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Sammandrag 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit sambandet mellan autonomi, självständig 

motivation och målkongruens. Sambandet har hämtats från Self-Determination Theory, där 

autonomi anses vara en förutsättning för att uppleva självständig motivation som i sin tur 

anses viktigt för att skapa målkongruens i en organisation. Då autonomi inte är en självklarhet 

inom alla yrken har syftet med studien varit att undersöka sambandet mellan motivation och 

målkongruens bland anställda med standardiserade arbetsuppgifter på ett produktionsföretag. 

Fallföretaget för studien har varit Sandvik AB som verkar inom tillverkningsindustrin. Det 

empiriska materialet har inhämtats på en och samma avdelning genom intervjuer med en 

produktionschef samt nio anställda. De anställda har även besvarat en enkät om motivation 

gentemot arbetet. Det empiriska materialet har analyserats utifrån Self-Determination Theory 

och teori om målkongruens. Studien har visat att respondenterna med standardiserade 

arbetsuppgifter till övervägande del upplever kontrollerad motivation och trots detta lyckas 

organisationen skapa målkongruens genom yttre faktorer. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt problematiseras sambandet mellan autonomi, motivation och 

målkongruens. Därefter presenteras uppsatsens frågeställning, syfte, avgränsning och 

disposition. 

 

1.1 Problematisering 

Dagens globaliserade samhälle med förbättrad informationsteknologi har lett till en ekonomi 

där det råder ökad konkurrens på marknaden. I denna ökade konkurrens är de anställda av stor 

betydelse för dagens organisationer och de anställda ses alltmer som en viktig resurs för att 

skapa konkurrensfördelar (Trembley et al. 2009). För att en organisation ska bli 

konkurrenskraftig och nå framgång i detta företagsklimat krävs enligt Mundhra och Jacob 

(2011) att organisationens anställda är medvetna om organisationens mål och arbetar för att 

uppnå dessa. Ett sådant engagemang anser författarna genereras genom motivation. 

 

Motivation är det som skapar och riktar en individs handlande mot ett önskvärt beteende 

(Ryan & Deci 2000). Begreppet motivation har i tidig forskning ofta delats upp i inre och 

yttre motivation, där inre motivation är inneboende och självtillfredsställande medan yttre 

motivation skapas av externa drivkrafter (Mundhra & Jacob 2011). Detta har vidareutvecklats 

av Ryan och Deci (1985) som gjort ytterligare indelning i självständig och kontrollerad 

motivation vilket resulterat i Self-Determination Theory. Kontrollerad motivation kan enligt 

Gagné och Deci (2005) liknas med yttre motivation och innebär en känsla av att styras till 

handlande. Självständig motivation menar författarna innebär en känsla av vilja och möjlighet 

till valet och kan uppstå om de tre grundläggande behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet tillfredställs. Av dessa tre behov anses autonomi, som innebär att en individ 

upplever sig vara självreglerande, vara mest betydelsefullt för att skapa självständig 

motivation (Gagné & Deci 2005). 

 

Som tidigare nämnts anses motivation vara viktigt för att de anställda ska engageras gentemot 

organisationens mål och i detta sammanhang menar Gagné och Deci (2005) att självständig 

motivation är viktig: 

 

It thus seems that autonomous motivation is important if employees are to accept 

the organization’s goals and be committed to working toward them. 

                                                                                        (Gagné & Deci 2005 s. 346) 
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Enligt ovanstående citat anses alltså självständig motivation ha betydelse för att de anställda 

ska acceptera och arbeta mot organisationens mål, faktorer som Merchant & Van der Stede 

(2012) menar är viktiga för att skapa målkongruens inom en organisation. I en målkongruent 

process är de åtgärder individer leds till att ta i riktning med individens upplevda självintresse 

vilket också är det bästa intresset för organisationen (Anthony & Govindarajans 2007). 

 

Utifrån ovanstående resonemang finns ett samband mellan autonomi, självständig motivation 

och målkongruens. Autonomi anses nödvändigt för att en individ ska uppleva självständig 

motivation som i sin tur anses viktigt för att skapa målkongruens. Dock baseras flertalet 

tidigare genomförda studier om autonomi och motivation på arbetsuppgifter med utrymme för 

kreativitet (Park & Searcy 2012, Haas 2010, Gagné & Deci 2005). Detta skapar frågetecken 

kring huruvida sambandet även är gällande för standardiserade arbetsuppgifter. 

Standardiserade arbetsuppgifter är i likhet med Gagné och Decis (2005) beskrivning 

monotona arbetsuppgifter som kräver disciplin, vilka är vanligt förekommande inom 

produktionsföretag. 

 

Dock menar Windt et al. (2008) att komplexiteten inom produktionsföretag har ökat, bland 

annat på grund av stigande antal produkter samt högre kvalité och komplexitet på 

produkterna. Därmed menar författarna att autonomi inom produktionsföretag inte är en 

självklarhet för standardiserade arbetsuppgifter, då de anställda är hårt återhållna av ett 

strukturerat arbets- och tillvägagångssätt. Detta tyder på en konflikt mellan den uttalande 

vikten av autonomi bland anställda och produktionsföretag där det inte alltid är möjligt att 

erbjuda självständighet i samma utsträckning som i mer kreativa yrken. 

 

Det är således intressant att studera sambandet mellan motivation och målkongruens i ett 

produktionsföretag med standardiserade arbetsuppgifter där autonomi inte är en självklarhet. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilken typ av motivation upplever de anställda med standardiserade arbetsuppgifter inom ett 

produktionsföretag och vilken betydelse har detta för att skapa målkongruens?   
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan motivation och målkongruens 

inom ett produktionsföretag. Detta genom att undersöka vilken typ av motivation anställda 

med standardiserade arbetsuppgifter på produktionsföretaget Sandvik AB upplever samt 

huruvida de är medvetna om och arbetar mot organisationens mål. Syftet med uppsatsen är 

även att undersöka en beprövad teori inom ett nytt område som inte är lika utforskat, alltså 

produktionsföretag. Uppsatsen kan därmed förhoppningsvis ses som ett teoretiskt bidrag för 

att öka förståelsen om motivationens betydelse för att skapa målkongruens i organisatoriska 

kontexter där autonomi inte är en självklarhet och utifrån detta antingen stärka eller ifrågasätta 

huruvida självständig motivation är viktigt för att skapa målkongruens. 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns en mängd olika motivationsteorier som beskriver hur individer blir motiverade. Den 

här uppsatsen bygger på Self-Determination Theory som under senare år utvecklats för att 

beskriva hur anställda blir motiverade till det dagliga arbetet och som har diskuterat 

motivationens betydelse för att få de anställda att arbeta mot organisationens mål. Denna 

motivationsteori är vald för att studera huruvida det presenterade sambandet för att nå 

målkongruens är gällande i alla typer av organisationer, då autonomi och självständig 

motivation inte är en självklarhet i exempelvis produktionsföretag. Teorin om målkongruens 

är vald för att förklara dess betydelse i en organisation. Produktionsföretaget som valts för att 

samla in det empiriska materialet är Sandvik AB med flertalet avdelningar där standardiserade 

arbetsuppgifter förekommer. 

 

1.5 Disposition 

Följande avsnitt är ett teoriavsnitt som presenterar Self-Determination Theory och dess 

viktigaste beståndsdelar samt målkongruens och dess betydelse för en organisation, detta följs 

upp av en redogörelse för tidigare forskning inom området. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av de viktigaste begreppen. I det efterföljande metodavsnittet beskrivs 

studiens forskningsstrategi och det praktiska tillvägagångssättet. I empiriavsnittet redovisas 

resultatet av de genomförda intervjuerna. Avslutningsvis analyseras resultatet och slutsatser 

presenteras till grund för fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

Denna uppsats handlar om motivationens betydelse för att skapa målkongruens bland de 

anställda på ett produktionsföretag. För att skapa förståelse kring detta presenteras 

inledningsvis Self-Determination Theory vilket är en motivationsteori som skapar förståelse 

kring vilken typ av motivation anställda upplever. Detta följs av ett avsnitt som behandlar 

målkongruens vilket ger en inblick i varför det eftersträvas av organisationer. För att 

förtydliga sambandet mellan motivation och målkongruens redogörs för tidigare forskning 

inom ämnet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de centrala begreppen som 

behandlats i den teoretiska referensramen och som ligger till grund för studiens analys. 

  

2.1 Self-Determination Theory  

Inom ekonomistyrning och management har motivation länge haft en central och betydande 

roll. Steers et al. (2004) menar att detta beror på att motivation genomsyrar flertalet andra 

delområden inom ekonomistyrningen så som exempelvis ledarskap, beslutsfattande och 

organisatoriska förändringar. Författarna visar även att det finns en mängd olika definitioner 

av motivation men att den övervägande delen av alla dessa definitioner har tre faktorer 

gemensamt, nämligen att motivation stimulerar, härleder och upprätthåller mänskligt beteende 

över tiden. 

 

Det finns en mängd olika teorier inom ämnet motivation och som enligt Trembley et al. 

(2009) alla hjälpt till att främja utvecklingen för att skapa förbättrade arbetsprestationer och 

välmående inom organisationer. En av dessa teorier är Self-Determination Theory (förkortas 

härefter SDT). SDT utvecklades av Ryan och Deci (1985), utifrån kognitiv utvärderingsteori 

som har sin grund i förväntansteorin, som ett svar på dessa teoriers oförmåga att behandla 

motsatsförhållandet mellan inre och yttre motivation. SDT är en motivationsteori som 

framförallt fått stor uppmärksamhet inom utbildning, hälsovård och idrott men som även visat 

ha relevans som arbetsmotivationsteori (Gagné & Deci 2005). 

 

I artikeln ”Self-determination theory and work motivation” tydliggör Gagné & Deci (2005) 

hur principerna från SDT kan användas för att förstå motivation till arbetet. Ett tydliggörande 

som enligt Ashkanasy (2009) varit betydande för dagens forskning vad gäller motivation. 
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2.1.1 Olika typer av motivation  

Liksom många andra motivationsteorier gör SDT skillnad på inre och yttre motivation. Ryan 

och Deci (2000) menar att en individ som gör något eftersom uppgiften i sig är intressant eller 

rolig har inre motivation och en individ som gör något eftersom uppgiften leder till ett 

divergerat resultat har yttre motivation. Liknande förklaring till begreppen har Amabile 

(1993) som menar att individer är inre motiverade då de känner njutning, intresse, 

tillfredsställelse av nyfikenhet eller personlig utmaning inför ett arbete och individer är yttre 

motiverade då de engagerar sig i ett arbete för att nå olika mål som är skiljt från själva arbetet. 

Inre och yttre motivation innebär ett agerande med avsiktlighet vilket Gagné och Deci (2005) 

menar står i kontrast till amotivation som innebär en brist på vilja att agera.  

 

Centralt i SDT, till skillnad från många andra motivationsteorier, menar Ryan och Deci 

(2000) är antagandet om att det finns olika typer av yttre motivation och att dessa varierar på 

en skala av kontrollerad och självständig motivation. Enligt Gagné och Deci (2005) innebär 

självständig motivation att agera med en känsla av vilja och med möjlighet till valet medan 

kontrollerad motivation innebär en känsla av att styras till handlande. Författarna menar att 

inre motivation alltid är självständig motivation medan yttre motivation varierar i olika grader 

av självständig och kontrollerad motivation. Arbetsuppgifter som för individen inte är 

intressanta och inte inre motiverat kräver yttre motivation som kan vara mer eller mindre 

självständig. För att nå en högre grad av självständig motivation menar Ryan och Deci (2000) 

att det krävs att värderingar och beteende internaliseras, vilket innebär en process där en 

individ tar till sig organisatoriska värderingar, regleringar eller attityder och omvandlar dessa 

till sina egna. Gagné och Deci (2005) förklarar detta med att den yttre regleringen av ett 

beteende omvandlas till en inre reglering och en mer fullständig internalisering innebär en 

högre grad av självständig motivation. Ryan och Deci (2000) samt Gagné och Deci (2005) 

presenterar fyra olika nivåer av yttre motivation.  

 

Extern reglering, det första steget av yttre motivation. Här råder fullständig kontrollerad 

motivation och det som upprätthåller ett visst beteende är yttre faktorer så som belöningar och 

bestraffningar. Introjekterad reglering, är det första steget av internalisering. I detta läge har 

en yttre reglering i form av en yttre faktor tagits till av individen men denne har inte 

accepterat den som sin egen. Identifierad reglering, är den första nivån av yttre motivation 

som innehar självständig motivation. För att nå detta krävs att individen identifierar en uppgift 

som om den vore av betydelse för att individen ska uppnå sina personliga mål. Integrerad 
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reglering, det sista steget av yttre motivation är den mest fullständiga typen av internalisering. 

Uppgiften blir i detta skede fullständigt integrerad med personens identitet och uppgiften 

upplevs som helt självständig. Eftersom uppgiften blir en del av vem individen är upplevs den 

som helt självbestämd och självständig vid utförandet. (Ryan & Deci 2000, Gagné & Deci 

2005.)  

 

I figur 1 nedan visas en sammanställning av de olika typerna av motivation som existerar 

enligt SDT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika typer av motivation, fritt översatt från Gagné och Deci (2005). 

 

2.1.2 Grundläggande behov 

SDT vilar enligt Deci och Ryan (2000) på antagandet om att individen har en medfödd önskan 

om personlig utveckling. För att skapa denna personliga utveckling och självständig 

motivation hos de anställda menar författarna att de tre grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet måste tillfredsställas. De tre behoven är enligt Gagné och Deci 

(2005) universella och det är främst autonomi som ses som den avgörande faktorn för att 

skapa internalisering och självständig motivation. Den främsta källan till att tillfredsställa 

dessa behov är en persons kontextuella miljö. Om dessa behov tillfredsställs menar Stone et 

al. (2009) att de anställda kommer värdera själva arbetet och ge mindre uppmärksamhet till 

belöningar bundna till arbetet. Kontrollerade arbetsmiljöer menar de däremot kommer skapa 

en känsla av att regler och rutiner är påtvingade. De menar även att de anställda kan komma 

Amotivation Yttre motivation Inre motivation 
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att till fullo engagera sig i ointressanta arbetsuppgifter om uppgiftens innebörd och 

värderingar förstås. 

 

De tre grundläggande behoven är alltså autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi 

menar Deci och Ryan (2000) är individens behov av att agera med känsla av 

självbestämmande, det handlar om den egna viljan och det egna valet. Stone et. al (2009) 

betonar vikten i att autonomi inte är detsamma som oberoende, en individ kan vara 

självständigt beroende. Behovet autonomi kan alltså tillfredsställas trots att individen är 

beroende av andra för att klara en uppgift. Kompetens innebär ett behov av att uppleva 

känslan av att uppnå ett önskvärt resultat eller att stimuleras av utmanande arbetsuppgifter, 

samhörighet är behov av att ha tillfredsställande och stödjande sociala kontakter (Stone et. al 

2009). 

 

Gagné och Deci (2005) menar alltså att tillfredsställelsen av de tre behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet är grundläggande för att kunna skapa självständig motivation. Ett 

arbetsklimat som kan skapa tillfredsställelse för dessa tre behov kommer enligt författarna att 

förbättra arbetsprestationen eftersom det bland annat skapar arbetsglädje och psykiskt 

välbefinnande. Även Stone et al. (2009) menar att det finns en mängd studier som visar att 

tillfredsställelsen av dessa tre behov är viktigt för att skapa produktivitet, kreativitet och 

glädje. 

 

2.1.3 Kritik Self-Determination Theory 

Sheldon et al. (2003) diskuterar vissa begränsningar med SDT som motivationsteori. De 

ställer sig bland annat frågande till om det verkligen är så att alla individer har en önskan om 

personlig utveckling. Författarna menar att det kan finnas individer som inte har behov av att 

känna autonomi, kompetens och samhörighet. 

 

En annan diskussion som Sheldon et al. (2003) tar upp är huruvida SDT kan göra skillnad i 

organisationer med standardiserade arbetsuppgifter. Författarna menar dock att det är möjligt 

att applicera SDT inom dessa organisationer eftersom stöd för självständigheten kan hjälpa 

individer att internalisera dessa arbetsuppgifter. De anställda kan alltså även i dessa miljöer 

med självständighetsstöd se ett större värde med sina arbetsuppgifter. 
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2.2 Målkongruens 

2.2.1 Mål 

Hos vinstdrivande organisationer finns det alltid grundläggande och övergripande mål att 

skapa vinst och aktieägarvärde samtidigt som individer har personliga mål (Anthony & 

Govindarajans 2007). Om en överensstämmelse mellan organisationens mål och individernas 

mål inte existerar menar Bakka et al (2006) att det kan resultera i att olika enheter inom 

organisationer sätter upp egna mål som individerna hellre strävar efter. Detta leder till 

svårigheter i att skapa kongruens mellan enhetens egenuppsatta mål samt organisationens mål 

i stort. Författarna menar att det därför är viktigt med att ha klarhet över vilka mål som ska 

uppfyllas och genomföras och hur de ska prioriteras för att senare möjliggöra bedömningar 

över hur väl målen har uppfyllts. 

 

2.2.2 En målkongruent process 

För att en organisation ska nå de övergripande målen och skapa vinst är målkongruens inom 

hela organisationen av stor betydelse (Merchant & Van der Stede 2012). I en målkongruent 

process är de åtgärder individer leds till att ta i riktning med individens upplevda självintresse 

vilket också är det bästa intresset för organisationen, målkongruens innebär alltså att ledning 

och anställda i det dagliga arbetet strävar efter samma mål (Anthony & Govindarajans 2007). 

Vidare skriver dock Anthony och Govindarajans (2007) att perfekt kongruens mellan 

individers mål och en organisations mål inte är något som existerar i verkligheten. 

Exempelvis belyser författarna problematiken med att lyckas motivera anställda att fatta rätt 

beslut och genomföra rätt handlingar med intresse för organisationens bästa. Ledningen kan 

alltså lyckas motivera de anställda att utföra uppgifter, men vikten ligger vid att undvika att de 

motiveras i fel riktning vilket kan verka skadligt för organisationen. 

 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att kontrollsystem är ett sätt för en organisation att 

nå målkongruens eftersom ett välutformat kontrollsystem påverkar de anställdas beteende i 

riktning mot organisationens mål. De tar upp formella system såsom budget, strategiplanering 

och rapporter samt informella processer såsom arbetsmoral och kultur. Författarna menar att 

vikten av informella processer, både interna och externa, spelar en stor roll för att uppnå 

målkongruens. För att kunna arbeta mot gemensamma mål menar författarna att samtliga 

inom organisationen måste vara medvetna om vad dessa mål står för och vilka procedurer 

som ska ske i arbetet mot detta. 
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Varför kontrollsystem anses nödvändigt för att skapa målkongruens beror enligt Merchant och 

Van der Stede (2012) på kontrollsystemens förmåga att skapa förståelse bland de anställda 

vilka organisationens mål är samt att skapa motivation att uppnå dessa. Författarna menar 

alltså att målkongruens innebär att de anställda är medvetna om målen och är motiverade att 

uppnå dessa. 

 

Medvetenhet och förståelse för organisationens mål anser Merchant och Van der Stede (2012) 

vara viktigt eftersom vissa anställda kan ha försämrade prestationer om de inte vet vad 

organisationen vill att de ska prestera och uppnå. Precis som Anthony och Govindarajan 

(2007) föreslår Merchant och Van der Stede (2012) att kommunikation är viktigt för att 

förebygga detta problem. Trots att de anställda är medvetna om organisationens mål behöver 

inte dessa, som ovan nämnts, alltid överensstämma med individens egna mål. Individen kan 

då välja att sträva efter sina egna mål trots en medvetenhet om organisationens mål. 

 

För att de anställda ska vara motiverade att agera i riktning med organisationens bästa anser 

Merchant och Van der Stede (2012) att internalisering av olika mål är viktigt. Till vilken grad 

organisationens mål förstås och internaliseras beror på en mängd faktorer bland annat de 

anställdas kvalifikation, till vilken grad de anställda upplever att de har kontroll över målen, 

om de anställda anser målen som realistiska och om de anställda tillåts delta i processen då 

målen utformas. Internaliseringen av organisationens mål menar författarna troligtvis är låg 

om resultatet av strävan efter målen påverkas av faktorer bortom den anställdes kontroll, om 

målen upplevs som ouppnåbara eller om de anställda inte får delta i processen då målen sätts. 

 

2.2.3 Kritik målkongruens 

Parker (1976) diskuterar målkongruensens relevans i organisationer då det funnits 

tveksamheter över möjligheten för att en organisation endast har ett övergripande mål. Istället 

menar författaren att flera mål, under ständig förändring, är mer troligt att stöta på och på så 

sätt blir det lättare för organisationen att hantera motsättande mål inom organisationen. Med 

dessa argument hävdar författaren att det är svårt att förstå hur det skulle kunna gå att arbeta 

med målkongruens i praktiken. Parker (1976) menar alltså att målkongruens är missriktad i 

sin grundläggande utformning och tillräckligt olämplig för praktisk tillämpning för att sluta 

användas inom organisationer. 
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2.3 Tidigare forskning 

SDT har i flertalet studier som presenteras av Gagné och Deci (2005) visat sig vara användbar 

som arbetsmotivationsteori då den förklarar vad det är som motiverar anställda till det dagliga 

arbetet. Författarna summerar även ett flertal studier och menar med stöd från dessa att en 

arbetsmiljö som främjar självständig motivation och då främst inre motivation kommer skapa 

uthållighet, effektiva prestationer, trivsel, positiva attityder, organisatoriskt engagemang och 

välbefinnande hos de anställda. Det är således främst den organisatoriska kontexten som en 

individ verkar i som kommer vara avgörande för huruvida denne upplever självständig 

motivation eller inte. 

 

SDT har tidigare använts som motivationsteori inom produktionsföretag, om än sparsamt. I en 

studie av Mundhra och Jacob (2011) studerades vilka effekter tillfredsställandet av de tre 

grundläggande behoven har på de anställdas prestationer i form av motivation inom olika 

produktionsföretag i Indien. Resultatet visade att behoven inte hade samma påverkan utan det 

var främst autonomi och samhörighet som påverkar prestationerna på ett positivt sätt. 

 

Inom produktionsföretag är det vanligt förekommande med så kallade standardiserade 

arbetsuppgifter, vilka få individer upplever inre motivation inför och som i sin karaktär 

naturligt är monotona och således mindre komplexa men som ändå kräver disciplin (Sheldon 

et al. 2003). För dessa arbetsuppgifter menar Gagné och Deci (2005) att självständig yttre 

motivation är det bästa för att skapa förbättrade arbetsprestationer och välbefinnande. 

Författarna menar även att självständig yttre motivation är viktigt för att skapa organisatoriskt 

engagemang bland de anställda. Organisatoriskt engagemang innefattar ett flertal olika 

faktorer men innebär delvis att acceptera organisationens mål (Becker et al. 1995). Mål, 

organisationens och individens egna, är ett begrepp som enligt Sheldon et al. (2003) är viktigt 

inom motivationsteorier. De menar att individer vars personliga mål blivit internaliserade med 

organisationens mål visar på mer bestående ansträngningar att försöka uppnå dessa. Sheldon 

et al. (2003) menar även att individer som anser sig fria att själva välja sina mål kommer vara 

mer engagerade att försöka uppnå dessa än mål de valt på grund av en yttre påverkan. 

 

Det är utifrån liknande resonemang som Gagné och Deci (2005) menar att upplevd 

självständig motivation är viktigt om de anställda ska acceptera organisationens mål och bli 

engagerade att arbeta mot dem, faktorer som enligt Merchant och Van der Stede (2012) är 

viktiga för att skapa målkongruens inom organisationer.  
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Nedan följer en figur för studiens utgångspunkt som skapar en problematik över hur 

produktionsföretag med standardiserade arbetsuppgifter ska kunna nå målkongruens utan att 

de anställda upplever autonomi. 

 

Figur 2. Samband för studiens utgångspunkt. 

 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Avsnitten om SDT och målkongruens har presenterat flertalet centrala begrepp som senare 

kommer användas för att analysera det empiriska materialet. Syftet med studien är att 

undersöka sambandet mellan motivation och målkongruens inom ett produktionsföretag. 

Detta ska uppnås dels genom att undersöka vilken typ av motivation de anställda upplever. 

För att studera detta är begreppen autonomi, motivation, självständig motivation och 

kontrollerad motivation av betydelse. Syftet ska även uppnås genom att undersöka huruvida 

de anställda är medvetna om och arbetar mot organisationens mål och för att studera detta 

används begreppet målkongruens. Dessa begrepp är alltså viktiga att studera och ge en 

närmare förklaring till för att senare kunna besvara syftet. De är även viktiga då de grundar 

sig i själva utgångspunkten för studien, som är sambandet mellan autonomi, motivation och 

målkongruens. Nedan definieras de viktigaste och centrala begreppen ur den teoretiska 

referensramen. 

 

Autonomi innebär en individs behov av att agera med känsla av självbestämmande, det 

handlar om den egna viljan och det egna valet. 

 

Motivation stimulerar, härleder och upprätthåller mänskligt beteende över tiden. 

 

Självständig motivation handlar om att agera med en känsla av vilja och med möjlighet till 

val. 

 

Kontrollerad motivation innebär en känsla av att styras till handlande. 

 

Målkongruens innebär att ledning och anställda i det dagliga arbetet strävar efter samma mål. 

I en målkongruent process är de åtgärder individer leds till att ta i riktning med individens 

upplevda självintresse vilket också är det bästa intresset för organisationen. 

Autonomi 
Självständig 
motivation 

Målkongruens 
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska 

materialet samt motivering till val av tillvägagångssätt. Detta följs av en beskrivning över hur 

nedbrytningen av de teoretiska begreppen gått till för att ta fram intervjufrågor. Därefter 

presenteras studieobjektet och val av respondenter samt hur insamling av primärdata gått till. 

Avslutningsvis förs en diskussion om validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Då syftet med studien är att undersöka sambandet mellan motivation och målkongruens inom 

ett produktionsföretag är det flertalet aspekter som undersökts hos ett begränsat antal anställda 

inom en och samma organisation. Med detta som grund har det till övervägande del 

genomförts en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med en produktionschef 

samt nio anställda. De anställda har även fyllt i en enkät av kvantitativ karaktär, som ett 

komplement till intervjuerna. Inledningsvis genomfördes en intervju med produktionschefen 

för att ta reda på vilka mål som finns i organisationen, om och hur dessa bryts ned, om det 

finns några mål för de anställda och hur dessa i sådant fall sätts upp samt hur ledningen 

arbetar för att de anställda ska arbeta mot dessa mål. Enkäterna som de anställda fyllde i 

syftade till att ta reda på vilken typ av motivation de anställda känner inför sitt arbete medans 

de semistrukturerade intervjuerna syftade till att ta reda på varför de upplever en viss typ av 

motivation, om de är medvetna om organisationens mål och om de arbetar mot dessa. 

 

3.2 Val av tillvägagångssätt 

Utifrån syftet kan denna studie anses vara av förklarande karaktär. En förklarande studie 

föreligger enligt Saunders et al. (2009) då en situation eller ett problem studeras för att kunna 

förklara ett samband mellan olika variabler. Studien är avsedd att ge en ögonblicksbild av det 

aktuella sambandet och är således en tvärsnittsstudie. Då det är en tvärsnittsstudie av 

förklarande karaktär som avser att närmare studera varför ett visst samband uppstår anses en 

kvalitativ undersökning passande, vilket även till övervägande del valts som 

undersökningsmetod (jmf Saunders et al. 2009). 

 

Det är enligt Saunders et al. (2009) möjligt att använda sig av flera olika former av frågor 

(strukturerade och ostrukturerade) under ett och samma intervjutillfälle. Varje intervju har 

därför till övervägande del bestått av semistrukturerade intervjufrågor vilka anses som 

ostrukturerade men de anställda har även fått svara på en enkät vilket anses som strukturerat. 
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Semistrukturerade intervjuer används med fördel för att exempelvis ta reda på anledningen till 

ett visst handlande eller för att förstå vad respondenten tänker och har för åsikter vid en viss 

tidpunkt (Saunders et al. 2009). Då studiens syfte ska uppfyllas genom att bland annat 

undersöka vilken typ av motivation de anställda upplever samt om och varför de är medvetna 

om organisationens mål är det motiverat att till övervägande del använda semistrukturerade 

intervjuer. Enkäten är ett komplement till intervjuerna för att se vilken typ av motivation de 

anställda upplever. Eftersom denna studie genomförs inom en organisation och på ett 

begränsat antal anställda kommer ingen generalisering gentemot en större population, så som 

hela organisationen eller branschen, kunna göras. Däremot ger studien möjlighet till en 

teoretisk generalisering, vilket enligt Drogendijk (2009) kan innebära att utmana befintliga 

teorier baserat på de unika insikter som en enskild studie ger. 

 

3.3 Operationalisering av teoretiska begrepp 

För att få en så djupgående bild som möjligt av hur anställda på företaget ser på motivation 

och målkongruens och hur dessa två samspelar i ett företag vars sysselsättning är inriktad på 

produktion används som tidigare nämnts en enkät och semistrukturerade intervjuer. De frågor 

som ställts har brutits ner på så sätt att respondenterna lätt ska förstå och kunna besvara dem. 

Exempelvis har det under intervjuerna frågats om huruvida företaget arbetar mot mål, om de 

anställda är medvetna om målen istället för att fråga om målkongruens. Varje intervju bygger 

på ett antal teman som innefattar övergripande frågor vilket ger utrymme för följdfrågor. 

Temana är de tre grundläggande behoven, motivation och målkongruens. Enkäten hittas i 

bilaga 1, intervjumall för ledare under bilaga 2 och intervjumall för anställd under bilaga 3. 

Frågorna i bilagorna är delvis sammanställda utifrån tidigare studier som undersökt 

motivation och målkongruens.  

 

För att ta reda på vilken typ av motivation de anställda upplever inför sina arbetsuppgifter 

användes enkäten “Varför arbetar du”, vilken är hämtad och fritt översatt från Trembley et 

al. (2009). Denna enkät är tidigare använd vid en studie för att se vilken typ av motivation de 

anställda upplever. Påståenden i enkäten som visar på självständig motivation är bland annat 

“Eftersom jag finner glädje i att lära mig nya saker” och “Eftersom arbetet har blivit en 

grundläggande del av vem jag är”. Exempel på påståenden som fångar kontrollerad 

motivation är “För inkomsten det ger mig” och “Eftersom jag vill vara bra på detta arbete 

annars skulle jag bli besviken”.  
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Frågor om de tre grundläggande behoven är baserade på Van den Broeck et. al (2010) 

framarbetade skala “Work-related Basic Need Satisfaction scale” då denna tidigare används 

vid studier om autonomi, kompetens och samhörighet. Exempel på en fråga som fångar 

autonomi är “Vilket utrymme finns det att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt som du anser 

bäst?”. Kompetens har bland annat fångats med frågan “Hur väl anser du att du kan 

genomföra dina arbetsuppgifter?” Slutligen fångas samhörighet exempelvis med hjälp av 

frågan “Beskriv din relation till dina medarbetare”. 

 

Översättningen av målkongruens har gjorts genom frågor så som “Vilka mål finns på 

avdelningen?”, “Hur sker informationen om avdelningens mål?” och “Vad får dig att försöka 

uppnå de uppsatta målen?” 

 

Samtliga intervjufrågor och enkäten är prövade i två omgångar av pilotstudier för att försäkra 

att svaren är vad som efterfrågas och för att säkerställa frågornas kvalitet så att påståendena 

tolkas korrekt (jmf Saunders et al. 2009).   

 

3.4 Val av studieobjekt och respondenter 

Det valda fallföretaget är Sandvik AB i form av dotterbolaget Sandvik Coromant i Gimo. 

Sandvik AB är ett produktionsföretag med flertalet arbetsuppgifter utav standardiserande 

karaktär. Det är därför intressant att se på sambandet mellan motivation och målkongruens, 

som skapats utifrån SDTs resonemang, i denna tidigare inte allt för beprövade organisatoriska 

kontext.   

 

Intervjuer har genomförts med totalt tio personer, där samtliga respondenter arbetar inom det 

aktuella fallföretaget. Nio stycken av respondenterna är anställda och arbetar med produktion 

och en av respondenterna är produktionschef över dessa. Anledningen till att dessa anställda 

valts till respondenter beror på att de arbetar på samma avdelning och att deras arbetsuppgifter 

är utav standardiserad karaktär, vilket ger bättre grund för att kunna se på likheter och 

skillnader dem emellan än om de haft helt skilda arbetsuppgifter. Produktionschefen har valts 

eftersom han är ansvarig för de anställda på avdelningen. 

 

3.5 Insamling av primärdata 

De semistrukturerade intervjuerna till denna studie genomfördes i december 2012. Samtliga 

tio intervjuer varade i ungefär 30-40 minuter vardera och spelades in för att få så exakta svar 
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som möjligt och undvika bortfall samt för att undvika egna tolkningar av respondenternas 

svar. Därefter har enkäterna sammanställts (Bilaga 4) och det insamlade materialet har 

transkriberats och de anställdas svar har kodats (Bilaga 5). Samtliga respondenter är anonyma 

vilket ökar sannolikheten för ärligare svar som annars kan ha uteblivit (Bryman 2011). 

 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar enligt Saunders et al. (2009) om att få tillgång till respondenters kunskaper 

samt erfarenheter och därefter beskriva svaren så nära verkligheten som möjligt. För att få en 

så hög validitet som möjligt vid icke-standardiserade (kvalitativa) intervjuer menar författarna 

att det är viktigt att frågorna är tydliga och att ämnen diskuteras från olika synvinklar. För att 

stärka validiteten genom att ställa tydliga frågor har i denna studie operationalisering av de 

teoretiska begreppen gjorts. Ämnet diskuteras även från flertalet synvinklar genom att ställa 

flertalet frågor om samma aspekt till samma respondent samt genom att använda samma 

intervjumall till de anställda. Författarna menar även att validitet innebär huruvida den för 

studien valda metoden mäter det den avser att mäta (Saunders et al., 2009). De frågor som 

ställts under intervjuerna är därför delvis hämtade från tidigare studier vilket även enkäten 

med frågor om motivation är. Detta styrker inte endast validiteten utan också reliabiliteten, då 

begreppen och frågorna tidigare prövats i liknande studier vilket skapar större tillförlitlighet 

att de mäter vad de avser att mäta (Drogendijk 2009). 

 

Saunders et al. (2009) menar att reliabilitet innebär i vilken utsträckning som den valda 

datainsamlingsmetoden och genomförande av analysen kommer ge konsekventa resultat, att 

data som samlats in och analysen faktiskt överensstämmer med resultatet så att det kan anses 

tillförlitligt. Vid semistrukturerade intervjuer menar författarna att bristen på standardisering 

kan skapa problem för hur liknande resultat ska kunna uppnås i framtiden, men samtidigt 

argumenterar de för att studier som denna inte alltid behöver vara avsedda att vara 

representerbara då de återspeglar verkligheten i en ögonblicksbild och att förändringar kan 

komma att ske i framtiden. Denna studie är tänkt att studera motivation och målkongruens i 

en speciell organisatorisk kontext och därför behöver inte en lägre grad av reliabilitet vara till 

nackdel. Uppsatsens frågeställning speglar ett komplext samband och med en mer 

standardiserad datainsamlingsmetod hade inte det empiriska materialet haft samma djup som 

semistrukturerade intervjuer ger för att förklara sambandet. 
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4. Empiri  

I följande avsnitt presenteras resultaten av den empiriska undersökningen som ligger till 

grund för kommande analys och diskussion. För att kunna uppnå syftet, som är att undersöka 

sambandet mellan motivation och målkongruens inom ett produktionsföretag, så är empirin 

uppbyggd genom att först presentera fallföretaget och de anställdas arbete. Därefter följer en 

redogörelse för vilken typ av motivation de anställda upplever och vad som ligger till grund 

för detta. Avslutningsvis i empirin presenteras betydelsen av målkongruens utifrån olika 

perspektiv i organisationen. 

 

4.1 Företagspresentation 

Fallföretaget i denna studie är den högteknologiska verkstadskoncernen Sandvik AB. Under 

2011 hade Sandvik AB representation i 130 länder, cirka 50 000 anställda och en omsättning 

på cirka 94 miljarder kronor. Inom denna globala verkstadskoncern finns fem olika 

affärsområden och Sandvik Machining Solutions, där Sandvik Coromant ingår, är en av dessa. 

Detta affärsområde tillverkar verktyg och verktygssystem för metallbearbetning och kunderna 

finns bland annat inom flyg- och fordonsindustrin samt inom olje- och gasutvinning. (Sandvik 

AB Årsredovisning 2011.) 

 

Den uttalade strategin för Sandvik AB är att vara världsledande inom samtliga affärsområden 

samt i ett långsiktigt perspektiv skapa aktieägarvärde. Strategin bygger på fyra grundfaktorer: 

ambitionen att vara världsklass inom varje kärnområde, ökad effektivitet i alla processer, 

fokus på kärnaffärerna samt en organisation med ett globalt tankesätt med stark lokal 

förankring. (Sandvik AB Årsredovisning 2011.)  

  

Vad gäller Sandvik AB:s mål och målstyrning går följande att utläsa från Årsrapporten 2011: 

 

Sandvik har kundfokuserade, finansiella, sociala och miljömässiga mål. 

Målstyrningen är decentraliserad och innefattar både kort- och långsiktiga mål. 

De övergripande målen bryts ner till ett antal delmål som anpassas till de olika 

nivåerna i organisationen. 

 (Sandvik AB Årsredovisning 2011 s. 9) 
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4.2 Hur de anställda upplever sitt arbete 

På avdelningen där intervjuerna genomförts handlar det dagliga arbetet till övervägande del 

om att plocka, rengöra och granska skär, vilket sker både manuellt och med hjälp av 

maskiner. Övervägande delen av de anställda på avdelningen arbetar fem-skift. Respondent F 

beskriver sin arbetsdag på följande sätt: 

 

Vi sitter och plockar skär och distanser på pinnar som sätts i en ram och som 

sedan körs i ugnen. Därefter river vi de skär som varit inne i ugnen. Maskinerna 

gör samma sak, plockar på samt river. Jag skulle vilja utvecklas mer, men det 

känns som att det inte finns så mycket mer att lära sig. Jag tar larmen på 

maskinerna men manuell plock är detsamma hela tiden. 

 

Samtliga respondenter känner engagemang och lojalitet gentemot organisationen. Majoriteten 

av respondenterna anser dock att själva arbetsuppgifterna inte är så engagerande då de är 

enformiga. Respondent F menar att det skulle vara önskvärt att visa mer engagemang men att 

arbetet utförs så som förväntas av en. Respondent E är den mest tveksamma till hur 

engagerande arbetsuppgifterna är då denne menar att arbetsuppgifterna aldrig förnyas och att 

de är samma hela tiden vilket leder till att engagemanget är mindre tydligt. Respondent D är 

inne på samma linje som respondent E, denne menar att på grund av lång anställning så sitter 

arbetsuppgifterna i ryggraden, att engagemang finns men “arbetet rullar ju bara på”.  

 

Samtliga respondenter upplever att utförandet av respektive arbetsuppgifter är mer eller 

mindre standardiserat och förutbestämt från högre hierarkiska nivåer. Bland annat så nämns 

begrepp så som uppstyrt, rutiner, manualer, förbestämt, samma, slentrianmässigt och normer 

när respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter. Majoriteten av respondenterna nämner 

dock att det finns möjlighet att ta upp förslag på förbättringar med närmaste chef och 

respondent B beskriver att det finns en förslagsverksamhet med olika forum för 

förbättringsarbete som de anställda får medverka i. Respondent D beskriver även att om 

någon anställd kommer med ett bra förslag på en förbättring så genomförs ofta en förändring. 

Respondenterna uppger även att det finns goda möjligheter till vidareutbildning och att det är 

viktigt med goda relationer till medarbetarna.   

 

Flertalet respondenter känner att de alltid klarar av arbetsuppgifterna. Respondent B och C 

tvivlar dock stundtals på att de inte kan genomföra vissa arbetsuppgifter men att det snarare 

beror på osäkerhet än på bristen av kunskap. 
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4.3 Motivation bland de anställda 

Överlag var samtliga respondenter eniga om att Sandvik AB är en bra arbetsplats och att de 

trivs. Bland annat så berättar respondent A att jämfört med många andra företag är Sandvik en 

väldigt bra arbetsgivare som tar bra hand om sina anställda genom exempelvis försäkringar 

och företagshälsovård. Samtliga respondenter anser det även viktigt att det går bra för 

Sandvik, varför de anser detta skiljer sig dock lite bland respondenterna. Respondent H menar 

att det är viktigt för att få behålla arbetet och respondent G anser det viktigt så att de egna 

aktierna går bra. Lite annorlunda resonerar respondent B:    

 

Framförallt ska vi leverera jättebra produkter för vi är ett världsledande företag 

och då tycker jag att om en kund köper en röd ask så ska kunden veta att det här 

är det bästa som går att få och därför tycker jag personligen att det är jätteviktigt 

att vi gör ett bra jobb. Sedan får vi det tillbaka i slutändan, vi har bra bonusar 

och med allt sådant så vi får ju väldigt mycket tillbaka från företaget. 

 

Vid frågan om vad det är som motiverar respondenterna att genomföra sina arbetsuppgifter är 

det främst två typer av motivationsfaktorer som tas upp. Respondent A, B, D, E och I menar 

att det inte är arbetsuppgifterna i sig som är motiverande då dessa kan upplevas som 

monotona utan att det framförallt är arbetskamraterna som skapar motivation till arbetet. 

Trevliga arbetskamrater och bra relationer anses som viktigt. Respondent D uttrycker det som: 

 

Arbetskompisarna är det som motiverar mig att gå till arbetet, jag gläds och 

motiveras av kompisarna, man blir som en familj.  

 

Respondent C, F, G och H nämner även dem arbetskamraterna men menar istället att det som 

framförallt motiverar dem till att genomföra sina arbetsuppgifter är att se till så att allting 

fungerar som det ska. Respondent H uttrycker det som: 

 

Att allt ska fungera. I mitt jobb ska det inte vara några problem utan jag vill att 

allt ska fungera utan störningar, då har jag gjort ett bra jobb. 

 

Vidare diskuterade respondent C som utöver de vanliga arbetsuppgifterna är kvalitetsombud, 

känslan av att lyckas med en svår uppgift och hitta fel som uppstått som en motivationsfaktor. 

Respondent B som också är förbättringsansvarig på avdelningen, menade att som handledare 

åt nyanställda och praktikanter så är det alltid intressant med nya uppgifter.  

 

Enkäten som varje respondent fick fylla i, och som var en komplettering till intervjuerna, gav 

resultatet att majoriteten av respondenterna upplevde den kontrollerade motivationstypen 
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extern reglering gentemot varför de just nu är involverade i sina arbetsuppgifter. Respondent 

A, D, E, F, G, H och I upplever samtliga enligt enkäten extern reglering. Respondent C 

upplever inre motivation och respondent B upplever både inre motivation och extern 

reglering. 

 

4.4 Målkongruens i organisationen 

4.4.1 Ledningens perspektiv 

Det är enligt produktionschefen viktigt att de anställda är motiverade, ledningen arbetar även 

aktivt med att skapa motivation genom att skapa olika mål som sedan följs upp. Bland annat 

så sätts avdelningsmål så som mål för kassation, produktivitet och kvalité. 

 

Enligt produktionschefen är Sandviks övergripande mål kvalité och produktivitet. Dessa har 

tagits fram av styrelsen vars mål är att se till att skapa aktieägarvärde. De övergripande målen 

bryts sedan ned till avdelningsmål av de ekonomiansvariga för varje affärsområde. 

Produktionschefen berättar att avdelningens mål är att minimera kassationer och producera så 

många godkända skär som möjligt. Ett annat mål som produktionschefen tar upp är de så 

kallade 5S som handlar om att effektivisera genom att hålla ordning och reda på verktyg och 

övriga föremål. Arbetet ska utföras på rätt sätt från början. Detta är något som det arbetats 

mycket med tidigare men att på grund av att den ansvarige slutat så har arbetet med de 5S 

trappats av. Detta ska dock återupptas igen någon gång under det kommande året.  

 

För att informera de anställda om de uppsatta målen, som kommer till avdelningen varje 

dygn, berättar produktionschefen att de två gånger om dagen har så kallade 24h-pulsmöten, ett 

för förmiddagsskiftet och ett för eftermiddagsskiftet. På dessa möten informeras de anställda 

hur avdelningen ligger till gentemot målen. Informationen som ges på dessa möten anser 

produktionschefen som viktig för att de anställda ska vara medvetna om och få dem att arbeta 

mot de uppsatta målen. Att de anställda är medvetna om målen menar produktionschefen är 

viktigt för om de inte vet vad de ska uppnå finns en risk att de inte vet vad som ska göras och 

därmed inte gör någonting. Det finns inget belöningssystem som är direkt kopplat till de 

uppsatta målen för avdelningen, det finns dock ett bonussystem men det bygger på det årliga 

resultatet för hela organisationen.  
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4.4.2 Anställdas perspektiv 

När det gäller det personliga målet svarar respondenterna nästintill enhetligt att det innefattar 

att utföra ett så bra arbete som möjligt, att vid dagens slut vara nöjd med sin prestation samt 

att kunden är nöjd med produkten. Respondent D nämner att det personliga målet handlar om 

att producera så mycket som möjligt och ha så få kassationer som möjligt. Respondent F 

menar att de anställda inte tänker så mycket på målen, de vet vad som ska göras och för de 

som arbetat länge sitter företagets mål i ryggmärgen. Många vill arbeta kvar och känner att de 

måste sträva efter att göra ett så effektivt arbete som möjligt till bästa kvalité för att fabriken 

ska finnas kvar på orten.  

 

Medvetenheten om Sandvik AB:s övergripande mål är relativt utbrett, vissa respondenter 

tvekar lite men många svarar kvalité och att de ska bli världsledande. Respondent A beskriver 

de övergripande målen på följande sätt: 

 

Sandviks övergripande mål är att tillverka produkter med hög kvalité och att bli 

världsledande. 

 

Samtliga respondenter uppger att de är medvetna om avdelningens mål eftersom de blir 

informerade om dessa på de så kallade 24h-pulsmöte. Respondenterna beskriver att under 

dessa möten meddelar chefen alla om hur avdelningen ligger till gentemot veckomålet, alltså 

hur många skär som totalt ska produceras gentemot hur många som har producerats. 

Respondent G berättar även att de ständigt kollar med hjälp av datorn hur de ligger till vad 

gäller antal order. Avdelningens mål handlar om att varje vecka producera ett visst antal 

godkända skär till så bra kvalité som möjligt. Respondent H och I beskriver även att de ska 

sträva efter de 5S som handlar om ordning och reda på fabriken, att var sak har sin plats.  

 

Målen är viktiga både för medarbetare och för organisationen som helhet då många anser att 

det är viktigt att företaget går bra och känner en lojalitet till Sandvik. Respondent G menar att 

det finns en risk för att anställda arbetar långsammare utan mål. Respondent I menar även att 

människan är naturligt lat och utan uppsatta mål är det troligt att medarbetare inte anstränger 

sig, mål är drivande. Med tydliga mål menar respondent D att denne arbetar effektivare. 

 

Samtliga respondenter anger att de arbetar mot avdelningens mål eftersom det är viktigt att 

företaget går bra. Skulle företaget gå dåligt kan arbeten gå förlorade och därför vill anställda 

nå målen enligt respondent I. Liknande resonemang för respondent G: 
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För mig är det viktigt att uppnå målen, för så länge Sandvik går bra behöver jag 

inte oroa mig över att förlora jobbet eller inkomsten. 

 

Respondent B drivs av att avdelningens mål nås flera veckor i rad. Respondent E, i likhet med 

flera andra av respondenterna, arbetar mot målen för att få beröm och att detta skapar en 

känsla av delaktighet. Respondent H och I menar att om företaget går bra så ges det ut bättre 

bonusar och lön, och att det även är bra att hålla nere kostnaderna för företagets skull. 

 

Trots att respondent A berättar att de anställda inte är delaktiga i processen att ta fram målen 

så anser respondenterna att avdelningens veckomål är realistiska, respondent I menar till och 

med att vissa veckor hinner avdelningen börja fylla nästkommande veckas kvot vad gäller 

skär, men att noll kassationer är mindre sannolikt enligt respondent H. Respondent B pratar 

dock om att ojämnt flöde i fabriken kan orsaka svårigheter med att uppnå målen då en 

avdelning kanske inte får tillräckligt med material för de uppsatta målen.  
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5. Analys 

Nedan analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Uppbyggnaden av analysdelen följer indelningen av empirin, och därför analyseras först de 

tre grundläggande behoven i det dagliga arbetet. Därefter betonas hur motivationen gentemot 

arbetet ser ut bland de anställda och slutligen analyseras hur de övergripande målen bryts 

ned, hur medvetna anställda är över målen för att se om målkongruens existerar. 

 

5.1 Hur de anställda upplever sitt arbete 

Angående de tre grundläggande behoven som innefattas i SDT så kan två av dem, kompetens 

och samhörighet, anses som uppfyllda hos respondenterna. Att de upplever kompetens 

grundar sig i att majoriteten av respondenterna känner att de klarar av sina arbetsuppgifter och 

har möjlighet till vidareutbildning. Att samhörighet är ett grundläggande behov som är 

uppfyllt hos respondenterna är tydligt då de anser det viktigt med goda relationer till 

medarbetarna och ser detta som en stor motivationsfaktor att överhuvudtaget gå till arbetet. 

Vad gäller tillfredsställelsen av behovet autonomi tyder svaren från intervjuerna på att 

respondenterna till viss del upplever denna självständighet, men till viss del inte gör det. De 

känner att arbetsuppgifterna till viss del är standardiserade och att det inte finns tillräckligt 

med utrymme för egen kreativitet men samtidigt känner de att det finns utrymme för att 

komma med förslag på förbättringar. 

 

Utifrån att behoven kompetens och samhörighet är uppfyllda och autonomi delvis uppfyllt 

tyder detta på att självständig motivation kan existera då Gagné och Deci (2005) hävdar att 

vid tillfredställelse av de tre behoven kan självständig motivation uppstå. 

 

5.2 Motivation bland de anställda 

Utifrån att respondenterna upplever sina arbetsuppgifter som standardiserade och 

slentrianmässiga samtidigt som majoriteten känner att arbetsuppgifterna inte är utvecklande 

eller engagerande tyder det på att arbetet i sig inte är intressant och utmanande. Att 

arbetsuppgifterna är ointressanta indikerar att de anställda inte upplever inre motivation utan 

att de är yttre motiverade. Detta stärks även av att flertalet respondenter talar om att det som 

engagerar och motiverar i arbetet är bra relationer med arbetskamrater, lön och att allt ska 

fungera som det ska. Alltså är det inte arbetsuppgifterna i sig som är intressanta utan att det 

som skapar motivation till att arbeta är att det leder till ett divergerat resultat.      

 



23 

 

Till skillnad från övriga respondenter upplever två av dessa respondenter inre motivation. 

Respondent C pratade under intervjun om känslan av att lyckas med en svår uppgift och 

respondent B menade att det alltid är intressant med nya uppgifter, vilket även ett påstående 

på enkäten visade då denne kände stor tillfredställelse genom att ta sig an nya utmaningar. 

Detta skulle enligt SDT tyda på inre motivation då arbetsuppgifterna gör att de känner 

tillfredställelse och personlig utveckling. Anledningen till att just dessa respondenter känner 

inre motivation kan bero på att dessa har ett större ansvarsområde, vilket även kan vara 

anledningen till att de stundtals tvivlar på förmågan att genomföra vissa arbetsuppgifter.  

 

Majoriteten av respondenterna visar alltså på yttre motivation. Lojaliteten till företaget bland 

respondenterna tyder på att de tagit till sig organisationens värderingar och attityder. Detta 

skulle enligt Ryan och Deci (2000) kunna tyda på en internaliseringsprocess och en högre 

grad av yttre självständig motivation. Enkäten visar dock att flertalet respondenter upplever 

extern reglering som enligt Gagné och Deci (2005) pekar på att internaliseringsprocessen 

uteblivit och att det istället är fullständigt yttre kontrollerad motivation som existerar bland 

respondenterna. Den uteblivna internaliseringsprocessen kan härledas till att känslan av 

autonomi saknas då arbetsuppgifterna är standardiserade och ger lite utrymme för 

självbestämmande. Enligt Gagné och Deci (2005) så är autonomi den viktigaste av de tre 

grundläggande behoven för att internalisering ska kunna ske och därmed nå självständig 

motivation. Vad som även kan tyda på den externa regleringen är att respondenterna trots att 

de bryr sig om att företaget går bra och att det är viktigt att hålla en hög kvalité på 

produkterna, så återkommer de alltid till att det är viktigt för deras egen vinning, exempelvis 

att behålla arbetet, höga löner och bonusar samt fördelaktiga arbetstider. Detta kan kopplas till 

Gagné och Deci (2005) som menar att då ett visst beteende upprätthålls av yttre faktorer så 

råder extern reglering.   

 

5.3 Målkongruens i organisationen 

I likhet med Anthony och Govindarajans (2007) så menar produktionschefen att de 

övergripande målen är att skapa vinst och aktieägarvärde, vilket även ingår i Sandvik AB:s 

strategi. Målstyrningen inom företaget är decentraliserad men produktionschefen menar att de 

övergripande målen, att skapa vinst och aktieägarvärde, ändå bryts ned till mål i form av 

kvalité och produktivitet. Dessa i sin tur har brutits ned avdelningsvis för att undvika en 

utebliven överensstämmelse mellan organisationens mål och individernas mål. Skilda mål 

menar nämligen Bakka et al (2006) kan resultera i att olika enheter och avdelningar inom 
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organisationen sätter upp egna mål som individerna hellre strävar efter, vilket i sin tur skapar 

svårigheter med att skapa kongruens mellan organisationens mål i stort och avdelningens egna 

mål. Det är därför viktigt att ha tydliga mål och ha klarhet över vilka mål som ska uppfyllas. 

 

Organisationens målstyrning är som sagt decentraliserad med nedbrutna mål som är 

anpassade för olika avdelningar och som kontinuerligt uppdateras. Detta menar Parker (1976) 

är viktigt då det blir lättare för ledning och chefer att hantera eventuella motsättande mål inom 

organisationen och att det är omöjligt att nå målkongruens med ett enda stort övergripande 

mål som hela organisationen ska följa. 

 

Det räcker inte med att målen bryts ner, det är även viktigt att de anställda är medvetna om de 

uppsatta målen då det enligt Merchant och Van der Stede (2012) annars kan leda till 

försämrade prestationer. Detta är något som även produktionschefen påpekar då denne menar 

att medvetenhet om målen hos de anställda är viktigt för att styra deras beteende i rätt 

riktning. Alla respondenterna var medvetna om avdelningens mål tack vare de dagliga 24h 

pulsmötena. Denna kommunikation anser både Merchant och Van der Stede (2012) samt 

Anthony och Govindarajans (2007) vara viktig för att skapa kongruens mellan 

organisationens mål och individens mål. 

 

Två av de anställda och produktionschefen uppgav att det även finns mål som kallas 5S, 

medan resterande respondenter inte nämnde dessa mål. Produktionschefen menade dock att 

personen som varit ansvarig för detta slutat och därför har det nästan helt försvunnit. Detta 

tyder på att kommunikationen i form av en yttre faktor är viktig för att upprätthålla en 

medvetenhet om de mål som finns samt för att få de anställda att acceptera och arbeta mot 

dessa. Den upprepade informationen kan därför ses som viktig för att de anställda ska komma 

ihåg avdelningens mål. I likhet med vad Gagné och Deci (2005) menar visar detta på de yttre 

faktorernas betydelse för att upprätthålla ett visst beteende. Det kontinuerliga 

informationsflödet i form av kommunikation kan därmed ses som en del av ett formellt 

kontrollsystem. 

 

Andra betydande faktorer för att en organisation ska kunna nå målkongruens menar Merchant 

och Van der Stede (2012) handlar om att de anställda får vara med och arbeta fram mål, att de 

känner att målen är realistiska och att det är möjligt för den enskilde att vara med och påverka 

att målen uppfylls. Respondenterna var eniga om att de inte var delaktiga i processen att ta 

fram de uppsatta målen, de känner till viss del att de som individer kan påverka huruvida 
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målen uppfylls men flertalet påpekade att det främst var flödet i fabriken som påverkar 

huruvida avdelningen når de uppsatta veckomålen samt att alla mål inte var uppnåeliga. Detta 

tyder på att respondenterna inte har möjlighet att internalisera avdelningens mål. Trots detta 

menar samtliga att de arbetar mot de uppsatta målen, detta bland annat för att upprätthålla att 

veckomålen nås flera veckor i rad och för att känna delaktighet när målen uppfylls samt för att 

få beröm och lön. Att de anställda uppger att de arbetar mot målen för att få beröm då dessa 

uppfylls tyder på att de arbetar mot de uppsatta målen för att känna kompetens, vilket i likhet 

med Stone et al. (2009) är ett grundläggande behov hos individer. Likaså verkar samhörighet 

som ett grundläggande behov vara en viktig del i att respondenterna arbetar mot de uppsatta 

målen då de vill uppleva den delaktighet som uppstår när målen uppnås.  

 

Det finns enligt produktionschefen inget direkt bonussystem kopplat till att avdelningens mål 

uppnås. Några av respondenterna menar dock att det är viktigt att nå målen så att Sandvik går 

bra, detta för att kunna behålla arbetet och inkomsten. Detta visar enligt Gagné och Deci 

(2005) på att yttre motivation och yttre faktorer har en inverkan på att få de anställda att 

arbeta mot de uppsatta målen. Beteendet att arbeta mot målen verkar även delvis upprätthållas 

av yttre faktorer så som känslan av samhörighet. Att känna delaktighet och gemenskap är 

således viktigt för att få de anställda att arbeta mot organisationens mål och kan därmed ses 

som ett informellt kontrollsystem.    
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6. Slutdiskussion 

I denna avslutande del av uppsatsen diskuteras delar av problematiseringen och analysen, 

som följs av en presentation av studiens slutsatser. Därefter presenteras studiens bidrag och 

avslutningsvis diskuteras möjliga begränsningar och förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Diskussion 

I problematiseringen presenterades ett samband mellan autonomi, självständig motivation och 

målkongruens. Autonomi anses enligt SDT vara nödvändigt för att skapa självständig 

motivation som i sin tur anses viktigt för att skapa målkongruens. Sambandet kan ifrågasättas 

för de organisatoriska kontexter där autonomi inte är en självklarhet bland de anställda. Syftet 

med studien har därför varit att undersöka sambandet mellan motivation och målkongruens i 

ett produktionsföretag.  

 

Autonomi är ingen självklarhet inom produktionsföretag vilket även resultatet från denna 

studie visat. Respondenterna är övergripande kontrollerat motiverade genom att de känner 

extern reglering, då det som motiverar till arbete främst är att få behålla arbetet, lön och en 

god relation till arbetskamrater. Sandvik AB är målinriktade och arbetar aktivt med mål då det 

dagligen diskuteras med de anställda vilka mål som ska följas. Detta har skapat en 

medvetenhet bland respondenterna om framförallt avdelningens mål. Det visade sig även att 

de arbetar mot målen och strävar efter att nå dem för att bland annat känna delaktighet när 

målen uppfylls samt för att få behålla sina arbeten. Resultatet från studien har alltså visat att 

respondenterna är målkongruenta trots att de upplever kontrollerad motivation. 

 

Vad som verkar få respondenterna att ändå vara medvetna om avdelningens mål är den 

ständigt upprepade informationen om målen. Ett exempel på informationens betydelse i 

arbetet med mål är de 5S. Dessa mål arbetades det tidigare aktivt med både bland chefer och 

anställda men då ansvarig slutat avtog arbetet mot dessa mål. Detta visar på hur viktig 

kommunikationen är för att skapa medvetenhet om avdelningens och organisationens mål. 

 

Många respondenter uttryckte vikten av en god relation till sina arbetskamrater som en 

motivationsfaktor till arbetet. Även ett fungerande flöde i fabriken var en viktig 

motivationsfaktor. Det verkar således som att samhörigheten och kollektivet är viktigt för att 

skapa motivation gentemot arbetet. Detta verkar även viktigt i arbetet att få de anställda att 

arbeta mot målen, vilket stärks av att de anställda arbetar mot målen för att känna den 

delaktighet som uppstår när målen uppfylls.  
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Sambandet för studiens utgångspunkt är därmed inte gällande för avdelningen på Sandvik 

AB, då respondenterna både är medvetna om och uppger sig arbeta mot organisationens mål 

trots att de upplever kontrollerad motivation. I denna organisatoriska kontext kan alltså inte 

självständig motivation anses som en viktig faktor för att skapa en målkongruent process, 

istället är andra faktorer av betydelse.    

 

6.2 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka sambandet mellan motivation och 

målkongruens vid standardiserade arbetsuppgifter inom ett produktionsföretag. Studien har 

visat att majoriteten av respondenterna upplever kontrollerad motivation gentemot sina 

arbetsuppgifter, då de inte har något större intresse för själva uppgiften utan motiveras istället 

främst av relationen till arbetskamraterna. Tydligt var att samtliga respondenter arbetar mot 

organisationens uppsatta mål. Detta tyder på att det i organisationen existerar målkongruens 

trots att anställda upplever kontrollerad motivation. Att det finns möjlighet för målkongruens 

där självständig motivation inte är en självklarhet har dels visat sig bero på ett kontinuerligt 

kommunikationsflöde med tydliga mål. Att de anställda känner delaktighet när målen uppfylls 

och då all produktion fungerar som den ska tyder på vikten av samhörighet för att de anställda 

ska arbeta mot organisationens mål. I likhet med hur kontrollerad motivation uppstår så krävs 

alltså yttre faktorer även för att skapa målkongruens. 

 

Utifrån dessa slutsatser visas i figur 3 de faktorer som kan anses viktiga för att skapa 

målkongruens då anställda upplever kontrollerad motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett sätt att nå målkongruens när kontrollerad motivation råder. 
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Slutsatsen av studien är således att anställda med standardiserade arbetsuppgifter till 

övervägande del kan uppleva kontrollerad motivation. Trots detta kan organisationen nå 

målkongruens med hjälp av yttre faktorer. 

 

6.3 Studiens bidrag  

Slutsatsen utmanar SDTs påstådda samband mellan autonomi, självständig motivation och 

målkongruens. Studien bidrar således med ett nytt perspektiv till en redan befintlig teori, då 

organisationer kan skapa målkongruens trots kontrollerad motivation genom yttre faktorer 

såsom kommunikation och samhörighet. Vad gäller det praktiska bidraget belyser studien de 

faktorer som är viktiga för att skapa en målkongruent process vid standardiserade 

arbetsuppgifter.   

 

6.4 Studiens begränsningar och fortsatt forskning 

Studiens empiriska material är hämtat genom intervjuer på Sandvik AB i Gimo då detta är ett 

bra exempel på produktionsföretag där stor del av de anställda har standardiserade 

arbetsuppgifter. I efterhand kan det finnas en begränsning i valet av fallföretag då det är 

beläget på landsbygdsorten Gimo utan närliggande alternativa större arbetsplatser med 

liknande arbetsuppgifter. Detta kan medföra att de anställdas lojalitet, motivation och arbete 

mot målen kan komma av att de anställda befarar att de annars kan förlora sina arbeten.  

 

Arbetet med att skapa målkongruens skulle alltså kunna underlättas av att det inte finns så 

många liknande arbeten i närheten. Vilket skulle göra det intressant att studera hur det ser ut i 

ett produktionsföretag beläget i en storstad med fler liknande arbetsplatser. Förslag på 

fortsatta studier är alltså att studera huruvida andra produktionsföretag där de anställda 

upplever kontrollerad motivation kan nå målkongruens med hjälp av yttre faktorer. 

Forskningsfrågor skulle kunna vara: Är de anställda mindre lojala gentemot företaget och 

mindre benägna att arbeta mot de uppsatta målen? Är det viktigt att fokusera på målen snarare 

än motivera de anställda? 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät  
 

Varför arbetar du? 

Med hjälp av nedanstående skala, ange i vilken utsträckning var och ett av följande 

påståenden överensstämmer med varför du för närvarande är involverad i dina 

arbetsuppgifter. 

Stämmer inte alls                         Stämmer helt 

1      2           3        4         5        6                     7 

 

1. Eftersom detta är den typ av arbete jag valt för att uppnå en viss livsstil. 

1      2           3        4         5        6                     7 

2.  För inkomsten det ger mig. 

1      2           3        4         5        6                     7 

3. Jag frågar mig själv den frågan, då jag inte verkar kunna hantera de viktiga arbetsuppgifterna.  

1      2           3        4         5        6                     7 

4. Eftersom jag finner glädje i att lära mig nya saker. 

1      2           3        4         5        6                     7 

5. Eftersom det har blivit en grundläggande del av vem jag är. 

1      2           3        4         5        6                     7 

6. Eftersom jag vill lyckas inom detta arbete, gör jag det inte skulle jag skämmas över mig själv. 

1      2           3        4         5        6                     7 

7. Eftersom jag valt denna typ av arbete för att nå mina mål i karriären. 

1      2           3        4         5        6                     7 

8. För tillfredsställelsen jag får genom att ta mig an intressanta utmaningar. 

1      2           3        4         5        6                     7 

9. Eftersom det tillåter mig att tjäna pengar. 

1      2           3        4         5        6                     7 

10. Eftersom det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv. 

1      2           3        4         5        6                     7 
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11. Eftersom jag vill vara väldigt bra på detta arbete, annars skulle jag bli besviken. 

1      2           3        4         5        6                     7 

12. Jag vet inte varför, vi är försedda med orealistiska villkor. 

1      2           3        4         5        6                     7 

13. Eftersom jag vill vara en ”vinnare” i livet. 

1      2           3        4         5        6                     7 

14.  Eftersom det är den typen av arbete jag valt för att uppnå vissa viktiga mål. 

1      2           3        4         5        6                     7 

15. För den upplevda tillfredsställelsen jag känner när jag lyckas med en svår uppgift. 

1      2           3        4         5        6                     7 

16. Eftersom denna typ av arbete ger mig trygghet. 

1      2           3        4         5        6                     7 

17. Jag vet inte, det begärs för mycket av oss. 

1      2           3        4         5        6                     7 

18. Eftersom det här arbetet är en del av mitt liv. 

1      2           3        4         5        6                     7 

 

 

 

 

 

 

Vika frågenummer som hör till de olika typerna av motivation enligt SDT.  

Inre motivation = 4, 8, 15  

Integrerad reglering = 5, 10, 18  

Identifierad reglering = 1, 7, 14  

Introjekterad reglering = 6, 11, 13  

Extern reglering = 2, 9, 16  

Amotivation = 3, 12, 17 
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Bilaga 2 – Intervjumall produktionschef  

Är det viktigt att de anställda är motiverade? Varför? 

Vad har Sandvik för övergripande mål? 

Hur bryts de övergripande målen ned? 

Vilka mål sätter ni upp för de anställda? 

Är de anställda medvetna om målen? 

Är det viktigt att medarbetare och känner till organisationens mål? 

Arbetar de anställda mot målen? 

Hur arbetar ni för att de anställda ska sträva efter organisationens mål? 
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Bilaga 3 – Intervjumall anställd 

Bakgrund och arbetsuppgifter: 

Hur ser din bakgrund ut, hur hamnade du på just den här arbetsplatsen? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 

Känner du dig engagerad i dina arbetsuppgifter? 

Anser du det viktigt att företaget går bra?  

 

Motivation: 

Vad har du för framtidsplaner?  

Hur ser du på din motivation gentemot arbetet? 

Vad är det som motiverar dig? 

 

De tre grundläggande behoven: 

Finns det förutbestämda tillvägagångssätt för hur dina arbetsuppgifter ska utföras? 

Vilket utrymme finns det att utföra dina arbetsuppgifter på de sätt som du anser bäst?  

Hur väl anser du att du kan genomföra dina arbetsuppgifter? 

Beskriv din relation till dina medarbetare. 

 

Målkongruens: 

Vilka mål strävar du efter att uppnå när du är på arbetet?  

Vet du vad Sandvik har för övergripande mål? 

Vilka mål finns på avdelningen? 

Hur sker informationen om avdelningens mål? 

Anser du att uppsatta mål är viktigt för dig?  

Upplever du att målen är uppnåbara? 

Känner du dig engagerad i att nå målen? 

Tror du att du anstränger dig mer med mål än vad du hade gjort utan? 

Är det viktigt för dig att målen blir uppfyllda? 

Har du varit med och bestämt vilka mål du ska sträva efter? 

Arbetar du mot de uppsatta målen?  

Vad får dig att försöka uppnå de uppsatta målen? 

Vad vinner du på att uppnå målen?  
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Bilaga 4 – Sammanställning enkät  

 

Notering. Enkäten är sammanställd genom att addera de valda graderna på skalan för var och en av de olika typerna av motivation. De olika typerna av motivation med 

respektive frågenummer från enkäten är:  

Inre motivation = 4, 8, 15 

Integrerad reglering = 5, 10, 18 

Identifierad reglering = 1, 7, 14 

Introjekterad reglering = 6, 11, 13 

Extern reglering = 2, 9, 16 

Amotivation = 3, 12, 17   

Respondent Inre motivation Integ. reglering Ident. reglering Introj. reglering Extern reglering Amotivation 

A. 4 + 4 + 5 = 13 4 + 5 + 5 = 14 3 + 4 + 4 = 11 5 + 5 + 3 = 13 5 + 6 + 6 = 17 3 + 3 + 3 = 9 

B. 6 + 6 + 5 = 17 3 + 5 + 4 = 12 4 + 2 + 4 = 10 2 + 3 + 2 = 7 4 + 7 + 6 = 17 2 + 2 + 2 = 6 

C. 6 + 6 + 6 = 18 5 + 5 + 7 = 17 6 + 2 + 2 = 10 5 + 6 + 5 = 16 2 + 3 + 4 = 9 2 + 2 + 3 = 7 

D. 4 + 3 + 2 = 9 6 + 2 + 4 = 12 3 + 3 + 3 = 9 6 + 6 + 1 = 13 6 + 6 + 6 = 18 1 + 1 + 1 = 3 

E. 4 + 2 + 4 = 10 4 + 4 + 5 = 13 4 + 3 + 4 = 11 4 + 5 + 4 = 13 6 + 4 + 5 = 15 2 + 2 + 2 = 6 

F. 5 + 5 + 5 = 15 3 + 4 + 5 = 12 2 + 4 + 3 = 9 5 + 5 + 5 = 15 6 + 5 + 5 = 16 1 + 2 + 2 = 5 

G. 5 + 5 + 6 = 16  4 + 5 + 5 = 14 4 + 5 + 5 = 14 5 + 6 + 6 = 17 6 + 5 + 7 = 18 4 + 2 + 2 = 8 

H. 5 + 6 + 6 = 17 5 + 5 + 5 = 15 4 + 5 + 6 = 15 5 + 5 + 7 = 17 6 + 7 + 5 = 18 2 + 1 + 4 = 7 

I. 3 + 2 + 3 = 8 2 + 5 + 4 = 11 3 + 5 + 5 = 13 5 + 3 + 5 = 13 6 + 6 + 7 = 19 1 + 1 + 1 = 3 
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Bilaga 5 – Sammanställning av intervjuer, kodning 

Respondent Arbetsuppgifter Motivation  Mål 

A Arbetar hela dagarna med att blästrar skär rena 

med maskin inför beläggning. Trivs jättebra med 

arbetsuppgifterna men tycker det är synd med den 

höga ljudvolym och belastningsskador på axlar. 

Finns instruktioner hur man i grunden ska utföra 

sitt jobb. Är säker på att klara av uppgifterna. 

Anser helt klart att de anställda kan komma med 

nya idéer men det är en trög process.  

Tycker Sandvik är en superbra arbetsplats, vill vara 

kvar, dock kanske byta avdelning. Anser att det 

finns möjlighet att arbeta sig uppåt men inget som 

personligen eftersträvas. Arbetskamrater är vad som 

motiverar mest, är de som är viktigast. Har god 

relation till medarbetare. Viktigt med feedback, om 

man ställer upp och jobbar extra eller presterar bra 

vill man höra det. 

Personligt mål är att göra ett bra jobb, känna sig 

nöjd när skiftet är slut och att kunden är nöjd 

med produkten. Sandviks övergripande mål är 

kvalitet. Avdelningens mål handlar om att 

producera ett visst antal godkända skär i veckan. 

Informeras genom 24h-pulsmöten, om antal 

kassationer och hur avdelningen ligger till 

gentemot planen. Anstränger sig mer med mål 

än utan, har man klarat planen flera veckor i 

sträck vill man upprätthålla detta. 

B Är förbättringsansvarig. Jobbar med plockning av 

skär både maskinellt och manuellt. Mycket 

förbättringsarbete. Känner engagemang för 

arbetet men menar dock att arbetsuppgifterna är 

väldigt uppstyrt, allting ska vara och göras på ett 

visst sätt. Tvivlar ibland på att klara av 

uppgifterna, känner att det blir för stort men finns 

alltid någon att fråga.  

Det är viktigt att företaget går bra, företaget ska ju 

leverera jättebra produkter och bli världsledande 

därför viktigt att alla gör ett bra jobb, sen kommer 

det ju i slutändan tillbaka till oss anställda i form av 

jättebra bonusar. Uppger även att arbetskamraterna 

är viktiga för att motiveras.    

Sandviks övergripande mål är att bli 

världsledande. Avdelningen följer kassationsmål 

och antal skär i veckan. Informeras om målen på 

avdelningen vid 24h-pulsmöten. Upplever att 

målen går att nå, men kan ibland bli svårt på 

grund av ojämnt flöde i fabriken. Arbetar mot 

målen för att uppnå dem flera veckor. Vinner på 

att arbeta mot målen då man blir gladare av det 

och så får man bonus en gång om året.  

C Har jobbat på Sandvik i 12 år. Är kvalitetsombud, 

mycket stillasittande och synar skären i 

mikroskåp när fel upptäckts någonstans i ledet. 

Menar att det är lite som på löpande band. Skulle 

vilja jobba mer förebyggande så för att kunna 

undvika att behöva granska så mycket skär. Måste 

följa vissa rutiner tillexempel vid övertal då är 

risken stor att det är hopblandning av order, vilket 

inte är bra. Tvivlar ibland på att klara av 

uppgifterna 

Beröm motiverar, kritik är viktigt, positiv kan man 

leva på en vecka. Viktigt att kunna ta negativ kritik 

också. Trivs jättebra med kollegorna. Motiveras 

även av att allt ska fungera, att det inte är order som 

går iväg med dålig kvalité. 

Personliga mål att inte få några reklamationer 

tillbaka. Anger att Sandviks övergripande mål 

handlar om en slags nollvision, informeras på 

24h-pulsmötena. Viktigt att uppnå målen då man 

aldrig kan vara trygg att Sandvik kommer stanna 

i Gimo för alltid, finns dotterbolag, får de bättre 

kvalitet på skären så kanske fabriken här läggs 

ned. Anser att målen på Sandvik och 

avdelningen är kompletta.  
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Respondent Arbetet Motivation Mål 

D Har arbetat på Sandvik sedan 1989. Arbetar med 

att plocka skär, både manuellt och med hjälp av 

maskiner. Berättar att det finns manualer och 

exakta instruktioner för hur arbetsuppgifterna 

ska utföras så det mesta går på rutin. Känner 

därför inte något större engagemang inför 

arbetsuppgifterna.  Vill prestera så mycket som 

möjligt och producera bra skär. Även om 

arbetsuppgifterna upplevs som enformiga och 

med lite flexibilitet så vägs det upp av att 

Sandvik en trygg arbetsplats.    

Arbetar främst för pengarna, tjänar väldigt bra på 

fem skift och har inga planer på att sluta. Anger 

även arbetskamraterna som viktigt för 

motivationen, anser att de blir som en familj inom 

arbetsskiftet. Feedback är viktigt för att veta hur 

vi ligger till och om vi måste öka arbetstakten.  

Personliga mål i arbetet är att producera så mycket 

som möjligt och ha så lite kassationer som möjligt. 

Anger att målen för avdelningen sätts veckovis och 

är produktions- och kassationsmål. Informeras om 

avdelningsmålen varje dag på 24h-pulsmöten. 

Känner delaktighet när målen uppfylls och tror sig 

anstränga sig mer med de uppsatta målen.     

E Har arbetat på Sandvik sedan 2005. Arbetar med 

en maskin som hårdblästrar skär till dessa 

arbetsuppgifter hör även att vända nät och mäta 

skären. Känner inte att arbetsuppgifterna är så 

utvecklande utan det är samma och samma hela 

tiden. Kan ta upp idéer på förbättringar med 

kvalitetsombudet vilket är bra då det oftast är de 

som arbetar vid maskinerna som har de bästa 

förslagen på förbättringar. Klarar för det mesta 

arbetet bra annars hjälper arbetskamraterna till.   

Är inte riktigt säker på vad det är som motiverar, 

arbetat är lite väl ensidigt ibland, men trivs bra 

och har bra arbetskamrater.   

Har inga direkta personliga mål. Avdelningens mål 

är att förbättra produkterna och se till så det blir 

mindre skrot. Under 24h-pulsmöten informeras det 

om hur kassationer ligger till och hur det gick förra 

veckan. Känner att målen är engagerande eftersom 

de varje dag får se hur de ligger till och då vet de om 

de behöver arbeta extra hårt. Skulle nog bli 

förslappad om det inte fanns någonting att gå efter. 

Känns ju alltid bra att klara målen och då får höra att 

jobbet har gjorts bra, vi vinner inget direkt på att 

klara målen, bonusen kan inte direkt kopplas.  

F Har arbetat på Sandvik sedan 2004. Arbetar med 

att plocka skär, både manuellt och med hjälp av 

maskiner. Anser att det inte finns så mycket mer 

att lära sig vad gäller arbetet och önskar att det 

var lite mer utvecklande. Gör det som förväntas 

av en vad gäller arbetet. Skulle gärna lära sig 

större del av produktionen. Arbetsuppgifterna är 

väldigt förbestämda och det går inte att 

genomföra på så många olika sätt.    

Anser det motiverande när det går skapligt bra. 

Känner att positiv kritik är bra och det är roligt att 

få men samtidigt att negativ kritik är viktigt för att 

veta vad som ska förbättras, så det finns något att 

arbeta med. Engagerar sig även fackligt och pratar 

väldigt mycket om detta vilket verkar vara 

bidragande till motivationen.      

Menar att mål inte är något som det tänks så mycket 

på, går till arbetet och vet vad som ska göras utan att 

reflektera så mycket över det. Skulle vilja att det 

fanns mer mål som har med miljön att göra. Säger 

att Sandviks övergripande mål är att bli nummer ett. 

Vet att avdelningen har mål som de blir informerade 

om på 24h-pulsmöten men vet inte riktigt den exakta 

siffran. Avdelningen är inte ensam om att påverka 

huruvida målen uppfylls utan det beror på flödet i 

fabriken, om inte avdelningen innan kan leverera 

klarar inte vi våra mål. Det kan vara lite stressigt 

Känner sig glad om målen uppfylls men sen är det 

inte så mycket mer med det.       
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Respondent Arbetsuppgifter  Motivation Mål 

G Har arbetat på Sandvik i 30 år. Anger att det 

finns vissa normer som givetvis ska följa och 

hålla sig. Har lite olika arbetsuppgifter vilket är 

bra för att få dagen att gå fortare. När man 

arbetat såhär länge på ett och samma ställe så är 

det väldigt slentrianmässigt man rättar sig i ledet 

och det rullar på. Trivs bra, men berättar även 

att om det skulle komma något bättre 

erbjudande så kanske man skulle byta 

arbetsplats.  

Vill absolut lägga ner extra ansträngning för att 

Sandvik ska gå bra, vill få aktieutdelning. Ser till 

så att allt fungerar i arbetet.  

Personliga mål handlar om att jobba så man känner 

sig nöjd. Göra rätt för sig. Genom att arbeta mot 

målen och det går bra för Sandvik så får ju vi 

behålla jobben och tjäna lite extra kanske. Om man 

ska få för personliga prestationer så är det något som 

kommer i löneförhandlingen. Upplever målen 

uppnåbara men att det kan bli stressigt vissa 

perioder när det är mycket. Informeras om målen på 

24h-pulsmöten.  

H Har arbetat på Sandvik i 37 år. Bytte till denna 

avdelning 2006. Finns vissa moment som inte 

får utföras av mig vad gäller maskinunderhåll 

men som jag gör ändå för att det ska gå smidigt 

och rulla på. 

Är rädd om jobbet och anser därför att det är 

viktigt att Sandvik går bra, vill inte bli arbetslös. 

Tänker vara kvar här om de vill ha mig, har bara 6 

år kvar till pension. Motivationen kommer av att 

allt ska fungera maskinerna ska rulla på utan 

störningar. Har god kontakt med kollegor, viktigt 

att kunna vara ett team och att det inte ska finnas 

några dåliga vibbar.  

Sandviks övergripande mål handlar om noll 

kassationer som de informeras om på 24h-

pulsmötena och 5S. 5S handlar om ordning och reda 

och att allt ska ha sin plats. Målen är viktiga för alla 

och är där för att följas. Upplever målen nåbara men 

att noll kassationer är en omöjlighet. Vad jobbar 

man för om man inte har mål. Tycker att det saknas 

mål om samarbete, förbättra den mellan avdelningar 

och mellan olika skift på samma avdelning. Att 

försöka vara lika engagerade allihop. Bättre bonusar 

om det går bra och målen uppnås. 

I Har arbetat på Sandvik sedan 2011. Sköter 

maskinen och ser till att den är förberedd på rätt 

sätt och sköter sedan om den. Menar att det inte 

alltid är så förbannat kul att sitta och plocka 

distans skär distans skär, men sitter man med 

någon och kan prata med den så blir det ju 

förbannat mycket roligare än om det är dödstyst. 

Kul om det fortsätter gå bra för företaget då det är 

viktigt att det stannar kvar, annars många som 

förlorar jobb. Inte de mest motiverande 

arbetsuppgifterna men arbetskamrater är viktigt. 

Arbetskamraterna är viktigare än själva 

arbetsuppgifterna.  

Vilka övergripande mål som finns hos Sandvik är i 

inte medveten om, men när frågan om hur 

informeras så kommer I på att mål finns för det tas 

upp på 24h-pulsmöten och pratas om varje dag.  Mål 

är viktigt. Mål att göra ett visst antal skär annars 

skulle jag ju inte jobba. 5S finns också, det handlar 

om att effektivisera genom att hålla rent och snyggt.  

 


