999) menar att om organisationen inte lyckas med 
förmågan att motivera sina anställda, så utnyttjas inte kunskapen inom organisation till 
fullo. Enligt författaren är därmed målsättningen för varje framgångsrikt företag att hitta de 
faktorer som gör det möjligt att motivera personalen. Bent, Ingram och Seaman (1999) 
menar för att uppnå fördelar gentemot konkurrenterna krävs framgångsrik motivering av 
personalen. 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) nämner att uttrycket motivation har sitt ursprung från det 
latinska ordet ”movere”, vilket betyder sätta i rörelse. Robbins (2001) definierar motivation 
enligt följande: ”The processes that account for an individual’s intensity, direction, and 
persistence of effort toward attaining a goal.” Enligt Luthans (1992) är motivation inte den 
enda förklaringen till en människas beteende. Tillsammans med perception, personlighet, 
attityder och förmåga är motivation en viktig del för att kunna förstå beteende. Kast och 
Rosenzweig (1985) menar att motivation är den viktigaste delen för att kunna förstå ett 
beteende.  
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Enligt Deci och Gagne (2005) kan motivation delas upp i inre motivation och yttre 
motivation. Simons (2000) har utvecklat Simons Levers of Control som omfattar fyra 
styrmodeller; värderings-, gränsskapande-, interaktiva- samt diagnostiska styrmodellen. 
Författaren menar att värderings- och interaktiva styrsystem skapar inre motivation. 
Bénabou och Tirole (2003) anser att inre motivation är de drivkrafter som får människor att 
göra saker av egen fri vilja utan påverkan av yttre faktorer. 
 
Simons (2000) menar att de interaktiva styrsystem ska stimulera lärande samt handlar om 
interaktion mellan över- och underordnad. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) finns en 
rad teorier som riktar uppmärksamheten mot arbetsutformning. Dessa teorier menar att 
uppgiften måste vara varierad, utmanade, lärorik samt ge individen möjlighet att påverka 
beslut för att kunna motivera. Författarna menar vidare att kommunikation är en del av 
interaktionen mellan chef och anställd. Ledningen kan ha olika ändamål med 
kommunikationen. En anledning kan vara att få de anställda att förstå betydelsen av det 
arbete de utför och hur arbetsuppgifterna är relaterade till den övriga verksamheten i 
organisationen. Ett annat syfte med ledningens kommunikation kan vara att ge feedback på 
de anställdas arbete (ibid). Kouzes och Posner (1999) anser att en tydlig kommunikation en 
stor inverkan på motivationen. 
 
Enligt Simons (2000) innebär värderingsstyrsystem att ledningen bland annat skall 
kommunicera ut kärnvärderingar inom organisationen. Bruzelius och Skärvad (2000) menar 
att det inte är lätt att precisera vad företagets kultur består av. Viktiga beståndsdelar är mål, 
dominerande idéer, värderingar, normer och regler. Alla organisationer har dominerande 
idéer och värderingar, det vill säga uppfattningar om vad som är bra och dåligt, önskvärt 
och inte önskvärt, vad som bör eftersträvas respektive undvikas och vilket beteende som 
ska belönas respektive bestraffas. Värderingar varierar från företag till företag. Motivation 
uppstår då medlemmarna i organisationen identifierar sig med organisationens värderingar 
och trivs med att arbeta i organisationen (ibid). Jacobsen och Thorsvik (1998) påstår att det 
är väl dokumenterat att en stark företagskultur främjar motivation. 
 
Enligt Simons (2000) skapar gränsskapande- och diagnostiska styrsystem yttre motivation. 
Bénabou och Tirole (2003) påstår att den yttre motivationen består av drivkrafter som inte 
har sitt ursprung i individen själv. Simons (2000) hävdar att gränsskapande styrsystem kan 
användas för att motivera genom bestraffning och diagnostiska styrmodeller för att 
motivera genom belöningar.  
 
Lawler (1994) menar att flera studier visar att yttre belöningar har en stark påverkan på 
individens motivation. Hur starkt belöningen påverkar individen beror på hur viktig den är 
för den enskilda individen. Bland de mest uppenbara belöningarna räknar författaren upp 
löneförmån och befordran. Anthony och Govindarajan (2003) menar att människors 
motivation även påverkas av negativa incitament, som till exempel bestraffning. Podsakoff 
och Todor (1985) anser att en individ motiveras av belöning och bestraffning genom att 
individerna försöker uppnå belöningen och undvika bestraffningen. Författarnas 
undersökning kom fram till att det finns ett positivt samband mellan befogade 
tillrättavisningar från överordnad och gruppens motivation och produktivitet. 
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1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur en företagsledning styr medarbetare mot ökad motivation 
genom inre respektive yttre motivationsfaktorer utifrån Simons styrmodell. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi den metod som uppsatsen bygger på. Metoden hjälper oss att 
erhålla nödvändig information för att besvara uppsatsen syfte. Vi beskriver val av 
forskningsansats, undersökningsansats, litteraturstudie, datainsamlingsmetod och även 
vilka tänkbara metodproblem vi beaktat i vår uppsats.   
 

2.1 Forskningssansats  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) innebär aktörsynsättet att fokus ligger på enskilda 
aktörer. Då uppsatsens fokus låg på att undersöka utifrån Simons styrmodell hur en 
företagsledning styr medarbetare mot ökad motivation, valde vi att använda oss av ett 
aktörssynsätt.  
 
Enligt Bell (1993) samlar kvantitativt inriktade forskare in fakta och studerar relationer 
mellan olika uppsättningar av fakta. De mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan 
ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara slutsatser (ibid). Denscombe (2000) 
menar att kvalitativ forskning tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar 
av händelser eller människor. Enligt Bell (1993) är deras mål insikt, snarare än statistisk 
analys. Då vår undersökning krävde en mer ingående beskrivning av olika åtgärder som 
företaget företog sig, valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden framför den 
kvantitativa metoden. 
 
Det finns olika tillvägagångssätt att välja mellan och en av dessa är den deduktiva metoden. 
Artsberg (2003) menar att i den deduktiva metoden tar man utgångspunkt i befintlig teori 
med syftet att testa denna. Vårt arbete började med att vi satte oss in i teorier om olika 
motivationsområden samt teori om Simons styrmodell. Dessa två teoriområden utgör basen 
för vår teoretiska referensram, som sedan användes för att tolka empirin. På grund av detta 
använde vi oss av den deduktiva metoden. Däremot hade vi inte någon avsikt att utveckla 
ny teori vilket är en möjlighet när man använder den deduktiva metoden. 
 

2.2 Undersökningsansats  
 
Merriam (1994) menar att en forskare kan välja bland flera grundläggande vetenskapliga 
tillvägagångssätt, vilka vart och ett på sitt sätt belyser något särskilt hos den företeelse som 
studeras. Frågan huruvida man ska välja en kvalitativ fallundersökning eller något annat 
tillvägagångssätt beror i grunden på vad forskaren är ute efter samt vilka frågor han eller 
hon vill ha svar på. Hur en frågeställning är definierad och vilka frågor den i sin tur ger 
upphov till avgör vilken metod som passar bäst (ibid).  
 
Denscombe (2000) menar att det som utmärker fallstudier är att dessa riktar sig mot få 
enskilda aktörer snarare än mot ett stort urval. Vi har genomfört en fallstudie på grund av 
att vi ville uppnå en djupare och mer detaljerad förståelse för vårt valda problemområde. 
Författaren menar att genom att rikta sig mot enskilda aktörer kan man lättare studera saker 
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i detalj, vilket inte hade varit möjligt vid genomförandet av en surveyundersökning. 
Fallstudien inriktar sig på studiens djup där syftet är att komma fram till en redogörelse för 
händelser, relationer, erfarenheter eller processer som förekommer hos de utvalda aktörerna 
(ibid).  
 
Merriam (1994) anser att den lämpligaste urvalsstrategin för en kvalitativ fallstudie är icke-
sannolikhetsurval och de två vanligaste formerna är målinriktat och ändamålsenligt urval. 
Författaren menar vidare att den senare av de två urvalsstrategierna kräver att enheten 
uppfyller vissa kriterier för att den ska inkluderas i undersökningen och sedan söker man 
reda på enheter som passar dessa kriterier. För att kunna uppfylla syftet ansåg vi det 
nödvändigt att använda oss av ändamålsenligt urval.  
 
Vi ställde upp följande kriterier för att ett företag skulle vara intressant för att delta i vår 
studie. Det första kriteriet var att företaget skulle ha minst 150 stycken anställda. Ökad 
storlek för företag leder till ökad formalisering och i mindre företag har de flesta personer 
kontakt med varandra och styrningen av motivation blir därmed inte lika intressant. Då vårt 
syfte var att undersöka hur företagsledningen styr mot ökad motivation genom att använda 
inre respektive yttre motivationsfaktorer ansåg vi det mer lämpligt att undersöka större 
företag. Det andra kriteriet var att företaget skulle vara anknutet till Luleå. Anledning till 
detta var att vi ville genomföra personliga intervjuer då vi trodde det skulle underlätta 
datainsamlingen. Då aktören på ett av våra valda företag delvis arbetade i Luleå, men 
befann sig i Malmberget under den period vi genomförde våra intervjuer ansåg vi det 
nödvändigt att använda oss av en telefonintervju eftersom tidsbrist omöjliggjorde ett besök. 
 
Vid urvalsprocessen av lämpliga fallstudieföretag som uppfyllde våra kriterier använde vi 
oss av FöretagsFaktas hemsida. Vi hittade sju företag som vi ansåg intressanta i förhållande 
till vårt syfte och skickade sedan förfrågan med e-post om dessa ville delta i 
undersökningen. Vid uppföljning via telefon ställde sig tre av företagen positiva till att delta 
i undersökningen. Företagen var LKAB, SSAB och Ferruform. Kriteriet för aktörerna var 
att de skulle ha god insikt i företagets syn på motivering av anställda. Aktörerna valdes ut 
genom att vi först kontaktade respektive företags växel och förklarade vad syftet med 
uppsatsen var. Vi blev hänvisade vidare till enligt dem lämpliga personer. Efter 
telefonkontakten med aktörerna skickade vi ut intervjuguiden till aktörerna för 
genomläsning som en ytterligare försäkran att de var rätt personer för att besvara våra 
frågor. Efter genomläsningen ställde samtliga upp för intervju. Aktörerna var Mats 
Pettersson på LKAB som är personaldirektör, Margaretha Wiklund som är chefsutvecklare 
på SSAB Tunnplåt och Mats Olausson som är personalchef på Ferruform.  
 

2.3 Litteraturstudie 
 
Litteratursökningen ägde rum i biblioteket på Luleå Tekniska Universitet. För att finna 
passande litteratur för vår uppsats användes katalogen Lucia och den svenska nationella 
samkatalogen Libris. Vetenskapliga artiklar fann vi i databaserna Ebsco och Emerald. De 
sökord som vi använde oss av var; celebration, communication, employee motivation, fear, 
job design, job rotation, management control, organizational behavior, organizational 
culture, punishment, reward, rules, threats, values och work motivation. Vissa av de 
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ovanstående orden kombinerades med varandra och med sökordet motivation. De sökord vi 
använde för att hitta passande litteratur i katalogerna Lucia och Libris var; 
ekonomistyrning, forskningsmetodik, motivation och organisation. Ett annat 
tillvägagångssätt för att finna passande litteratur var att titta på referenslistorna hos tidigare 
uppsatsskrivare med liknande ämne. Vi gjorde på liknande sätt med de vetenskapliga 
artiklarna. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Denscombe (2000) är det avgörande valet om man ska använda intervjuer eller inte 
att samla ytlig information från ett stort antal människor eller att samla mer detaljerad 
information från ett mindre antal människor. Vi använde oss av intervjuer på grund av vi 
ville ha en mera detaljerad information om företagets styrning mot ökad motivation. 
Intervjuerna genomfördes i formen semistrukturerade för att tillåta aktören utveckla sitt 
resonemang. Denscombe (2000) nämner att en fördel med semistrukturerade intervjuer är 
att man låter aktören utveckla sina idéer ordentligt. Vid intervjutillfället var vi båda 
närvarande och diktafon användes. Tidsåtgången vid varje intervju var ungefär en timme.    
 

2.5 Metodproblem 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) används validitetsbegreppet inom aktörssynsättet med en 
rad olika innebörder bland annat begreppen trovärdighet och uppriktighet. Anledningen till 
att det inte finns några konkreta validitetskriterier inom aktörssynsättet beror enligt 
författarna på en socialt konstruerad verklighet som är så interaktiv att möjligheter för 
validering är mycket små. Denscombe (2000) menar att trovärdighet handlar om i vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra. 
 
Vår undersökning baserades på personliga intervjuer och för att uppnå hög trovärdighet 
utformade vi intervjuguiden utifrån vårt syfte. Denscombe (2000) hävdar att intervjuarens 
kön, ålder och etniska ursprung påverkar hur mycket information människor är villiga att ge 
och hur ärliga de är i sin information. Vidare menar författaren att om undersökningen rör 
känsliga frågor kan aktören påverkas av intervjuaren. Då problemområdet inte var av 
känsligare karaktär tror vi inte att vår person påverkade aktörernas svar. Vi lät även våra 
handledare Sven Andersson och Monika Kurkkio lämna förslag till förbättringar på 
intervjuguiden innan vi lät våra aktörer ta del av den. När vi fick kontakt med de tilltänkta 
aktörerna förklarade vi vad vårt syfte var samt vad uppsatsen handlade om. Vi skickade 
även ut vår intervjuguide i förväg till att aktörerna för att de då skulle få tid och möjlighet 
att sätta sig in i vårt problemområde. Detta tror vi ökade trovärdigheten då samspelet 
mellan oss och aktörerna. Intervjuerna upplevdes som problemfria då aktörerna hade goda 
kunskaper om problemområdet. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) anser att en av få valideringar som kan ske i aktörssynsättet är i 
vilken grad aktörerna accepterar resultaten och gjorda tolkningar. Vi frågade aktörerna om 
möjligheten att återkomma vid oklarheter vid sammanställningen efter intervjun. När 
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sammanställningen var färdig skickades den till varje aktör för eventuella kommentarer och 
en av aktörerna valde då att förtydliga sina svar. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) bestäms reliabiliteten av hur mätningarna utförs och 
noggrannheten vid bearbetningen av informationen. Det är en målsättning för varje 
undersökning att ha så reliabel eller pålitlig information som möjligt. Hög reliabilitet 
uppnås om olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger liknande resultat 
(ibid). Davidsson och Patel (1991) menar att när man använder sig av intervjuer går det inte 
erhålla något mått på reliabiliteten. Vid intervjuer gäller det istället att försäkra sig om hög 
tillförlitlighet. För att stärka tillförlitligheten kan ytterligare en person deltaga vid intervjun 
och författaren nämner vidare och det går att lagra verkligheten i form av inspelningar. Vid 
intervjuerna var vi båda närvarande och en diktafon användes vilket troligtvis ledde till en 
mer korrekt tolkning av svaren. Detta gav oss även möjligheten till att ställa följdfrågor i en 
högre grad. Denscombe (2000) anser att en nackdel med att använda sig av bandspelare 
under de personliga intervjuerna att det skulle kunna störa intervjumiljön och nämner 
vidare att störningen kan variera från situation till situation. Då diktafonen som vi använde 
oss av var liten och tystgående upplevde vi det inte som den störde intervjumiljön i någon 
högre grad. 
 
På grund av att vi endast intervjuade en person på varje företag finns det en risk att dennes 
uppfattning skiljer sig mot andra personer inom företaget, gällande hur företag styr mot 
ökad motivation. Därför skulle svaren kunna variera om undersökningen genomfördes vid 
ett senare tillfälle. Vår uppfattning är dock att alla undersökta aktörer hade mycket goda 
kunskaper om området och vi ser ingen anledning att tvivla på att deras svar skiljer sig 
nämnvärt från företagets uppfattning om hur man styr mot ökad motivation. 
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3 Referensram 
I referensramen kommer vi att behandla områden som ligger till grund för analysen. 
Ekonomistyrnings- och motivationskapitlet har vi använt för att få en grundläggande 
förståelse om området. Kapitlet om Simons styrmodell ligger som grund för utvecklandet av 
vår analysmodell. 
 

3.1 Ekonomistyrning  
 
Enligt Källström (1990) finns ett mycket stort antal styrande krafter i en organisation, dessa 
kan delas upp i tre kategorier: formell-, informell- och inneboende styrning. Utifrån 
uppsatsen syfte förklarar vi endast den formella styrningen närmare. Vidare anser 
Källström (1990) att formell styrning karaktäriseras av att den utgår från officiellt tillsatta 
och i styrfrågor behöriga organ och befattningshavare. Formell styrning förekommer i en 
och samma organisation i många olika former, exempelvis: ekonomiska belöningar, 
policies, formell företagskultur och ekonomistyrning. Anledning till att använda sig av 
ekonomistyrning är att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt 
beteende bland organisationens medlemmar (ibid).  
 
Enligt Källström (1990) är ekonomistyrning en process som syftar till att motivera och 
inspirera medarbetarna i en organisation till att utföra aktiviteter som gynnar 
organisationens mål. Den är också en process som skall upptäcka och korrigera 
felaktigheter i agerandet (ibid). Anthony och Govindarajan (2003) menar att med 
ekonomistyrning kan ledningen också influera andra medlemmar i organisationen till att 
implementera organisationens strategi. Att bistå vid implementeringen av organisationens 
strategi brukar enligt Lindvall (2001) ses som ekonominstyrningens viktigaste uppgift.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) anser att behovet av styrning och kontroller har sin grund i 
att olika individer har olika intressen, och att det kan råda skillnad mellan individuella, 
gruppmässiga och organisatoriska mål. Källsström (1990) menar på att ekonomistyrning 
aldrig kan ses som en avskild företeelse. Den måste utformas i perspektiv av 
organisationens syfte och mål, men också med hänsyn till övriga styrande krafter och hur 
dessa inverkar på den totala styreffekten (ibid). Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är 
det centrala i ekonomistyrning att försäkra sig om målöverensstämmelse. Vidare menar 
författarna att detta innebär att styrningen bör vara utformad på ett sådant sätt att enskilda 
individers agerande i strävan mot personliga mål även uppfyller organisationens mål. 
Lindvall (2001) menar att synen på målöverensstämmelse har förändrats över tiden. Om 
ambitionen tidigare var att med styrning direkt få individerna att agera i en viss riktning, är 
strävan nu allt oftare att skapa ramar för individernas agerande. Ambitionen blir då att 
individen åtminstone inte skall bryta mot det som är bäst för helheten (ibid).  
 

3.2 Allmänt om motivation 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) kan motivation definieras som en inre psykologisk 
process hos individen som skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger 
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handlingen riktning, upprätthåller och förstärker den. Författarna poängterar att det inte går 
att motivera alla människor på samma sätt. Studier som Maslows motivationsteori visar att 
det som motiverar kan variera från person till person och mellan olika situationer som dessa 
personer befinner sig i. Motivationsteori ger oss därför inte underlag för att säga något 
generellt om motivation som är giltigt för varje individ och situation. Motivationsteori kan 
användas för att systematiskt gå igenom vilka förhållanden som kan tänkas vara av 
betydelse för motivation i det enskilda konkreta fallet (ibid).   
 
Golembiewski (1993) påstår att det går påverka individens inre och yttre motivation, där 
yttre motivation förmedlas till arbetaren externt av organisationen. Miller (2002) menar att 
yttre motivation kan inträffa bland annat genom belöning och bestraffning. För att skapa 
förhållanden för inre motivation kan organisationen se till att anställda har den kompetens 
som krävs, att de själva känner sig kompetenta nog att lösa sina uppgifter de har blivit 
tilldelade. Organisationen kan förbättra de anställdas arbetsförhållanden och skapa en 
arbetsplats som präglas av kreativitet, försöka att se saker och ting ur de anställdas 
perspektiv och ha sammanträden med öppen kommunikation. Organisationen ska även låta 
de anställda självständigt få lösa uppgifter på deras egna sätt för att uppnå önskvärda 
resultat. När människor ställer upp bakom företagets värderingar och mål ökar deras 
personliga förverkligande (ibid).  
 
Enligt Gay, Graves och Mahony (2005) innebär att motivera anställda att ställa sig bakom 
företagets strategi den viktigaste kommunikationsfrågan för företag. För företag gäller det 
att uppfylla följande kriterier för att skapa motivation hos de anställda att följa strategin; 
försäkra sig om att de anställda klart förstår hur de kan uppnå företagets strategi, skapa 
hängivenhet hos de anställda att uppnå strategin, leverera teknologi som hjälper anställda 
att förstå strategin samt etablera förtroende mellan ledning och anställda. 
 

3.3 Simons styrmodell 
 
Simons (2000) har utvecklat en modell för strategisk ekonomistyrning, nämligen Simons 
Levers of Control. Denna modell innefattar fyra styrmodeller; värderings-, gränsskapande-, 
diagnostiska- samt interaktiva styrmodeller: se figur 1. Det är viktigt att hitta en balans 
mellan hushållandet (inre effektivitet) av resurser och värdeskapande (yttre effektivitet). 
Enligt modellen motsvaras hushållandet med resurser av de gränsskapande- och 
diagnostiska styrmodellerna medan värdeskapande motsvaras av värderings- och 
interaktiva styrmodellen.  
 
                        Inre motivation          Yttre motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bearbetning av Simons levers of control Källa: Simons. 2000, s. 305   
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I modellens kärna finns företagets strategi, hur företaget konkurrerar och är positionerat 
gentemot sina konkurrenter. De fyra styrmodellerna skapar motsatta krafter, positiva och 
återhållande, för att effektivt implementera denna strategi. Värderings- och interaktiva 
styrmodellerna skapar de positiva och inspirerande krafterna ”gasa”, medan gränsskapande- 
och diagnostiska styrmodellerna skapar de återhållande krafterna och säkerställer 
regeluppfyllelse ”bromsa”. Modellen behandlar både mjuka och hårda värden i företaget, 
och de fyra styrmodellerna verkar parallellt men för olika ändamål. Vidare menar 
författaren att de positiva krafterna, värderings- och interaktiva styrsystem, skapar inre 
motivation och att de negativa krafterna, gränsskapande- och diagnostiska styrsystem, 
skapar yttre motivation.  
 

3.3.1 Inre motivation  
 
De interaktiva styrmodellerna fokuserar mot strategiska osäkerheter. Genom att företag 
uppmärksammar och arbetar mot strategiska osäkerheter kan de undvika överraskningar. 
Styrmodellerna stimulerar sökande och lärande, tillåter utveckling av nya strategier för att 
organisationen ska klara hot samt tillvarata möjligheter. Detta uppnås genom kontinuerlig 
och öppen kommunikation mellan ledning och de anställda. Värderingsstyrmodellerna ska 
däremot användas för att inspirera och vägleda företag i sitt sökande efter nya möjligheter 
samt för att uppnå företagets mål. Värderingsstyrmodellen skall ge kraft och mod vilket 
inspirerar till nytänkande och kreativitet. Detta kan uppnås genom att förmedla företagets 
normer och värderingar till de anställda. 
 

3.3.2 Yttre motivation 
 
De diagnostiska styrmodellerna är utformade i syfte att försäkra sig om att företagets mål 
uppnås. Diagnostiska styrmodeller samordnar och övervakar implementering av avsedda 
strategier samt kommunicerar ut planer och mål. Modellen försöker mäta utfallet av de 
variabler som är viktiga för att företaget skall uppnå sina mål. Gränsskapande 
styrmodellerna ska däremot beskriva det accepterade området för aktiviteterna inom 
företaget då styrmodellerna begränsar handlingsutrymmet för de anställda. Dessa 
styrmodeller sätter gränser för vad som är tillåtet att göra i syfte att undvika risker (ibid). 
 

3.4 Interaktiva modeller – Motivation genom arbetsutformning och 
kommunikation   
 
Enligt Simons (2000) ska de interaktiva styrmodellerna stimulera sökande och lärande. 
Gällande arbetsutformning anser Bruzelius och Skärvad (2000) att det är viktigt för 
individen att kunna utveckla sin kompetens och känna förhoppningar inför framtiden. 
Författarna menar vidare att organisatorisk inlärning även i hög grad är en fråga om 
kommunikation.  
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3.4.1 Arbetsutformning  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) skriver att allt eftersom man insett att lön är en begränsad 
motivationsfaktor, har man intresserat sig för andra variabler som kan ha förklara 
motivation, närmare bestämt individens arbetsuppgifter (ibid). Källström (1990) menar att 
en individ påverkas hela tiden av sina personliga motiv, ambitioner, värderingar osv. 
exempelvis blir roliga och intressanta arbetsuppgifter snabbare och bättre utförda än tråkiga 
och ointressanta. Wiley (1997) är inne på samma linje då författaren tycker att ett intressant 
arbete är en de främsta faktorerna som motiverar. Luthans (1992) skriver att det finns ett 
behov att växa och det handlar om att människor har en inre önskan att utvecklas. Nedan 
beskrivs olika praktiska tillvägagångssätt på hur man motiverar genom personlig 
utveckling.  
 
Ortega (2001) anser att roterande av arbetsuppgifter mellan arbetarna gör arbetet inte bara 
intressantare utan även mer motiverande. Arbetsrotation kan också ses som ett sätt för den 
anställde att lära sig (ibid). Enligt Downey, Duckett, Kirk och Woody (2000) är inte bara 
arbetsrotation motiverande, utan även arbetsberikning kan vara motiverande. 
Arbetsberikning innebär att man ökar den anställdas ansvar och kontroll över sitt arbete 
(ibid). Bruzelius och Skärvad (2000) menar att detta kräver att den anställde 
kompetensutvecklas. Till arbetsberikning kan man koppla flextid. Downey et al (2000) 
anser att flextid kan leda till ökad motivation hos de anställda. Flextid behöver inte bara 
innebära att de anställda bestämmer när de börjar respektive slutar varje dag, det kan lika 
gärna innebär att de bestämmer hur många dagar i veckan de arbetar till exempel fyra tio 
timmars dagar på en vecka. Jacobsen och Thorsvik (1998) skriver att arbetsuppgifter i sig 
kan vara motiverande dvs. om de är intressanta, krävande samt varierande, vilket 
arbetsvidgningen är enligt Bruzelius och Skärvad (2000). Arbetsvidgning innebär att de 
anställda tränas i att utföra flera olika arbetsuppgifter inom en hel arbetsprocess och får 
därmed ett större ansvar för den totala arbetsprocessens genomförande (ibid).   
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att ett annat sätt att motivera de anställda är genom att 
decentralisera beslutfattandet. Bruzelius och Skärvad (2000) delar denna uppfattning och 
nämner dessutom att decentralisering ger större utrymme för initiativ, beslut och handling 
hos organisationsmedlemmarna. Källström (1990) menar att idag när allt fler människor i 
kraft av en god utbildning känner ökat självförtroende, ställer de krav på att få ta ansvar. Av 
den anledningen tycker Källström att delegeringen fyller en viktig funktion när det gäller 
att motivera anställda.  
 
Hopkins (1995) anser att vidareutbildning inte bara förbättrar de anställdas kompetens och 
självförtroende utan även att deras arbetsmotivation förbättras. Exempel på utbildningar 
nämner han konferenser, kvällskurser och workshops. Ett annat sätt att motivera och 
utveckla de anställda är enligt Downey et al (2000) att införa karriärutveckling. 
Karriärutveckling kan beskrivas som en process för att uppnå specifika mål för de anställda 
och företaget. Detta innebär att företaget hjälper anställda att identifiera avancemangs 
möjligheter, främja arbetstillfredsställelse och förbättra produktiviteten. Exempel på 
karriärutvecklande åtgärder är: alternativa karriärvägar, karriärcoachning och tillfälliga 
uppdrag (ibid).   
 



REFERENSRAM 
 

  
12 

3.4.2 Kommunikation  
 
Wiley (1997) påpekar att anställda blir motiverade av att få feedback och få erkännande för 
deras arbete. I detta avsnitt kommer vi att beskriva moment som leder till detta. Hugerth 
(1994) menar att syftet med den interna kommunikationen är att skapa motivation och 
engagemang hos de anställda. Jacobsen och Thorsvik (1998) anser att kommunikation från 
ledare till underordnade kan delas i fem huvudtyper efter informationens innehåll: 
 
- Instruktioner för arbetet. Ledaren ger instruktioner för att försäkra sig om att 

arbetsuppgifterna blir lösta på ett tillfredsställande sätt. Ju mer kompetent de 
anställda är att lösa uppgifterna, desto mindre specifika behöver instruktionerna 
vara. Desto mer komplexa arbetsuppgifterna är, desto mindre detaljerade 
instruktioner krävs gällande utförandet.  

- Anledning till arbetet. Att få de anställda att förstå betydelsen av det arbete de utför 
och hur arbetsuppgifterna är relaterade till den övriga verksamheten i 
organisationen. En sådan information både bidrar till att de anställda sluter upp 
kring organisationens mål och främjar motivationen och samarbetar kring lösningen 
av arbetsuppgifterna.  

- Information om procedurer och praxis i organisationen. Är en mer generell 
information om individens rättigheter som medlem i organisationen och vad 
organisationen kräver och förväntar av den enskilde utöver det som preciseras i 
instruktionerna för arbetet. 

- Feedback på underordnades arbete. Syftet med feedback är att ge de anställda 
besked om hur de fungerar i arbetet. Feedback kan antingen ges på individens arbete 
eller på den kollektiva insatsen i organisationen där flera anställda är förenade i ett 
ömsesidigt beroendeförhållande som gör det svårt att bestämma individens bidrag 
till resultatet, kan ledningen ge feedback på hur gruppens anställda fungerar med 
hänsyn till förverkligandet av organisatoriska mål. 

- Information om organisationens ideologi. Meningen här är att påverka 
organisationsmedlemmarna till att godta och tro på organisationens mål. 
organisationens ideologi skall ge arbetet mening och riktlinjer. 

 
Hopkins (1995) menar att ett möte för de anställda där de kan komma med idéer, 
funderingar och bekymmer är ett utmärkt sätt att motivera på. Mötena kan exempelvis vara 
klagomöten, diskussionsforum eller informella idémöten. För att mötena skall ha en 
motiverande effekt bör en ledare närvara för att kunna lyssna och diskutera (ibid). 
 

3.5 Värderingsstyrmodeller – Motivation genom stark företagskultur  
 
Simons (2000) menar att värderingsstyrmodeller ska inspirera och vägleda företag till att 
uppnå deras mål. För att uppnå detta krävs det att ledningen förstår företagets 
kärnvärderingar (ibid). Eftersom värderingar är en viktig komponent i företagskulturen och 
kulturen har en motiverande effekt på anställda behandlas företagskulturen i detta avsnitt. 
  
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) utvecklades intresset för företagskultur under slutet av 
1970-talet för att under 1990-talet få en renässans. Ax, Johansson och Kullvén (2001) 
påstår att företagskulturen påverkar de sätt på vilka personer fattar beslut, kommunicerar, 
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bedömer vad som eftersträvas och bör undvikas. Företagskulturen består av många 
komponenter, bland annat uttalade normer och värderingar, rutiner, procedurer och 
ceremonier (ibid).  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att standardisering av normer och värderingar, det vi 
kallar kultur, är ett viktigt sätt att samordna aktiviteter i en organisation. En gemensam 
kultur betyder att grupper och individer gör samma grundläggande antaganden, talar samma 
språk osv. Två personer med samma kultur vet i hög grad automatiskt vad den andre 
kommer att göra i en given situation. Författarna menar vidare att genom en process som 
kallas socialisering tillägnar sig individer organisationens mål och målen internaliseras, det 
vill säga görs till individens egna. Om organisationen har uppnått en sådan 
målinternalisering, blir det samma sak att arbeta för organisationen som att arbeta för sig 
själv, sina mål och önskningar. Personen binder sig till organisationen (ibid). Kouzes och 
Posner (2000) anser att motivation uppstår vid gemensamma värderingar, det vill säga en 
överensstämmelse mellan individens och organisationens värderingar. 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) visar omfattande forskning att företagskulturen har en 
betydelse för organisationens framgång. Golembiewski (1993) anser att många forskare 
menar att företag med en stark företagskultur presterar bättre än företag med en svagare. 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) har framstående företag en ledning som är angelägna 
om att utveckla en stark företagskultur och som kartlägger organisationens grundläggande 
värderingar samt preciserar för alla anställda vad organisationen står för. Organisationer 
med stark kultur kännetecknas alla av en hög grad av lojalitet, engagemang och motivation 
att prestera något extra för hela organisationen (ibid).  
 
Kouzes och Posner (2000) menar att organisationen ska få alla att arbeta efter samma 
normer. Normer är en beteckning på mål, värderingar och riktlinjer. Det är föga 
inspirerande att inte veta vad man förväntas åstadkomma eller aldrig får veta var man står i 
förhållande till normen. När alla är medvetna om de gällande normerna går det staka ut 
vägen mot framgång. Genom att tydligt ange vilka värderingar och riktlinjer som de 
anställda förväntas följa minskas risken för missförstånd. Om det saknas klara värderingar 
och riktlinjer måste personalen gissa vad som är rätt och fel. Det går dock inte att använda 
vilka normer som helst, de måste sättas högt. De måste vara något att sträva efter och 
plocka fram de bästa i varje medarbetare. Alla ska veta vad som förväntas av dem. 
Upprepning är ett bra pedagogiskt knep att befästa värderingar så att de anställda vet vad 
som är viktigt (ibid). 
 
Kouzes och Posner (2000) påpekar att synliggörande av organisationens värderingar kan 
vederfaras genom planscher, visitkort, videofilmer, text i årsredovisningen och utbildning 
av personal. Ledarna måste vara beredda att diskutera värderingar när det gäller 
nyrekrytering och inskolning av nya medlemmar till organisationen. Det är bättre att i ett 
tidigt skede utvärdera överensstämmelsen mellan individens och organisationens 
värderingar (ibid). 
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Kouzes och Posner (2000) nämner att vetenskaplig forskning ger stöd för påståendet att 
firanden påverkar prestationsförmågan. Deltagandet i firandet av goda prestationer stärker 
de anställdas motivation för att uppnå målen. Firanden fyller en annan viktig funktion, de 
erbjuder möjligheten att stärka företagets värderingar. Oavsett om firandet syftar till att 
hylla en enskild individ, en grupp eller hela organisationens prestationer, förmedlar det de 
värderingar som företaget anser vara viktiga. Tack vare ceremonin kan alla se och höra de 
riktlinjer som är så viktiga att det är värt att lägga ner tid och pengar för att förankra dem. 
Ceremonier och offentliga uttalanden ger uttryck och förstärker engagemanget för 
företagets grundläggande värderingar. De gör på ett påtagligt sätt tydligt att organisationen 
menar allvar när den betonar vikten av att ställa upp på de gemensamma värderingarna 
(ibid). 
 
Kouzes och Posner (2000) ger följande exempel för organisationen att fira: 
- Förändringar inom organisationen: Till exempel samgåenden. 
- Framgång: Goda vinster, befordringar, priser, inbrytningar på nya marknader  
- Människor: Bröllop, födelsedagar 
- Händelser: Företagsjubileer 

 

3.6 Diagnostiska modeller – Motivation genom belöning 
 
Simons (2000) menar att diagnostiska system är motiverande av ekonomiska belöningar 
och en inre önskan att prestera samt att bli uppskattad av andra. Bruzelius och Skärvad 
(2000) anser att belöningar utöver lönen är ett viktigt incitament för att få arbetet 
effektivare. Jacobsen och Thorsvik (1998) påpekar att det går att skilja mellan olika sätt att 
belöna och ger som exempel individuella, gruppbelöningar och systembelöningar. 
Individuella belöningar tilldelas enskilda individer i organisationen på grundval av 
individuella prestationer. Gruppbelöningar tilldelas en grupp medarbetare på grund av en 
gemensam prestation och systembelöningar tilldelas alla medlemmar i organisationen. 
Ändamålet med individuella belöningar är att ge den enskilde incitament att prestera något 
extra. Men en alltför stark tonvikt på individuella belöningar kan leda till ökad konkurrens 
mellan individer och ske på bekostnad av samarbetet. Ändamålet med belöningar till hela 
grupper är att ge incitament till samarbete men sådana belöningar kan även öka 
konkurrensen mellan olika grupper och avdelningar i organisationen. Systembelöningar 
fungerar i viss grad motiverande på individer och grupper (ibid). 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att för kunna använda individuella belöningar på ett 
sätt som uppfattas rättvist av de flesta måste det gå att utvärdera och bestämma den 
enskildes insats eller bidrag till förverkligandet av organisationens mål. I de flesta fall 
befinner sig anställda i arbetssituationer där de är ömsesidigt beroende av varandras insats 
och där resultat som produceras även visar vad kollegorna gjort. Då är det inte möjligt att 
utveckla rättvisa kriterier för att bestämma vad den enskilde bidrar med. Det är även 
problematiskt att använda individuella belöningar i situationer där den enskildes arbete 
styrs av förhållanden som individen inte har kontroll över, till exempel maskiners tempo. 
Individuella belöningar kan även skapa missnöje och vantrivsel mellan kollegor, speciellt i 
de fall där kriterierna för tilldelningen av belöningarna inte är hundraprocentigt klara (ibid).     
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Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (1998) att det ändamålsenligt att skilja mellan reella 
och symboliska belöningar. Med reella belöningar menas pengar eller sådant som kan 
värderas i pengar. Symbolisk belöning är något som saknar eller har väldigt lite ekonomiskt 
värde exempelvis beröm (ibid). I sin artikel ger Allen och Kilmann (2001) exempel på 
belöningar som både är reella och symboliska. Exempel på symboliska är: 
 

- Icke monetär erkännande för en bra prestation, kan vara plakett, certifikat, brev, 
fribiljetter. 

- Firande för bra prestationer, exempel på detta är lunchar, middagar speciella 
evenemang. 

- Regelbunden uppskattning från ledningen när någon anställd har presterat bra 
(ibid). Enligt Wiley (1997) finns det olika sätt att visa uppskattning för ett 
välutfört arbete. T ex kan någon högt uppsatt person inom företaget besöka 
högpresterande anställda, handskrivna meddelande där den anställde tackas för 
sina insatser, någon högt uppsatt person ringer hem till anställde för att visa sin 
uppskattning (ibid). 

   
Exempel på reella belöningar: 
 
- De anställda får vara med och dela en bit av vinsten. 
- Bonus som är baserade på förbättringar såsom kvalitet, kostnadseffektivitet och 

andra förbättringsåtgärder. 
    

Enligt Simons (2000) bidrar det diagnostiska systemet med fokus, resurser, och mål som 
gör att individer kan tillfredsställa sin inre önskan att prestera och få erkännande. Jacobsen 
och Thorsvik (1998) skriver att enligt målsättningsteorin kan utformningen av mål 
användas som enkel metod för ledningen för att motivera de anställda. Målsättningsteorin 
har tre centrala antagande om mål som motivationsfaktor; mål som är klara och konkreta är 
mer motiverande än obestämda, mål med uttalad tidsfrist är mer motiverande än de utan 
tidsbegränsning och mål som uppfattas som en utmaning av den enskilde är mer 
motiverande än de som är lätta att nå. Den grundläggande förutsättningen för att målen ska 
kunna motivera är att de anställda accepterar dem (ibid). Bergstrand (1997) är inne på 
samma linje då författaren menar att många anställda uppskattar ett uttalat mål som de kan 
mäta sina prestationer mot. Vidare menar författaren att genom en budget får de anställda 
sådana mål.   
 

3.7 Gränsskapande styrmodeller – Motivation genom hot om 
bestraffning 

 
Simons (2000) menar att användning av bestraffning är sättet för ledningen att motivera 
underordnade inom gränsskapande styrmodeller. Podsakoff och Todor (1985) anser att en 
individ motiveras av belöning och bestraffning genom att individerna försöker uppnå 
belöningen och undvika bestraffningen. Deras undersökning kom fram till att det finns ett 
positivt samband mellan befogade tillrättavisningar från överordnad och gruppens 
motivation och produktivitet. 
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Jacobsen och Thorsvik (1998) hävdar att arbetsfördelning innebär att en organisation delar 
upp arbetsuppgifterna i mindre delar och ger dessa avgränsade arbetsuppgifter till enskilda 
anställda eller grupper av anställda inom organisationen. Styrning omfattar riktlinjer för 
arbetet och åtgärder för att säkerställa att människorna i organisationen håller sig till 
riktlinjerna och utför arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt. Avsikten med 
användningen av regler, skriftliga rutiner och procedurer är att standardisera enskilda 
arbetsuppgifter och sörja för att de blir utförda på samma sätt från gång till gång. Ju mer en 
organisation använder sig av regler, skriftliga rutiner och procedurer för att standardisera 
arbetsprocedurerna desto mer formaliserad är den. Om de anställda följer de specificerade 
normerna framgår organisationen som en ”väloljad maskin”. Ökad storlek för 
organisationer leder till mer formalisering. Orsaken är att i små organisationer kan de flesta 
personer ha kontakt med varandra. Den nyinstitutionella skolan menar att regler har en 
självständig inverkan på människors beteende i organisationen (ibid). 
 

3.7.1 Bestraffning kopplat till beteende 
 
Luthans (1992) menar att bestraffning är allting som försvagar ett beteende och tenderar att 
minska dess påföljande frekvens. Bestraffning består av en tillämpning av en icke önskvärd 
eller skadlig konsekvens, men kan också definieras som ett avlägsnande av en önskvärd 
konsekvens. För att en bestraffning ska inträffa måste det ske en försvagning och 
minskning av beteendet som föranledde bestraffningen. En utskällning av en anställd 
räknas inte som en bestraffning såtillvida den anställdes beteende inte förändras. I många 
fall tror en ledare att de bestraffat en anställd, men i skälva verket har de bara gett den 
anställde uppmärksamhet, vilket förstärker det oönskade beteendet (ibid).     
 
Luthans (1992) påstår att det finns åsikter om att tillämpa bestraffning från att aldrig 
använda, till att det är det enda effektiva sättet att påverka beteende. Forskningen har inte 
kunnat stödja någon av åsikterna fullt ut. Om inte bestraffningen är tillräckligt hård, 
kommer beteendet att snabbt återkomma. För att minska problemen med att använda 
bestraffning, måste personen som tillämpar det, alltid ta fram ett acceptabelt alternativ till 
beteendet som blivit bestraffat. Om det inte inträffar, kommer det oönskade beteendet att 
återkomma och samtidigt skapa en rädsla och osäkerhet hos den straffade personen. 
Bestraffningen måste även tillämpas tidsmässigt nära som det oönskade beteendet infallit. 
Att ge en underordnad en reprimand för något som inträffat föregående vecka, är inte 
effektivt. För att bestraffningen ska fungera skall den användas på ett metodiskt och 
rationellt sätt. Om den används med skicklighet och hänsyn för människors värdighet, kan 
den vara värdefull (ibid). 

3.7.2 Bestraffning kopplat till prestation  
 
Lawler (1994) anser att det går motivera en prestation genom hot om bestraffning. Ett 
negativt resultat kan hänga samman med en dålig prestation. Avsked är ett resultat av en 
dålig prestation och det gör en dålig prestation mindre attraktiv än en god prestation. Enligt 
Maccoby (2004) är rädsla en viktig faktor i arbetslivet, inte bara rädsla för arbetslöshet som 
ofta beror på cykliska nedgångar och globala rubbningar utan en rädsla för överordnad, som 
drivs av vetskapen att ens prestation kommer att bedömas och att misslyckanden inte 
kommer att tolereras under allt för lång tid. Lawler (1994) menar att bestraffning i form av 
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reprimander och kritik från överordnad också kan användas vid en dålig prestation i 
förhoppning att göra den bristfälliga prestationen oattraktiv. Bestraffningen är bara effektiv 
om den anställda tar till sig av reprimanderna och kritiken. En negativ effekt är att i vissa 
arbetsgrupper så kan kritik från överordnad leda till ökad status inom gruppen. Hur 
bestraffning ska användas beror på situationen. Bestraffning skall endast användas så att det 
verkligen påverkar personen i fråga, och vara knutet till en prestation. Annars är det bara ett 
slöseri av tid av ledningen att bestraffa (ibid).  
 
Maloney och McFillen (1998) ger exempel på yttre bestraffningar kopplat till prestationer: 
 
- Tilldelning av sämre arbetsuppgifter 
- Avskedning 
- Kritik 
- Ingen befordran 
- Ingen möjlighet för att få nya uppgifter på jobbet 
- Ingen mer frihet över sitt arbete i framtiden 
- Varken bonus eller mer betalt 

 
Luthans (1992) menar att bestraffa anställda alltid har varit ett problem för ledare. Vidare 
nämner författaren att ett allt större antal amerikanska företag använder sig av den här 
handlingsplanen för att åtgärda problemet med anställda som missköter sig. 
 
- När en anställd bryter mot en regel, utför sitt arbete med uselt resultat eller 

regelbundet är försenad får denne en muntlig påminnelse om bristen och hur att 
åtgärda den. 

- Vid nästa överträdelse skickas en skriftlig påminnelse om problemet och hur det kan 
åtgärdas. 

- Nästa steg är en ledig och betald dag för den anställde. Den här dagen kallas ofta 
”beslutsfattardagen.” 

- Skärper inte den anställda sig efter dessa åtgärder blir resultatet avskedning.    
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3.8 Analysmodell omarbetad utifrån Simons styrmodell  
 
I modellen har vi utgått från Simons styrmodell och omarbetat den till en egen 
analysmodell. Nedan har vi utifrån referensramen sammanställt vilka åtgärder en 
företagsledning kan använda sig av för att öka medarbetarnas motivation. Modellen är 
indelad genom inre respektive yttre motivationsfaktorer. Alla nedanstående åtgärder kan 
användas för att öka medarbetarnas motivation.   
 
 
  Inre motivation   Yttre motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Analysmodell omarbetad utifrån Simons levers of control Källa: Simons. 2000, s. 
305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värderingsmotivationssätt 
 
– Förmedlande av organisationens 

värderingar  
– Gemensamt firande  
 
 

Gränsskapande motivationssätt 
 
– Hot om bestraffning kopplat till 

beteende  
– Hot om bestraffning kopplat till 

prestation  
 

Interaktiva motivationssätt 
 
– Arbetsutformning  
– Decentralisering  
– Utbildning 
– Kommunikation till anställda  
– Möten med anställda  

Diagnostiska motivationssätt 
 

– Hur belönas 
– Icke monetär belöning 
– Monetär belöning 
– Mål 
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4 Empiri 
I följande kapitel kommer intervjuerna av vår empiriska undersökning att synliggöras. Vi 
inleder med en kort presentation av de företag som undersöks därefter följer en 
sammanställning av varje aktörs svar. 
 

4.1 SSAB Tunnplåt AB 
 
SSAB Tunnplåt AB är Nordens största tunnplåtstillverkare och tillika en av de ledande i 
Europa när det gäller utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. Genom en 
sammanslagning av stålverken i Luleå och Borlänge 1988, bildades SSAB Tunnplåt AB. 
Bolaget har koksverk, masugnar och stålverk i Luleå, och därifrån avgår det varje dygn tre 
till fyra ämnesleveranser på järnväg, med stålpendeln till Borlänge. SSAB Tunnplåt AB 
ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål och omsätter 12 miljarder SEK (2004) och har 
omkring 4 500 anställda i Borlänge, Luleå, Finspång, Ronneby, Göteborg samt utomlands. 
Säljbolag och producerande dotterbolag finns i ett 15-tal länder över hela världen. 
Tillverkningskapaciteten är drygt 2,6 miljoner ton per år.  
 
Sammanställning av vår intervju med Margaretha Wiklund som är chefsutvecklare på 
SSAB Tunnplåt AB. 
 
Enligt aktören är motivation en sorts drivkraft, en lust att göra någonting, en lust att 
åstadkomma och en lust att vara duktig. Det handlar om att visa en ”drive”. Det är 
nödvändigt att företaget lyckas motivera anställda för att kunna uppnå högre prestationer 
inom organisationen. Vid nyanställning gäller det för företaget att hitta de personer som har 
en inre drivkraft. Det är viktigt med motiverade anställda eftersom företaget ska tjäna 
pengar genom att sälja stålämnen av hög kvalité. Det måste finnas en skärpa hos alla 
anställda, en skärpa hur de utför sina arbetsuppgifter. En kedja är inte starkare än dess 
svagaste länk. 
 
Aktören menar att det är oerhört viktigt att medarbetaren förstår vad man gör, vad SSAB 
ska producera, vad företaget ska åstadkomma, vilka konkurrenter det finns, vad företaget är 
duktiga på osv. Wiklund menar vidare att SSAB är en liten aktör i ”stålvärlden”. Det gäller 
att medarbetaren innehar en känsla och kunskap på vad det går ut på. SSAB använder 
skiftgång vid produktionen och flextid för de som jobbar dagtid. Arbetsrotation används 
även inom produktionen. Aktören tycker det är viktigt med variation i arbetet eftersom det 
då blir intressantare mer utvecklande men även viktigt för arbetsmiljöskäl. Wiklund nämner 
att det är viktigt att medarbetarna byter arbetsställning regelbundet så att arbetet inte blir för 
statiskt. Det är även viktigt att så många som möjligt kan så mycket som möjligt.  
 
Aktören anser att arbetet ute på produktionen är väldigt ansvarsfullt, vid ett misstag så kan 
hela verket brinna ner. Det finns skiftgång inom produktionen där skiftlag löser uppgifter 
inom gruppen, i de flesta skiftlag fungerar det på så sätt att de turas om att göra de olika 
arbetsuppgifterna. Det finns även en lönetrappa i skiftlagen som bygger på att ju fler 
arbetsmoment man behärskar desto högre lön. Aktören menar att personalutbildning 
handlar om få ut så mycket som möjligt av den person de har. Wiklund menar vidare att 
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personalutbildning även kan ha en motiverade effekt på personal som arbetat inom 
företaget under en lång tid. Det är viktigt att personal då får prova på någonting nytt. 
Självklart är det viktigt att involvera medarbetarna i beslutsfattandet, men bara till en viss 
gräns. 
 
”Det här är ingen demokrati, det här är ett företag som ska tjäna pengar.”   
 
Aktören menar att SSAB har en vision om att ha engagerade medarbetare och detta uppnås 
genom att medarbetarna får vara med att lösa problem och komma med förslag till 
förbättringar. Företaget har en väl utbredd förslagsverksamhet där det delas ut pengar till 
idéer som implementeras i produktionen. Skiftlagen har regler om hur man utför 
arbetsuppgiften. Det är samma produkt som ska göras och arbetet ska utföras så lika som 
möjligt och om de olika skiftlagen börjar utföra arbetet på olika sätt finns det risk för 
kvalitetsproblem vilket kan leda till katastrofala följder. Dock finns inga restriktioner hur 
man delar upp arbetet, där har skiftlagen stor frihet. Aktören upplever att detta är något som 
fungerar klanderfritt i vissa arbetslag medan i andra så måste arbetsledaren styra upp i 
högre grad. Vidare nämner Wiklund att det är viktigt att förstå sin del i helheten i en 
processindustri. 
 
Enligt aktören är det viktigt med en god kommunikation mellan ledning och anställda 
eftersom det är ett sätt att hålla koll på hur företaget internt mår. Ledningen står för den 
strategiska planeringen, implementering av nya strategier, idéer, mål och visioner. Wiklund 
ger som exempel att i år har företaget hållit möten där all personal och företagsledningen 
funnits närvarande och där strategin till och med 2015 lades fram. Detta nämner aktören är 
startskottet och nästa fas blir att för varje arbetsgrupp att ta ställning till hur strategin ska 
genomföras samt vidare ställa krav på att tillhandahålla resurser från företagsledning. 
Företaget kommunicerar främst via intranätet men även via deras två företagstidningar som 
heter ”Tunnplåten” och ”Bulletinen” Via intranätet informerar företaget för de anställda hur 
produktionen går, vilka problem som finns i produktionen, om företaget uppnått 
produktionsmål, diverse nyheter, utvärdering av kompetensutveckling, instruktioner vid 
reklamationer osv.  
 
Aktören menar att det är viktigt för företaget att ha väl uttalade värderingar. Företaget 
präglas av att de är ett gammalt företag med rötterna i svenskt statlig basindustri. Wiklund 
upplever att det finns en väldig stolthet hos de anställda att arbeta för SSAB. En stolthet 
över att arbeta i ett företag som är framgångsrikt. Aktören menar att det inte går att tvinga 
någon individ att ha en värdering men företaget kan utåt sett stå för en värdering. Wiklund 
anser att bästa sättet att visa företagets värderingar är att tillämpa de praktiskt och ger som 
exempel om en anställd kommer till arbetet bakfull, stjäl, eller smiter från jobbet så gäller 
det för företaget att tydligt markera vad som är acceptabelt och inte acceptabelt för den 
anställde. 
 
Företaget har på intranätet skrivit ned olika policys såsom drog-, arbetsmiljö-, 
jämställdhets-, brand- och säkerhetspolicys vilket kan läsas av de allra flesta på SSAB då 
många har tillgång till datorer. Företagskulturen är väl integrerad i verksamheten eftersom 
det finns mycket personal på SSAB som jobbat under längre tidsperiod. Aktören nämner att 
folk utifrån blir förvånade över hur bra allt fungerar på företaget. Wiklund anser att 
firanden är väldigt viktigt för företaget. De firar allt från pensioner, bröllop, medarbetare 
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som fyller 50 år, människor som arbetat 30 år i företaget, framgångar för företaget men 
även jubileer, aktören nämner att företaget nyligt firat 60 års jubileum.   
 
Aktören anser att det är viktigt att ge anställda erkännande för prestationer eftersom 
individer har ett behov att bli uppskattade. Wiklund anser att individer presterar bättre om 
de får någon typ av erkännande från organisationen. Aktören menar att belöning i grunden 
är något positivt men att det kan leda till negativa effekter. Som exempel berättar Wiklund 
om ett företag som lät de anställda träna en timma på arbetstid. Dock så dröjde det endast 
två veckor innan personal bad att få gå hem en timma tidigare och lovade sedan att träna på 
kvällen, vilket missköttes. När sedan företaget drog in förmånen att träna på arbetstid 
uppstod missnöje bland personalen, som tyckte att företaget agerade snålt.  
 
Företaget använder sig inte av individ- eller gruppbelöningar eftersom det är svårt att veta 
vilket skiftlag som gör vad och att företagskulturen handlar mer om att samarbeta än att 
konkurrera med varandra, på gott och ont. Aktören nämner att ökad konkurrens kan leda till 
ökad prestation vilket är positivt men att bieffekter som ökad missämja bland de anställda 
kan uppstå. SSAB belönar avdelningar som uppnår framgång och belöningen består i form 
av festligheter inom respektive avdelning. Företaget har en förslagsverksamhet där 
anställda kan komma med förslag om hur produktionen kan förbättras och implementeras 
idén belönas personen med pengar.  
 
Aktören menar att det inte bara fungerar att motivera med belöningar och påstår att man 
måste ha ganska strikta regler om hur man ska uppträda på arbetsplatsen. Wiklund köper 
inte påståendet att om folk bara får göra som de vill så blir allting bra. Vidare menar 
Wiklund att människan gillar att ta ”genvägar” och ger som exempel att de har gått över 
från stämpling på tjänstemannasidan till att varje medarbetare får uppskatta sin egen 
arbetstid. Detta har lett till att minus på flextiden blivit ett minne blott. Aktören tror att 
exakt samma sak skulle inträffa oavsett vilken arbetsplats man skulle införa detta. Detta är 
inget unikt hos SSAB menar aktören. Wiklund tror att människan behöver ganska starka 
ramar på en arbetsplats, överträdelse av ramarna ska medföljas av sanktioner från företaget.  
 
Wiklund menar att om en medarbetare presterar dålig så är det upp till chefen, arbetslaget 
och individen att ta i tu med problemet. Företaget måste ta reda på orsaken varför individen 
presterar dåligt, mår individen dåligt, är denne för svag för befattningen osv. Om ett 
skiftlag presterar dåligt under en längre tid måste det ske en ommöblering och någon 
starkare person måste införas som kan ”rycka upp” skiftslaget. Aktören påstår att fördelen 
med SSAB:s verksamhet är att det är väldigt enkelt att mäta resultatet, till exempel hur 
många ton som producerades under veckan. 
 
Enligt aktören ska arbetsgruppen reagera om någon anställd visar prov på dåligt beteende. 
Arbetskamraterna måste tydliggöra att det inte är okej att komma för sent eller vara i dåligt 
skick. Det finns ett ansvar inom gruppen men ytterst har chefen ansvaret. Chefen kan 
använda sig av hela ”skalan” för att komma till bukt med problemet dvs.  alltifrån ett 
allvarligt samtal med den berörda individen till att använda sig av de arbetsrättsliga 
sanktionsmöjligheterna som finns (erinran, varning och avsked). Blir avsked aktuellt håller 
chefen kontakt med ledningen. Aktören menar att hotet om bestraffning får individer att 
skärpa sig och prestera bättre alternativt visa bättre uppförande.  
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Aktören berättar att det förekommit stöld av diesel inne på området och de upptäckte en 
skyldig person och konsekvensen av dennes handling blev avskedning. Företaget var fullt 
medvetna om att denne person inte var ensam om att begå denna olagliga handling och 
statuerade exempel genom att tydligt internt synliggöra varför denne person blev avskedad 
och på vilken avdelning personen ifråga arbetade på. Förbrukningen av diesel sjönk 
dramatiskt efter denna åtgärd av företaget.  
 
Aktören anser att bra lön är en viktig motivationsfaktor men om individen samtidigt har ett 
arbete som den inte står ut med så fungerar det inte i längden. Individen måste känna en 
meningsfullhet i arbetsuppgiften och lönen måste verka skäligt för prestationen som utförs. 
Den sociala biten med bra arbetskamrater är också oerhört viktigt.  
 

4.2 LKAB 
 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, en producent av förädlade 
järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till 
andra branscher. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra 
viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av 
industrimineraler sker främst i Europa. LKAB har cirka 3500 medarbetare. 
Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge. 
Anläggningar för industrimineraler finns i ett flertal länder i Europa och Asien. 
 
Sammanställning av vår intervju med Mats Pettersson som är personaldirektör på LKAB 
 
Enligt aktören är motivation någonting man brinner för, känner en vilja att åstadkomma, 
påverka och göra någonting. Utan motivation för den uppgift som medarbetaren skall lösa 
så kommer resultatet av det man skall göra bli sämre än om medarbetaren är motiverad. 
Vidare menar aktören att företaget kan skapa förutsättningar för motivation bland annat 
genom bra arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, rimliga krav, arbetsuppgifter samt 
möjligheter för anställda att påverka. 
 
Aktören menar att göra arbetet intressant handlar om att ge anställda en möjlighet att vara 
med och påverka sin situation. Vidare nämner Pettersson att tydliga uppdrag och tydlig 
resursfördelning är en förutsättning för att anställda ska ha en möjlighet att ta beslut om hur 
arbetsuppgifter skall lösas på bästa sätt. Företaget försöker enligt aktören att variera 
arbetsuppgifterna för de anställda eftersom ett alltför monotont arbete leder till en fysisk 
och psykosocial belastning. Pettersson anser att det finns flera olika perspektiv på 
personalutbildning. Det finns ett kortsiktigt perspektiv gällande personalutbildning och det 
är att anställda ska ha tillräcklig kompetens för att klara av sina nuvarande arbetsuppgifter. 
På ett längre perspektiv kan det innebära att kontinuerligt vara anställningsbar dvs. utveckla 
sig för att klara av framtida arbetsuppgifter.  
 
Aktören tycker att bland det absolut viktigaste som finns gällande motivation är att 
anställda får möjligheter att påverka beslut i den dagliga verksamheten. Dock är det svårt 
att generalisera hur företaget gör för att låta anställda påverka beslut i den dagliga 
verksamheten eftersom LKAB har 3500 anställda i 13 länder. Pettersson menar att det är 
upp till varje arbetsplats och den enskilda chefen, att säkerställa att medarbetare har 
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inflytande och befogenheter på arbetsplatsen men att övergripande funktioner kan påverka 
medarbetarnas inflytande genom att uttala och skapa förutsättningar för inflytande. Som 
exempel nämner aktören att företaget inom Human Resource-funktionen har minskat från 
sex organisatoriska nivåer till fyra mellan VD:n och medarbetare. En mängd beslut som 
tidigare tagits av en mellannivå har nu flyttas till medarbetarna att påverka.  
 
Enligt aktören är kommunikationen mellan ledning och anställda fullständigt central och 
utan en fungerande kommunikation i företaget, hamnar företaget i problem. Pettersson 
menar vidare att företaget har en strategisk inriktning att skapa förutsättningar för en mer 
modern arbetsorganisation och därför måste enskilda medarbetare förstå vad företaget 
strävar efter. Företaget ska främst kommunicera ut långsiktiga planer och strategier till 
anställda medan arbetsplatsen skall omsätta dessa till praktisk handling utifrån lokala 
förutsättningar. Aktören ger som exempel på vad kommunikationen kan innehålla och 
nämner att företaget driver i dagsläget frågan om en jämnare könsfördelning inom LKAB 
och detta innebär att företaget måste förklara för medarbetarna varför just frågan är viktig. 
 
Aktören menar att de inte har några nedpräntade värderingar på papper utan värderingarna 
kommuniceras ut från ledningen till de anställda. VD:n träffar de anställda en gång per år 
under så kallade ”strategidagar” där det tydligt markeras vilken inriktning företaget skall 
ha. De är också viktigt att företaget är konsekventa och håller den inriktning de valt så de 
anställda vet vad som gäller. Pettersson menar att det är viktigt att medarbetarna ställer upp 
på företagets värderingar eftersom om så inte är fallet blir det inte LKAB:s utan enbart 
ledningens värderingar. Aktören nämner att ”öppenhet” är en viktig värdering för LKAB 
vilket t ex innebär öppenhet mot media och på arbetsplatsen. Vidare menar aktören att 
värderingarna främst kommuniceras ut genom möten, både i strukturerad form och i 
spontana möten mellan människor där både orden men framförallt praktiskt agerande bär 
värderingarna.   
  
Aktören är övertygad att företagskulturen har en motiverande effekt på de anställda. En 
viktig del av LKAB:s kultur är att de månar om sina anställda. Pettersson menar att om de 
anställda ser hur företaget har behandlat tidigare anställda och hur företaget behandlar 
nuvarande anställda leder detta till en grundtrygghet och detta ökar de anställdas vilja och 
motivation att ge tillbaka något till företaget. Däremot om företaget gör allt för att lura och 
utnyttja den anställde minskar drastiskt individens vilja att ge någonting tillbaka till 
företaget. Aktören menar att sättet att stärka företagskulturen har utvecklats över de senaste 
20-30 åren och det handlar om att anpassa sättet att vårda och värna om de anställda. Som 
exempel nämner aktören att de hjälper de anställda att få insikt om sin egen hälsobild men 
även skapa förutsättningar för att de ska kunna vårda sin hälsa på fritiden. Sedan gäller det 
att företaget ständigt visar i praktiskt agerande att företaget värnar om sina anställda. 
Pettersson anser självklart att företaget inte ska bryta ner och avskeda folk till höger och 
vänster. 
 
”Det gäller att se det goda i varje individ och se att det finns en potential att utveckla. ” 
 
Aktören menar att firanden är viktigt för organisationen. Skäl för firanden är enligt aktören 
bland annat goda prestationer, enskilda medarbetare, produktionsrekord, svåra mål som 
uppfylls, om företaget har varit olycksfallsfria, nyanställning, pensioner och bröllop. Vidare 
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menar aktören att LKAB alltid ska fira en 50-åring och påpekar också att de försöker 
undvika standardiserade firanden utan försöker anpassa firandet till den enskilda individen.   
 
Aktören menar att belöning används som en bekräftelse på ett önskvärt beteende. 
Medarbetare som når ett uppsatt mål och gör ett bra jobb skall enligt aktören givetvis 
uppmärksammas. Företaget har ett belöningssystem och en förslagsverksamhet där goda 
idéer belönas, dock anser Pettersson att lön är den tydligaste återkopplingen på 
arbetsprestation. LKAB har också ett särskilt belöningssystem som är lika för alla anställda 
och de belönar ett antal parametrar på företagsnivå, lyckas målvärden överstigas belönas 
alla anställda. I förslagsverksamheten så görs en bedömning om varje förslags värde och 
pengar betalas ut utifrån det men även så kallade idépriser utgår för goda förslag som inte 
går att räkna på ekonomsikt. Pettersson berättar att de har arbetsgrupper som arbetar 
strukturerat med förbättringsarbete där vinnande grupp belönas genom resor. Som icke 
monetära belöningar nämner aktören att företaget bjuder på fika eller att individer 
uppmärksammas i LKAB:s veckoblad. Vidare menar Pettersson att beröm till medarbetare 
är en form av belöning. 
 
Belöningar som de anställda anser att de är berättigade till och om det finns en koppling till 
beteende denne haft är effekten hög på motivationen. Belöningar som kommer i fel 
sammanhang och om det saknas koppling till prestation kan belöningen ha en negativ effekt 
på prestationen. Då uppmuntras ett felaktigt beteende menar aktören. Pettersson nämner 
också att om belöningen delas ut godtyckligt kan missämja uppstå bland de anställda. 
 
Aktören anser att bestraffning kan användas för att korrigera ett felaktigt beteende. Hos 
LKAB är arbetssäkerhet en väldigt viktig fråga och därför motiverar företaget sina anställda 
genom att använda säkerhet som en parameter i deras belöningssystem. Aktören anser att 
det är viktigt att de anställda följer skyddsregler detta för att det leder till färre olycksfall. 
Vidare säger Pettersson att det finns ett sanktionssystem, om reglerna för säkerhet ej följs 
delas först en muntlig varning ut sedan en skriftlig varning och den slutgiltiga åtgärden kan 
bli avsked.  
 
Om individer eller grupper presterar dåligt vid enstaka tillfällen påtalas detta och det följs 
sedan av en diskussion hur man kan åtgärda problemet samt hur man kan korrigera 
prestationen. Pettersson menar att dåliga prestationer under en längre period leder till en 
starkare tillrättavisning men en dålig prestation inte kan ligga till grund för avsked om 
individen inte medvetet gör en dålig prestation. Det är främst kriminellt beteende som kan 
leda till avsked. Aktören säger att dåligt beteende och uppförande inom grupper 
tillrättavisas främst genom kommunikation från ledningen. Pettersson tror dessvärre att 
hotet om bestraffning är viktig för enstaka individer för att följa regelverket som företaget 
har. För dessa individer räcker det inte med att förklara och beskriva det positiva med att 
göra rätt utan det behövs ett hot om sanktioner.  
 
Aktören tror att det bästa sättet att motivera anställda är att de känner att de förstår och 
accepterar sin roll samt har kontroll över sitt arbete men även har en möjlighet att påverka. 
Vidare säger aktören att det är viktigt att de anställda känner att de bidrar med något till 
företaget men också att belöningen och återkoppling för de anställda är viktigt.  
 



EMPIRI 
 

  
25 

4.3 Ferruform AB 
 
Ferruform är ett högteknologiskt verkstadsföretag som idag tillverkar bland annat 
ramkomponenter och bryggor till Scanias lastbilar och bussar. Företaget utvecklar 
kundanpassade helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade produkter, alltid 
kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. De har en flexibel, förbrukningsstyrd och 
kostnadseffektiv produktionsprocess som garanterar högkvalitativa produkter i både korta 
och längre serier. Ferruform har cirka 750 anställda och omsätter cirka 770 miljoner kronor. 
I dagsläget används mer än 40000 ton plåt om året för produkterna vilket är cirka 180 ton 
per arbetsdag. Ferruform AB har två moderna, högautomatiserade verkstäder, en i Luleå 
och en vid dotterbolaget Ferruform Components i småländska Konga. 
 
Intervju med Mats Olausson som är personalchef på Ferruform. 
 
Aktören menar att motivation är för honom möjligheter och erbjudanden som gör att man 
kan tillfredställa sina egna behov. Organisationer kan erbjuda anställda möjligheter att 
tillfredställa sina behov. Vidare menar Olausson att företag inte kan motivera individer utan 
individen själv bestämmer vad som motiverar. Om individen känner sig motiverad är det 
lättare att skapa ett lojalitetsband mellan företaget och den anställde. Vilket visas i 
Ferruforms fall då företaget har många trotjänare.  
 
Aktören nämner att Ferruform är en del av Scania vilket innebär många nya 
arbetsmöjligheter inom koncernen. Företaget anser det väldigt viktigt att synliggöra för de 
anställda vilka lediga jobb som finns. Ett sätt att skapa variation är att det finns många olika 
arbeten att välja emellan. Olausson påpekar att företaget även använder sig av 
arbetsrotation ”på golvet”. Anledningen till arbetsrotation är dels på grund av att företaget 
vill öka kompetensen hos de anställda, men även eftersom vissa arbetsmoment är fysiskt 
väldigt krävande. Aktören ger som exempel måleriet där det finns en uppenbar risk att slita 
ut sig eftersom det finns många olika lyftmoment.  
 
Enligt aktören är personalutbildning absolut nödvändigt för att kunna överleva på 
Ferruforms marknad som är väldigt konkurrensutsatt. Utbildningen av personalen sker 
antingen internt eller externt via maskinleverantörerna. Personalen utbildas inte bara för att 
klara jobbet men även för att kunna hantera ny teknik. Företaget har ett ”kompetensråd” 
som analyserar framtidens kompetensbehov. Olausson anser att det är väldigt viktigt att 
anställda får möjlighet att påverka beslut. Beslut som rör den dagliga verksamheten fattas 
så långt ut som möjligt. Som exempel nämner aktören att beslut som rör maskiner ska tas 
av respektive maskinoperatör.  
 
”De som kan det här ska fatta besluten”.  
 
Olausson nämner att Ferruform har en förhållandevis decentraliserad organisation. 
Företaget har en policy som säger att de ska ha ett närvarande ledarskap. Detta innebär 
exempelvis att VD:n regelbundet ska vara synlig ute på avdelningarna och ge anställda 
möjligheter att påverka beslut vid större fel. Aktören anser att anställda har ganska stora 
möjligheter att påverka beslut. Kommunikation mellan ledning och anställda är väldigt 
viktigt menar Olausson. Med kommunikationen kan företaget ”trycka på” principer och 
värderingar till de anställda vilket förmedlas via mail men även stormöten och utbildning 
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av de anställda. Aktören menar att kommunikationen bland annat innehåller 
personalförändringar, organisationsförändringar samt företagets ekonomiska ställning.      
 
Aktören berättar att Ferruform har tre grundläggande värderingar. Värderingarna är respekt 
för individen, kunden först och eliminering av slöseri (kvalitet). Företaget för en 
kontinuerlig dialog med de anställda om värderingarna så att de anställda förstår vad 
värderingarna innebär för dem i deras dagliga arbete. Aktören menar att företaget har lagt 
ner mycket tid på utbildning om värderingarna till de anställda och genom 
medarbetareundersökningar har de tagit reda på om värderingarna nått ut. Vidare berättar 
Olausson att företaget använder sig av en modell som de kallar ”Scaniahuset” där 
grundläggande värderingar, huvud- och underprinciper redogörs. Modellens huvudsyfte är 
att hjälpa anställda att fatta beslut som ligger i linje med företagets värderingar och den 
synliggörs i hela företaget så alla kan se vad som gäller. 
 
Aktören menar att företagskulturen både kan ha en positiv och negativ effekt på 
motivationen hos de anställda där en negativ företagskultur påverkar produktionen till det 
sämre. Olausson tror att en positiv företagskultur leder till en ökad motivation vilket visas 
genom förhöjd produktion. Vidare menar aktören att ett gott ledarskap ligger till grund för 
en stark företagskultur. Olausson anser att firanden är viktigt inom organisationen och 
händelser som uppmärksammas är vinster, anställda som fyller jämt, de som arbetat i 10 
respektive 25 år.  
 
Aktören menar att företaget ger anställda erkännande främst genom beröm, men han tycker 
att företaget är alldeles för dåligt på det. Olausson är av den uppfattningen att alla 
människor har ett behov att bli uppskattade för utförd prestation. Lön är ett naturligt sätt för 
företaget att ge erkännande för en prestation. Scania har en resultatbonus som delas ut i 
form av monetära medel till samtliga anställda inom koncernen. Företaget har även 
förslagsbelöningar som delas ut till individer eller grupper. Där de förbättringsförslag som 
genomförs och beräknas ligga till gagn för företaget belönas genom pengar. Aktören tror att 
belöningen kan ha en negativ effekt på motivationen om den inte är befogad. Belöningen 
kan även skapa en norm och ger som exempel att företaget betalade ut en extra ersättning 
utöver lagstadgad ersättning. Konsekvensen blev att företaget var tvungna att betala ut den 
extra ersättningen varje midsommar för att överhuvudtaget få anställda att ställa upp 
frivilligt. Olausson menar att det är av stor vikt att företaget talar om vilka prestationer som 
belönas. 
 
Aktören anser att det går motivera de anställda genom ”piskan” och menar vidare att det 
behövs en tydlig spelplan dvs. regler. Om en individ presterar dåligt gäller det för 
organisationen att snabbt ta tag i problemet och föra en dialog med den berörda individen. 
Individer som missköter sig genom att exempelvis inte komma i tid regelbundet så ska 
detta påtalas. Fortsätter individen att komma för sent ska företaget lämna erinran och 
påminna individen om att de har ett skriftligt anställningsavtal. Gällande hotet om 
bestraffning tror Olausson att det har större effekter på vissa individer än andra men att den 
stora majoriteten motiveras att hålla sig på rätt sida av reglerna. 
 
Det bästa sättet för organisationer att motivera anställda är enligt aktören att se till att det 
finns möjligheter att ha utvecklande arbetsuppgifter, möjligheter att ta ansvar och 
befogenheter vilket ger individer chansen att växa som personer.   
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5 Analys och slutsatser 
 
Enligt Wiklund på SSAB Tunnplåt AB är motivation en sorts drivkraft, en lust att göra 
någonting, en lust att åstadkomma och en lust att vara duktig. Pettersson på LKAB 
definierar motivation som någonting man brinner för, känner en vilja att åstadkomma, 
påverka och göra någonting. Olausson på Ferruform anser att motivation innebär 
möjligheter och erbjudanden som gör att man kan tillfredställa sina egna behov och att 
organisationer kan erbjuda anställda möjligheter att tillfredställa sina behov. Vidare menar 
aktören att företag inte kan motivera individer utan individen själv bestämmer vad som 
motiverar. Aktörernas definitioner av motivation ligger i linje med Jacobsen och Thorsvik 
(1998) som definierar motivation som en inre psykologisk process hos individen som 
skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller 
och förstärker den. Studien visar att motivation är ett accepterat begrepp hos de undersökta 
företagen och därför ligger aktörernas definition på motivation nära teorins definition. 
 

5.1 Interaktiva motivationssätt  
 
Enligt Pettersson försöker LKAB att variera arbetsuppgifterna för de anställda eftersom ett 
alltför monotont arbete leder till en fysisk och psykosocial belastning. Olausson påpekar att 
Ferruform använder sig av arbetsrotation, anledningen till detta är för att företaget vill öka 
kompetensen hos de anställda och på grund av att vissa arbetsmoment är fysiskt väldigt 
krävande. Wiklund tycker det är viktigt med variation i arbetet eftersom det då blir 
intressantare och mer utvecklande. De använder sig av arbetsrotation inom produktionen. 
Våra undersökta företag använder sig av arbetsrotation och Ortega (2001) menar att 
roterande av arbetsuppgifter mellan arbetarna inte bara gör arbetet intressantare utan också 
mera motiverande. SSAB använder skiftgång på produktionen där skiftlag löser uppgifter 
inom gruppen och turas om att göra de olika arbetsuppgifterna och ju fler arbetsmoment 
man behärskar desto högre lön. Bruzelius och Skärvad (2000) menar om de anställda tränas 
i att utföra flera olika arbetsuppgifter inom en hel arbetsprocess är detta arbetsvidgning. 
Jacobsen och Thorsvik (1998) skriver att arbetsvidgningen är motiverande. SSAB använder 
sig även av flextid för de anställda som jobbar dagtid. Downey et al (2000) anser att flextid 
kan leda till ökad motivation hos de anställda. Studien visar att anledningen till att 
företagen använder sig av arbetsutformning inte främst är för att motivera utan för att göra 
arbetet intressantare och mindre slitsamt, men enligt teorin går det även utläsa att 
arbetsutformningen har en motiverande effekt.   
 
Wiklund menar att personalutbildning handlar om få ut så mycket som möjligt av de 
anställda och menar vidare att personalutbildning även kan ha en motiverade effekt på dem 
som arbetat inom företaget under en längre tid. Pettersson menar att de använder sig utav 
personalutbildningar av två anledningar. De anställda skall inneha tillräcklig kompetens för 
att klara av sina nuvarande arbetsuppgifter samt kontinuerligt vara anställningsbara. 
Olausson anser att personalen utbildas för att klara av sina arbeten samt för att hantera ny 
teknik och nämner vidare personalutbildning är nödvändigt för att överleva på marknaden. 
Detta kan ses som vidareutbildning som Hopkins (1995) menar inte bara förbättrar de 
anställdas kompetens och självförtroende utan även att deras arbetsmotivation. Olausson 
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nämner vidare att det är väldigt viktigt att synliggöra vilka lediga jobb som finns inom 
koncernen. Detta ligger i linje med Downey et al (2000) som påpekar att identifiera 
avancemangs möjligheter är en del av karriärutveckling vilket leder till ökad motivation för 
de anställda. Studien visar att företagen använder sig av personalutbildning främst för att 
öka kompetensen. Det framgår inte lika tydligt att företagen har tänkt på att 
personalutbildning även kan ha en motiverande effekt. 
 
Wiklund menar att det är viktigt att involvera medarbetarna i beslutsfattandet. Aktören 
nämner vidare att skiftlagen har stor frihet i hur arbetet skall delas upp. Pettersson anser att 
en av faktorerna som motiverar är att anställda får möjligheter att påverka beslut i den 
dagliga verksamheten. Aktören nämner att LKAB har minskat från sex organisatoriska 
nivåer till fyra inom Human Resource-funktionen. Även Olausson anser att det är väldigt 
viktigt att anställda får möjligheter att påverka beslut. Aktören ger som exempel att beslut 
som rörande maskiner skall tas av maskinoperatörerna. Olausson berättar också att 
Ferruform ska ha ett närvarande ledarskap. Ovanstående anser vi är decentralisering av 
beslutsfattande vilket Bruzelius och Skärvad (2000) menar ger större utrymme för initiativ, 
beslut och handling hos organisationsmedlemmarna. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar 
att decentraliserande av beslutfattandet även är motiverande för de anställda. Vi tror att ett 
av skälen till att företagen decentraliserar är att öka arbetsmotivationen även om inte alla 
aktörer nämner detta samt att det blivit lite av en norm inom svenskt näringsliv att flytta ner 
besluten inom organisationer.  
 
Samtliga tre aktörer anser att en god kommunikation mellan ledningen och de anställda är 
väldigt viktigt. Hugerth (1994) anser att ett av syftena med den interna kommunikationen är 
att skapa motivation och engagemang hos de anställda. Wiklund nämner att SSAB 
kommunicerar via intranätet till de anställda hur produktionen går, vilka problem som finns 
i produktionen, om företaget uppnått produktionsmål, diverse nyheter, utvärdering av 
kompetensutveckling, instruktioner vid reklamationer osv. Det hålls även möten där 
företagsledningen kommunicerar ut planerad strategi till de anställda. Enligt Pettersson ska 
LKAB framför allt kommunicera ut långsiktiga planer och strategier till anställda medan 
arbetsplatsen skall omsätta dessa till praktisk handling utifrån lokala förutsättningar. Som 
exempel nämner aktören frågan om en jämnare könsfördelning inom företaget. Olausson 
menar att kommunikationen hos Ferruform innehåller personalförändringar, 
organisationsförändringar samt företagets ekonomiska ställning. Enligt Jacobsen och 
Thorsvik (1998) precisering om vad informationen kan innehålla informerar SSAB och 
LKAB om organisationens ideologi genom att de kommunicerar ut långsiktiga strategier till 
de anställda. SSAB lämnar feedback om underordnades arbete genom att informera om hur 
produktionen går, vilka problem som finns i produktionen, om företaget uppnått 
produktionsmål och utvärdering av kompetensutveckling. Ferruform ger feedback på 
underordnades arbete genom att kommunicera företagets ekonomiska ställning. Ferruform 
informerar om procedurer och praxis inom organisationen genom personalförändringar och 
organisationsförändringar. SSAB informerar om instruktioner för arbetet genom att 
informera om instruktioner vid reklamationer. Vi tror att företagen använder sig av intern 
kommunikation för att styra och kontrollera och inte reflekterat till att det även kan ha en 
motiverande effekt.  
 
Under interaktiva motivationssätt har vi dragit slutsatsen att företagen använder sig av 
nedanstående åtgärder för att öka medarbetarnas motivation.  
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Tabell 1. Åtgärder inom interaktiva motivationssätt.  

5.2 Värderingsmotivationssätt 
 
Wiklund menar att det är viktigt för SSAB att ha väl uttalade värderingar. Det bästa sättet 
att visa företagets värderingar är att tillämpa de praktiskt och det gäller för företaget att 
tydligt markera vad som är acceptabelt och inte acceptabelt för den anställde. Pettersson 
menar att LKAB inte har några nedpräntade värderingar på papper utan värderingarna 
kommuniceras ut från ledningen till de anställda. De är av vikt att företaget är konsekventa 
och håller den inriktning de valt så de anställda vet vad som gäller. Olausson nämner att på 
Ferruform förs en kontinuerlig dialog med de anställda om värderingarna så att de förstår 
vad värderingarna innebär för dem i deras dagliga arbete. Detta kopplar vi till Kouzes och 
Posner (1999) som anser att tydligt ange vilka värderingar och riktlinjer som de anställda 
förväntas följa minskar risken för missförstånd. När det saknas klara värderingar och 
riktlinjer måste personalen gissa vad som är rätt och fel. Enligt Olausson förmedlas 
principer och värderingar till de anställda via e-post och genom stormöten samt utbildning 
av de anställda. Vidare berättar aktören att företaget använder sig av en modell som de 
kallar ”Scaniahuset” där grundläggande värderingar, huvud- och underprinciper redogörs 
och synliggörs i hela företaget så alla kan se vad som gäller. Kouzes och Posner (1999) 
anser att det går att synliggöra organisationens värderingar bland annat genom planscher 
och utbildning och att upprepning är ett bra pedagogiskt knep att befästa värderingar så att 
de anställda vet vad som är viktigt.  
 
Pettersson menar att en viktig del av LKAB:s kultur är att ständigt visa i praktiskt agerande 
att de värnar om sina anställda. Pettersson tror att företagskulturen har en motiverande 
effekt på de anställda. Enligt Wiklund är företagskulturen hos SSAB väl integrerad i 
verksamheten eftersom det finns många anställda som arbetat i företaget under en längre 
tidsperiod. Olausson tror om individen känner sig motiverad är det lättare att skapa ett 
lojalitetsband vilket visas i Ferruforms fall då företaget har många trotjänare. Aktören 
menar vidare att företagskulturen kan ha en positiv effekt som leder till en ökad motivation 
hos de anställda vilket visas genom förhöjd produktion. Enligt Jacobsen och Thorsvik 
(1998) kännetecknas en stark kultur av en hög grad av lojalitet, engagemang och motivation 
att prestera något extra för hela organisationen. På grund att de undersökta företagen har en 
hög grad av lojalitet tolkar vi det som en överensstämmelse mellan värderingarna. Kouzes 
och Posner (1999) anser att motivation uppstår vid gemensamma värderingar, det vill säga 
en överensstämmelse mellan individens och organisationens värderingar.  
 
Samtliga tre aktörer anser att firanden är väldigt viktigt för organisationen. Enligt Kouzes 
och Posner (1999) stärker firanden de anställdas motivation. Wiklund menar att SSAB firar 
pensioner, bröllop, medarbetare som fyller 50 år, människor som arbetat 30 år i företaget, 

 Åtgärder för att motivera  
Ferruform arbetsrotation, vidareutbildning, karriärutveckling, decentralisering, 

feedback, procedurer och praxis 
LKAB arbetsrotation, vidareutbildning, decentralisering, organisationens ideologi, 
SSAB arbetsrotation, arbetsvidgning, flextid, vidareutbildning, decentralisering, 

organisationens ideologi, feedback, instruktioner för arbetet 
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framgångar för företaget och jubileer. Pettersson nämner att LKAB firar goda prestationer, 
enskilda medarbetare, produktionsrekord, svåra mål som uppfylls, om företaget har varit 
olycksfallsfria, nyanställning, pensioner, bröllop samt 50-åringar. Olausson berättar att 
händelser som uppmärksammas på Ferruform är vinster, anställda som fyller jämt samt de 
som arbetat i 10 respektive 25 år. Kouzes och Posner (1999) ger framgång, människor och 
händelser som anledningar för organisationen att fira. Vi förmodar att företagen firar 
händelser och människor på grund av att det förväntas av omgivningen. Firanden av 
framgångar tror vi däremot används för att visa uppskattning för prestationer och därmed i 
högre grad motiverande. 
 
Under värderingsmotivationssätt har vi dragit slutsatsen att företagen använder sig av 
nedanstående åtgärder för att öka medarbetarnas motivation.  
 
 Åtgärder för att motivera  
Ferruform tydliga värderingar, utbildning, planscher, firar framgångar och människor 
LKAB tydliga värderingar, firar framgångar och människor 
SSAB tydliga värderingar, firar framgångar, människor och händelser 
Tabell 2. Åtgärder inom värderingsmotivationssätt. 
 

5.3 Diagnostiska motivationssätt 
 
Pettersson nämner att tydliga uppdrag och tydlig resursfördelning är en förutsättning för att 
anställda ska ha en möjlighet att ta beslut om hur arbetsuppgifter skall lösas på bästa sätt. 
Wiklund menar att det är oerhört viktigt att medarbetaren förstår vad SSAB ska producera 
samt vad företaget ska åstadkomma. Detta kopplar vi till Jacobsen och Thorsvik (1998) 
som skriver att enligt målsättningsteorin kan utformningen av mål användas som enkel 
metod för ledningen för att motivera de anställda. 
 
Pettersson menar att LKAB använder belöning som en bekräftelse på ett önskvärt beteende. 
Medarbetare som når ett uppsatt mål och gör ett bra jobb skall enligt honom givetvis 
uppmärksammas. Wiklund anser att det är viktigt att ge anställda erkännande för 
prestationer eftersom individer har ett behov att bli uppskattade. Aktören anser vidare att 
individer presterar bättre om de får någon typ av erkännande från organisationen. Enligt 
Olausson ger Ferruform anställda erkännande främst genom beröm. Aktören är av den 
uppfattningen att alla människor har ett behov att bli uppskattade för utförd prestation och 
att lön är ett naturligt sätt att ge erkännande för en prestation. Bruzelius och Skärvad (2000) 
anser att belöningar utöver lönen är ett viktigt incitament för att få arbetet effektivare.   
 
Pettersson menar att belöningar som kommer i fel sammanhang och om det saknas 
koppling till prestation kan ha negativ effekt på prestationen. Då uppmuntras ett felaktigt 
beteende menar aktören. Pettersson nämner också att om belöningen delas ut godtyckligt 
kan missämja uppstå bland de anställda. Wiklund menar att belöning i grunden är något 
positivt men att det kan leda till negativa effekter och Olausson tror att belöningen kan ha 
negativ effekt på motivationen om den inte är befogad. Vilket ligger i linje med Jacobsen 
och Thorsvik (1998) som påstår att individuella belöningar kan skapa missnöje och 
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vantrivsel mellan kollegor särskilt i de fall där kriterierna för tilldelningen av belöningarna 
inte är hundraprocentigt klara. 
 
Pettersson påpekar att LKAB har ett belöningssystem som är lika för alla anställda och de 
belönar ett antal parametrar på företagsnivå, lyckas målvärden överstigas belönas alla 
anställda. Vidare menar Pettersson att LKAB använder sig även av icke monetära 
belöningar genom att företaget bjuder på fika eller att individer uppmärksammas i LKAB:s 
veckoblad. Olausson nämner att Scania har en resultatbonus som delas ut i form av 
monetära medel till samtliga anställda inom koncernen vilket då berör Ferruform. Enligt 
Wiklund belönar SSAB avdelningar som uppnår framgång och belöningen består i form av 
festligheter inom respektive avdelning. Både Ferruform och LKAB har ett belöningssystem 
där alla anställda belönas vilket stämmer överens med Jacobsen och Thorsvik (1998) 
definition på systembelöningar. SSAB belönar istället avdelningar inom företaget vilket 
kan ses som en gruppbelöning utifrån Jacobsen och Thorsvik (1998) definition. Både 
LKAB och Ferruform belönar sina anställda genom monetära medel vilket också Allen och 
Kilmann (2001) anser man kan göra. SSAB belönar sina anställda däremot genom att 
anordna festligheter, vilket är en symbolisk belöning enligt Allen och Kilmann (2001).   
 
Samtliga tre företag har en förslagsverksamhet där anställda kan komma med förslag om 
hur produktionen kan förbättras och implementeras idén belönas personen med pengar. 
Pettersson påpekar att LKAB även har så kallade idépriser som utgår för goda förslag som 
inte går att räkna på ekonomsikt. Aktören berättar att de har arbetsgrupper som arbetar 
strukturerat med förbättringsarbete där vinnande grupp belönas genom resor. Detta kopplar 
vi till Allen och Kilmann (2001) som skriver att bonus kan vara baserade på förbättringar 
såsom kvalitet osv.    
 
Under diagnostiska motivationssätt har vi dragit slutsatsen att företagen använder sig av 
nedanstående åtgärder för att öka medarbetarnas motivation.  
 
 Åtgärder för att motivera  
Ferruform Mål, monetär belöning, systembelöningar  
LKAB Mål, monetär och icke monetära belöningar, systembelöningar 
SSAB monetär och icke monetär belöning, gruppbelöning  
Tabell 3. Åtgärder inom diagnostiska motivationssätt.  
 

5.4 Gränsskapande motivationssätt 
 
Olausson menar att det behövs en tydlig spelplan för hur de anställda skall förhålla sig på 
arbetsplatsen. Wiklund anser att det behövs ganska starka ramar på en arbetsplats och 
överträdelse av ramarna ska följas av sanktioner från företaget. Pettersson nämner att 
LKAB har ett sanktionssystem gällande regler för säkerhet och följs ej reglerna delas först 
en muntlig varning ut, sedan en skriftlig varning och den slutgiltiga åtgärden kan bli 
avsked. LKAB:s sanktionssystem ligger i linje med Luthans (1992) handlingsplan för 
anställda som missköter sig. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) leder en ökad storlek hos 
företag till en högre grad av formalisering och att regler har en inverkan på människors 
beteenden. Våra tre undersökta företag är relativt stora och därför behövs tydliga regler på 
arbetsplatsen. 
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Olausson menar att det ska påtalas om individer missköter sig genom att exempelvis inte 
komma i tid regelbundet. Fortsätter individen att komma för sent ska företaget lämna 
erinran. Wiklund menar att det går att använda sig av hela ”skalan” för att komma till bukt 
med problemet med anställda som visar prov på dåligt beteende. SSAB använder sig 
alltifrån ett allvarligt samtal med den berörda individen till de arbetsrättsliga 
sanktionsmöjligheterna som finns erinran, varning och avsked. Petterson anser att 
bestraffning kan användas för att korrigera ett felaktigt beteende och att dåligt beteende och 
uppförande inom grupper tillrättavisas främst genom kommunikation från ledningen. Detta 
kopplar vi till Podsakoff och Todor (1985) som anser att befogad kritik från överordnad 
leder till ökad motivation hos de anställda. Företagens sanktioner vid dåligt beteende ligger 
i linje med Luthans (1992) handlingsplan för anställda som missköter sig.  
 
Vid dåliga prestationer ska SSAB enligt Wiklund ta reda på orsaken varför individen 
presterar skralt. Om ett skiftlag presterar dåligt under en längre tid måste det ske en 
ommöblering och någon starkare person måste införas som kan ”rycka upp” skiftslaget.  
Pettersson menar att om individer eller grupper presterar dåligt vid enstaka tillfällen påtalas 
detta och det följs sedan av en diskussion hur man kan åtgärda problemet samt hur man kan 
korrigera prestationen. Aktören menar vidare att dåliga prestationer under en längre period 
leder till en starkare tillrättavisning. Olausson berättar att om en individ presterar dåligt på 
Ferruform gäller det att snabbt ta tag i problemet och föra en dialog med den berörda 
individen. Företagens hantering av individer och grupper som presterar dåligt tolkar vi som 
kritik från överordnad vilket enligt Lawler (1994) leder till att den bristfälliga prestationen 
blir oattraktiv. Podsakoff och Todor (1985) anser att befogad kritik från överordnad leder 
till ökad motivation hos de anställda. Vi tror att företagens tanke med kritiken av anställda 
är att påtala brister i arbetet för att sedan korrigera dem. Vi tror även att individer försöker 
undvika att bli kritiserade och därmed får ökad motivation att prestera bättre.    
 
Under gränsskapande motivationssätt har vi dragit slutsatsen att företagen använder sig av 
nedanstående åtgärder för att öka medarbetarnas motivation.  
 
 Åtgärder för att motivera  
Ferruform Kritik, avsked 
LKAB Kritik, avsked 
SSAB Kritik, avsked 
Tabell 4. Åtgärder inom gränsskapande motivationssätt.  
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6 Sammanfattning av slutsatser 
 
Vårt syfte var att undersöka hur en företagsledning styr medarbetare mot ökad motivation 
genom inre respektive yttre motivationsfaktorer utifrån Simons styrmodell. Nedan har vi 
sammanställt slutsatserna i vår analysmodell gällande hur företagen styr personalen genom 
aktiva åtgärder.   
 

Inre motivation           Yttre motivation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Analysmodell omarbetad utifrån Simons levers of control Källa: Simons. 2000, s. 
305 
 
Vår slutsats är att företagen använder sig både av inre respektive yttre motivationsfaktorer 
för att öka medarbetarnas motivation. I analyskapitlet framkom att åtgärderna inom det 
diagnostiska motivationssättet främsta skäl var för att motivera medarbetare medan det 
gränsskapande motivationssättet användes för att se till att de anställda skötte sitt arbete och 
följde regler. Åtgärderna inom värderings- och interaktiva motivationssätt var i huvudsak 
av andra anledningar än att motivera. Enligt vår analysmodell använder sig företagen i allt 
högre grad av inre än yttre motivationsfaktorer. Detta tyder på att företagen sekundärt 
använder sig av inre motivationsfaktorer för att motivera medarbetare. De undersökta 
företagen styr främst mot inre motivation genom det interaktiva motivationssättet 
arbetsrotation, utbildning och decentralisering. För att styra yttre motivation använder sig 
de undersökta företagen främst av monetära belöningar inom det diagnostiska 
motivationssätt

Interaktiva motivationssätt 
 
– Arbetsrotation – Alla företag 
– Arbetsvidgning - SSAB 
– Flextid - SSAB 
– Vidareutbildning – Alla företag 
– Karriär utveckling - Ferruform 
– Decentralisering – Alla företag 
– Feedback – Ferruform, SSAB 
– Organisationens ideologi – LKAB, SSAB 
– Procedurer och praxis – Ferruform 
– Instruktioner för arbetet-SSAB 
–  

Diagnostiska motivationssätt 
 
– Mål – Ferruform, LKAB 
– Monetär belöning – Alla företag  
– Icke monetär belöning – LKAB, SSAB 
– Systembelöningar – Ferruform, LKAB 
– Gruppbelöningar -SSAB 

Gränsskapande motivationssätt 
 
– Kritik – Alla företag 
– Avsked – Alla företag  
 

Värderingsmotivationssätt 
 
– Tydliga värderingar – Alla företag 
– Utbildning - Ferruform 
– Planscher - Ferruform 
– Firar framgångar och människor – Alla företag 
– Firar händelser - SSAB 
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BILAGA 
 

  

Intervjuguide   
 
Allmänna frågor motivation 
 
Namn och titel? 
 
Vad betyder motivation för dig? 
 
Varför är det viktigt med motiverade anställda? 
 
Interaktiva 
 
Hur gör ni för att få arbetet intressant och varierande för de anställda?  
 
Hur ser ni på personalutbildning? Vilka motiv finns för att utbilda personalen?  
 
Anser ni det viktigt att anställda får möjligheten att påverka beslut i den dagliga 
verksamheten? Hur går ni tillväga? 
 
Anser ni att det är viktigt med en god kommunikation mellan ledningen och anställda? 
Varför är det viktigt? Vad innehåller kommunikationen till de anställda?  
 
Värderings 
 
Hur får ni era anställda att ställa upp på företagets värderingar? Varför är det viktigt? 
 
Hur går ni tillväga rent praktiskt att synliggöra era värderingar för de anställda? 
 
Tror ni att företagskulturen kan ha en effekt på motivationen hos de anställda? På vilket 
sätt?  
 
Hur går ni tillväga för att stärka företagskulturen? 
 
Anser ni att ”firanden” är viktigt inom organisationen? Vad för slags händelser 
uppmärksammar ni?  
 
Diagnostisk 
 
Ger ni anställda erkännande för en väl utfört prestation? Varför? 
 
Hur går ni tillväga för att belöna anställda? Individ/gruppbelöning? 
 
Vilka typer av belöningar använder ni? Monetära/icke monetära belöningar? 
 
Vilka effekter tror ni belöningen kan ha på motivationen? Positiv/negativ 
 
 
 



BILAGA 
 

  

Gränsskapande  
 
Den traditionella synen har varit att det går att motivera genom morot/piska. Tror ni att det 
går att använda ”piskan” för att motivera anställda? I vilka fall? 
 
Hur agerar ledningen om en individ/grupp presterar dåligt vid enstaka tillfälle jämfört med 
dåliga prestationer regelbundet under en längre tidsrymd? 
 
Hur tillrättavisar ni individ/grupp som visar prov på dåligt beteende? 
 
Vilka effekter tror ni hot om bestraffning kan ha vid dåligt beteende och prestation?  
 
Avrundning 
 
Vilket tror du är det bästa sättet att motivera anställda på? 
 
Har vi möjlighet att höra av oss till dig för komplettering?  
 
  
 
 
 


