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SAMMANDRAG 

Motstridiga mål och människans medvetna eller omedvetna strävan efter bekvämlighet kan 

leda till problem när företag vill motivera sina medarbetare till att arbeta mot 

organisationens mål. I ett företag där arbetsmiljön präglas av stora säkerhetsrisker är chefers 

förmåga att motivera till arbete i enlighet med företagets säkerhetsmål avgörande. En 

bransch som ofta sammankopplas med säkerhetsrisker är gruvbranschen. Syftet med denna 

studie är att förklara hur chefer inom ett gruvföretag motiverar sina medarbetare i gruvan att 

arbeta i enlighet med företagets säkerhetsmål. Studien har en deduktiv ansats där 

målsättningsteorin används som utgångspunkt. Datainsamlingen utgörs av semistrukturerade 

intervjuer med personer verksamma på olika befattningsnivåer inom gruvföretaget med den 

gemensamma nämnaren chefsposition. Studien visar att målsättningsteorin är en fruktbar 

teoretisk utgångspunkt och att den motivation som målsättning kan ge upphov till skapar 

möjlighet för chefer att påverka riktning, intensitet och uthållighet i gruvarbetarnas 

ansträngning. Vidare har tre begreppspar utmärkande för chefernas arbete kunnat urskiljas: 

generella och specifika metoder, proaktiva och reaktiva medel samt gruppen och individen 

som mottagare. 
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DEFINITIONER 

 

Säkerhet:  Resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för 
att olyckor eller andra oönskade händelser inträffar. 

Mål:  Intentionen eller syftet med en handling.  

Motivation:  1. Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 
och riktar beteendet mot olika mål. 2. Den process som avgör 
intensiteten, riktningen och uthålligheten av en individs ansträngning 
för att nå ett mål. 

Målåtagande:  Översatt från engelskans goal committment. Att vara engagerad i och ta 
sig an ett mål samt stå fast vid detta trots svårigheter.   

Måluppfyllelse:  Åstadkommande av önskat utfall utifrån ett uppsatt mål.  

Säkerhetsmål: Mål som avser säkerhet i arbetsmiljön.  

Säkerhetsarbete:  Aktiviteter/processer på olika organisationsnivå i syfte att uppnå eller 
förverkliga organisationens säkerhetsmål.  

Arbetsmiljö:  Den miljö där organisationens verksamhet företas och säkerhetsarbetet 
bedrivs.   

Nollvision:  Nollskadevision och nollvision syftar på att noll olyckor i arbetet ska 
förekomma. 
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1.	  INLEDNING 

1.1	  BAKGRUND 

Då gruvarbete förs på tal är vi nog många som delar den förutfattade meningen att arbetet är 

tungt, mörkt och riskfyllt. Svenska branschföreningen för gruvor, mineral- och 

metallprodukter, SveMin, menar att gruvarbetet mycket riktigt länge utmärkts av tungt arbete 

i en arbetsmiljö, under eller över jord, där såväl starka maskiner som stora materialflöden 

förekommer (SveMin, 2012). Som ett resultat av ny teknik har arbetet i gruvan under senare 

år förändrats till ett mer tekniskt precisionsarbete vilket gör arbetet mindre fysiskt tungt än 

tidigare (Arbetsförmedlingen, 2012). Dock måste stora delar av arbetet än idag utföras av 

individer som befinner sig i en arbetsmiljö präglad av stora säkerhetsrisker såsom ras, 

sprängningar och hälsovådliga ämnen (Industrinyheter 2012; SveMin, 2012). 

Olycksfall inom den svenska gruvbranschen har över lag minskat stadigt de senaste tio åren 

och enligt SveMin (2013) är detta ett resultat av ett fungerade säkerhetsarbete. Ett minskat 

antal olyckor är dock inte tillräckligt för gruvföretagen. Flertalet svenska gruvföretag ansluter 

sig till nolltolerans mot olyckor. I gruvföretagen LKAB, Lundin Mining och Boliden har ett 

långsiktigt säkerhetsmål bestående i noll olyckor fastställts (LKAB, 2013; Lundin Mining, 

2013; Boliden, 2012). Samtidigt belyser SveMin (2012) att riskfaktorer inom branschen 

fortlöpande utvecklas och alltid är aktuella. Detta visar på att säkerhetsrelaterade frågor är ett 

centralt och bestående område inom gruvbranschen, vilket avspeglas i gruvföretagens 

systematiskt förebyggande säkerhetsarbete. Industrinyheter (2012) menar att implementering 

av ett säkerhetsmedvetande hos företagens medarbetare är grundläggande för ett 

framgångsrikt säkerhetsarbete, vilket kan ses som en typ av systematiskt förebyggande arbete. 

En implementering av säkerhetsmedvetande sker dock inte av sig självt, utan vanligtvis 

tillfaller uppgiften företagets olika chefer som måste förmedla företagets säkerhetsbudskap 

och säkerställa medvetenheten. 

Tidigare forskning beskriver att för att ett beslut på chefsnivå ska intressera och engagera 

företagets medarbetare och i förlängningen leda till företagets måluppfyllelse, är det av stor 

vikt att de anställda motiveras till uppgiften (Björklund, 2001; Latham och Locke, 2002). 

Utan både chefernas och medarbetarnas ansträngning kan ett framgångsrikt säkerhetsarbete 

inte uppstå och säkerheten i arbetsmiljön inte heller garanteras. Att skapa motivation är dock  
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inte en lätt uppgift då olika individer motiveras på olika sätt vilket ställer krav på chefer att i 

viss utsträckning beakta varje medarbetares unika motivationskrafter (Lindvall, 2009 s. 238; 

Zohar, 2002). Att skapa förutsättningar för medarbetarna så att de känner sig motiverade i sitt 

arbete blir därmed en viktig uppgift för cheferna, menar Lindvall (2009 s. 238 och s. 240) och 

påstår vidare att motivation främst stärks genom tydlig målsättning och uppföljning. 

Inom motivationsforskning har målsättningsteori tidigare använts som utgångspunkt (Locke, 

1996; Latham och Locke, 2002; Locke, 1968). I korthet kan målsättningsteorin sammanfattas 

i att konkreta och utmanande men realistiska mål leder till motivation och maximal prestation 

hos en individ. Tidigare forskning inom området säkerhet, motivation och målsättning har 

utförts på byggarbetsplatser och visar att applicering av målsättningsteori varit en god 

utgångspunkt för att undersöka hur motivation kan skapa ett effektivt säkerhetsarbete (Cooper 

et al., 1994; Marsh et al., 1995). Cooper et al. (1994) och Marsh et al. (1995) beskriver hur 

man med målsättningsteori och feedback kan förbättra säkerhetsarbetet, de förstnämnda med 

fokus på byggarbetare och de senare med fokus på byggchefer. Gruvbranschen har hittills 

utgjort ett relativt outforskat område inom denna typ av motivationsforskning men branschen 

delar en gemensam nämnare med byggarbetsplatser bestående i säkerhetsrisken som präglar 

de båda arbetsmiljöerna. Därmed är målsättningsteori en god teoretisk utgångspunkt även för 

en studie om hur säkerhetsmål och motivation skapas inom gruvbranschen, vilket är ämne för 

denna studie. 

 

1.2	  PROBLEMATISERING 

I en miljö präglad av stora risker är säkerhet och vägen till en säker arbetsmiljö central. Clarke 

(2006) menar att där ett gott säkerhetsmedvetande återfinns, vilket indikerar ett etablerat 

säkerhetsklimat, är medarbetare mindre benägna att agera på ett icke säkert sätt och därmed 

kan beteenden som föregår olyckor och skador minimeras. Ur Clarkes (2006) resonemang 

förstås vikten av att chefer lyckas skapa medvetenhet och motivation hos medarbetare till att 

arbeta i enlighet med företagets mål och rutiner för att uppnå säkerhet på arbetsplatsen. Då 

varje människa kan antas drivas av en självbevarelsedrift (De Catanzaro, 1991) verkar det 

rimligt att tro att gruvarbetare värnar om sin egen säkerhet, och i viss utsträckning om 

säkerheten för sina medarbetare. Således borde ett säkert arbete vara eftersträvansvärt på ett 

personligt plan och inte enbart ur företagets eller branschens perspektiv. Dock strävar de 

flesta människor även, medvetet eller omedvetet, efter minsta möjliga ansträngning (Badke, 
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2013) vilket i vissa situationer kan tänkas utgöra en konflikt med handlingar som bidrar till 

individens säkerhet. Att bryta ett invant mönster kan till exempel utgöra en ansträngning som 

medarbetaren ibland inte är beredd att åta sig, vilket kan resultera i att en säkerhetsrisk 

uppstår som kan leda till olycka (Hanslep, 2011). Säkerhetsaspektens framträdande roll inom 

gruvbranschen och chefers ständiga arbete för en säker arbetsplats antyder att individens 

angelägenhet om sin egen säkerhet inte är tillräcklig som drivkraft för att säkerhet ska 

garanteras. 

Arbetet för en säker arbetsmiljö försvåras ytterligare av den eventuella förekomsten av 

motstridiga mål som medarbetare upplever, så som produktivitet och effektivitet kontra 

noggrannhet och säkerhet (Zohar, 2002). Målet noll olycksfall kan vidare uppfattas som 

visionärt och ouppnåeligt och därmed svårt att motivera utifrån samtidigt som ett mål som 

inte strävar efter noll olycksfall är orimligt ur en human synvinkel. Chefer ställs inför 

uppgiften att skapa en balans mellan produktivitet och säkerhet (Marsh et al., 1995) samt 

upprätta mål och utforma åtgärder (Chhokar och Wallin, 1984) för att vägleda arbetet och 

skapa motivation hos arbetarna. Uppgiften kan på grund av chefspositionens olika 

befattningsnivåer tänkas se olika ut för olika chefer. Även om chefer således uppfyller olika 

roller och behov i motivationsprocessen kan deras roll som sammantagen grupp anses 

avgörande, om än genom olika metoder och verktyg. Mot bakgrund av de säkerhetsrisker som 

präglar gruvbranschen finner vi det intressant att undersöka vilka åtgärder och medel som 

chefer inom ett svenskt gruvföretag använder i strävan mot säkerhetsmålen och hur 

motivation att följa dessa kan skapas hos medarbetare verksamma i företagets gruvor. Utifrån 

följande frågeställning ämnar vi därmed utföra en studie där detta ämne står i fokus. 

 

Frågeställning 

Hur motiverar chefer inom ett gruvföretag medarbetare i gruvorna att arbeta i enlighet med 

företagets säkerhetsmål för att därigenom nå måluppfyllelse? 

 

1.2	  SYFTE 

Studien ämnar förklara hur chefer motiverar gruvarbetare till att arbeta i enlighet med 

företagets säkerhetsmål i strävan att nå måluppfyllelse. Studien avser därmed öka förståelsen 

för hur dessa chefer kan motivera anställda i en gruva att arbeta mot måluppfyllelse inom det 
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för gruvbranschen centrala området säkerhet. Då studien har sin grund i hur motivation ser ut 

i praktiken kommer bidraget främst vara till nytta för praktiker. Studien undersöker och 

illustrerar även applicerbarheten av motivation som begrepp och målsättningsteorins 

huvudaspekter i en ny kontext, vilket medför att studien har ett teoretiskt värde.  

 

1.3	  AVGRÄNSNING 

Studien avgränsas till att förklara hur chefer inom ett gruvföretag motiverar gruvarbetare till 

att följa säkerhetsmålen och nå måluppfyllelse. Därför kommer studien att fokusera på 

chefernas intentioner och medel för att motivera och inte på hur cheferna motiveras eller hur 

gruvarbetarna upplever resultatet av motivationsförsöken. Studien fokuserar på 

grundläggande förutsättningar, mekanismer och moderatorer inom målsättningsteorin som 

behandlar hur motivation kan uppstå och påverkas. Studien har således inte för avsikt att 

utvärdera utfallet av fallföretagets motivationsmedel utifrån gruvarbetarnas perspektiv utan 

undersöker chefernas ambition att motivera utifrån teoretiska definitioner. Studien berör 

endast säkerhetsaspekter som är kopplade till gruvarbetarna i fallföretagets gruvor. 

  

1.4	  DISPOSITION	  

I nästkommande avsnitt presenteras studiens teoretiska grund bestående i motivation och 

målsättningsteori. Det teoretiska ramverket sammanfattas i teoriavsnittets slut i en 

analysmodell i vilken analysens utgångspunkter visualiseras. Därefter introduceras studiens 

metodavsnitt där metodiska val redogörs för och diskuteras och en operationalisering 

presenteras, varpå studiens empiriska material redogörs för i avsnittet efter. Vidare analyseras 

det empiriska materialet utifrån målsättningsteorin, för att sedan diskuteras friare och slutligen 

mynnar studien ut i en sammanfattning där slutsatser, bidrag, begränsningar och förslag till 

fortsatt forskning föreställs. 
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	    

	  

2.1	  MOTIVATIONSTEORI	  OCH	  PROCESSTEORI 

Motivation definieras av Robbins och Judge (2007 s. 186) som den process som påverkar 

riktning, intensitet och uthållighet i en individs ansträngning för att nå ett mål. 

Motivationsteorier utvecklar koncept inom motivation i strävan efter att förklara vad som 

skapar motivation (Ibid). Motivationsteorin målsättningsteori ligger till grund för föreliggande 

studie och är vad som kallas en processteori. Isaac et al. (2001) menar att processteorier 

förklarar hur ett antal varierande personliga faktorer interagerar med omgivningen och 

påverkar ett mänskligt beteende. Vidare fokuserar processteorier på hur beteenden kan 

initieras eller upprätthållas genom företags handlande (Stecher och Rosse, 2007; Isaac et al., 

2001). Följaktligen är processteorier, och därmed målsättningsteori, applicerbart på studier 

med syftet att undersöka hur chefer motiverar medarbetare till att arbeta i enlighet med 

fastställda mål.  

2.2	  MÅLSÄTTNINGSTEORI 

Ett mål är enligt Locke (1996) intentionen eller syftet med en handling. Målsättning framhålls 

som ett effektivt sätt att motivera individer inom en organisation och dessa föreställningar 

sammanfattas i målsättningsteorin. Teorins kärna utgår från föreställningen att medvetna 

intentioner styr alla mänskliga handlingar och att mål helt enkelt är det individen medvetet 

försöker åstadkomma (Locke, 1991). Enligt målsättningsteorin påverkas en medarbetares 

ansträngning, motivation och prestation av de mål som satts eller som denne valt (Latham och 

Locke, 2002) och forskare menar att prestation och motivation står i relation till varandra 

(bl.a. Hollenbeck och Klein, 1987; Latham och Locke, 2002; Latham och Pinder, 2005; Locke 

1991), även om studier förekommer vilka antyder den påstådda relationen inte är en 

nödvändighet (Bryan och Locke 1967). Teorin kan sammanfattas i att medarbetarens 

prestationsnivåer maximeras om målen är utmanande, men realistiska, och konkreta (bl.a. 

Latham och Locke, 2002, Bryan och Locke 1967). Enligt Locke (1991) har effekterna av 

målsättning testats och fastställts på individer, grupper, organisatoriska enheter och hela 

organisationer under olika förhållanden, tidsperioder, scenarion och på olika geografiska 

platser. I och med den gedigna forskningsgrunden är målsättningsteorin mycket 
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generaliserbar, vilket stärker dess giltighet och användbarhet som utgångspunkt för att 

förklara och analysera anställdas prestation inom en organisation som ett resultat av 

målsättning (Latham och Locke, 2002; Locke och Latham, 2006). 

 

2.2.1	  MEKANISMER 

Latham och Locke (2002) menar att mål påverkar prestation genom fyra mekanismer (se 

Figur 1). Till att börja med har mål en styrande effekt då det fokuserar uppmärksamhet och 

ansträngning till de aktiviteter som är relevanta för måluppfyllelse. För det andra har mål en 

energigivande effekt, dvs. ger energi åt ansträngningen, i och med att utmanande mål leder till 

större ansträngning än lågt satta mål. Utöver det har mål inverkan på uthålligheten då 

utmanande mål förlänger ansträngning, dock uppstår ofta en avvägning mellan tid och nivån 

på ansträngningen där den ena ökar på bekostnad av den andra. Slutligen påverkar mål 

handlingar indirekt genom att leda till att individen drar sig till minnes, upptäckter och 

använder sig av relevant kunskap och strategier för effektivare måluppfyllelse.  

Teorins mekanismer kan ses som ett uttryck av målsättningens eftersträvade effekt, dvs. 

motivation. Mekanismerna kan jämföras med Robbins och Judges (2007) ovanstående 

definition av motivation genom att riktning i definitionen kan jämföras med styrning samt 

strategi i målsättningsteorins modell. På samma vis kan intensitet i Robbins och Judges 

(2007) definition motsvaras av ansträngning i Lathams och Lockes (2002) modell, medan 

uthållighet är ett gemensamt begrepp för de två teoretiska grunderna varför begreppen 

naturligt sammanfaller.  

 

2.2.2	  MODERATORER 

Uppkomsten av motivation och styrkan i relationen mål-prestation kan påverkas av ett flertal 

faktorer benämnda moderatorer (Latham och Locke, 2002) (Se Figur 1). Styrkan på 

sambandet mellan mål och prestation som moderatorerna påverkar avgör även möjligheten att 

styra riktning, intensitet och uthållighet i individens ansträngning mot målet (Robbins och 

Judges, 2007). Bland moderatorerna framhålls målåtagande, upplevd betydelse av målet, 

situationsspecifikt självförtroende, feedback och uppgiftens komplexitet som betydande, även 

om fler faktorer kan påverka relationen. Ovan nämnda moderatorer visualiseras i Lathams och 

Lockes (2002) modell nedan och redogörs sedan för en efter en. Den använda modellen visar i 

sitt ursprung även hur tillfredsställelsen av att uppnå ett mål ger upphov till viljan att åta sig 

nya utmaningar. Detta redogörs emellertid inte för i den aktuella studien varför det redigerats 
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bort i modellen nedan, dessutom har modellen här översatts från engelska till svenska (För 

originalmodell se Bilaga 8.1). 

Figur 1. Målsättningsteorins element. 

Egen redigering och översättning av Lathams och Lockes (2002, s. 714) modell av 

målsättningsteorin. 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

2.2.2.1	  MÅLÅTAGANDE 

Att målåtagande (eng. goal commitment) och engagemang är villkor för att en uppgift ska 

utföras effektivt är ett grundantagande inom målsättningsteorin (Tubbs och Dahl, 1991; 

Locke, 1996; Latham et al., 1988.). Målåtagande påstås vara en moderator genom att 

intensivare målåtagande leder till ett starkare samband mellan målet och den därpå följande 

prestationen (Tubbs och Dahl, 1991). Exakt vad målåtagande innebär råder det emellertid 

ingen enig mening kring men generellt antas att en person med högt mått målåtagande antar 

mål och vidhåller sina försök att nå målet trots svårigheter (Tubbs, 1993).  

Locke (1996) knyter an till målsättningsteorins grunder och menar att vid lätta och vaga mål 

är målåtagande inte särskilt svårt att uppnå. Lätta mål kräver inte lika stor ansträngning som 

utmanande mål för att uppnås och vaga mål kan enkelt definieras om så att de anpassas till en 

låg prestation. Det är främst vid konkreta och utmanande mål som åtagande är kritiskt för att 

uppnå den högre prestationen målåtagande medför (Latham och Locke, 2002; Locke, 1996). 
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Jönsson (2005) belyser vikten av ledarskap för att målåtagande ska uppstå. Hon menar att en 

chef som visar entusiasm, förståelse, beslutsamhet och samarbetsförmåga ökar 

arbetsmotivation vilket leder till ökad villighet till målåtagande hos medarbetarna. Även 

Locke (1996) menar att ledarskap kan förstärka målåtagande genom att ledaren kommunicerar 

en inspirerande vision, agerar som förebild, delegerar ansvar, ökar och utvecklar de anställdas 

förmåga via fortbildning och träning samt på något sätt belönar de anställda som tar till sig 

företagets vision. En typ av belöning som används för att skapa målåtagande är monetära 

incitament (Latham och Locke, 2002). Även om forskare inte helt enats om hur monetära 

incitament påverkar prestation, motivation och målåtagande, är den vanligast förekommande 

uppfattningen att prestationen höjs genom att målåtagandet stärks vid förekomsten av 

monetära incitament (Locke et al., 1981; Terborg och Miller, 1978). Forskning har visat att 

incitament av denna typ inte är användbart som medel för att skapa starkare åtagande för 

mycket svåra uppgifter (Latham och Locke, 2002, Bryan och Locke, 1967). En effekt av 

målåtagande menar Tubbs (1993) är att då en individ ställs inför flera mål kommer valet falla 

på målet denne engageras mest, eller åtminstone mer, utav. Detta leder i sin tur in på att 

målåtagande är beroende av den eventuella förekomsten av motstridiga personliga och 

tilldelade mål (Hollenbeck et al., 1989), där personen ofta sätter sitt eget mål främst. 

 

2.2.3.2	  UPPLEVD	  BETYDELSE	  AV	  MÅLET 

En förutsättning för att motivation ska uppstå är att individen upplever målet som viktigt 

(Locke, 1996). Denna upplevelse är dessutom avgörande för det mål individen väljer att 

förhålla sig till (Ibid). Enligt forskare räcker det ofta med att erbjuda en rimlig och förståelig 

förklaring om varför målet ska uppnås för att få medhåll om målets betydelse (Latham et al., 

1988; Locke, 1996). I arbetsrelaterade sammanhang kan en överordnad nyttja sin legitima 

auktoritet för att upprätta ett initialt engagemang och övertyga om målets betydelse. Denna 

metod kräver emellertid ofta incitament i form av stöd, erkännande och belöningar för att 

engagemanget och målets upplevda betydelse ska bibehållas (Locke, 1996). Att offentligt 

uttrycka sitt åtagande av ett mål är ett annat sätt att stärka känslan av att målet är viktigt, 

troligen då detta gör att en persons handlingar blir en integritetsfråga i såväl individens som 

utomståendes ögon (Latham och Locke, 2002). Locke (1996) menar dessutom att om målen 

framgångsrikt kopplas till individens inneboende värderingar stärks känslan av målets 

betydelse. Mitchell och Silver (1990) har vidare funnit att uppgiftens sammankoppling till 

andra uppgifter kan påverka den individuella upplevelsen av målets betydelse. Motivationen 

och den upplevda betydelsen av målet har då visat sig vara starkare för fristående uppgifter, 
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dvs. uppgifter där en individs självständiga prestation leder till att ett mål kan nås, än för icke-

fristående uppgifter. Detta då individen vid en fristående uppgift på ett tydligare sätt förstår 

hur dennes individuella prestation bidrar till utfallet. 

 

2.2.3.3	  SITUATIONSSPECIFIKT	  SJÄLVFÖRTROENDE 

En tredje moderator är vad som på engelska benämns “self-efficacy”. Begreppet översätts 

som individens självförtroende för den föreliggande uppgiften (Bandura, 1986, s. 391) och 

kommer framöver hänvisas till som situationsspecifikt självförtroende. En person med ett 

högt mått situationsspecifikt självförtroende kommer enligt Latham och Locke (2002) 

fastställa högre självsatta mål, vara mer engagerad, finna effektivare strategier för tilldelade 

mål och svara mer positivt på feedback. Bandura (1986), som stiftat begreppet, visade att 

situationsspecifikt självförtroende kan höjas genom att individen skaffar sig relevant 

erfarenhet och kunskap om uppgiften i fråga, att personen via kommunikation övertygas om 

sin förmåga av en utomstående part och genom att individen betraktar förebilder vilka utför 

liknande uppgifter. Även Locke (1996) belyser betydelsen av ledare som agerar förebilder, 

delegerar ansvar, uttrycker förtroende för sina anställda och erbjuder fortbildning och träning 

för att stärka medarbetarnas situationsspecifika självförtroende.  

 

2.2.3.4	  FEEDBACK 

I sin strävan efter att effektivt nå ett mål behöver individer medel för att kontrollera och 

utvärdera sina framsteg mot målet (Locke, 1996). Krenn et al. (2013) menar att feedback, dvs. 

återkoppling, tillåter jämförelsen mellan ett aktuellt och ett önskvärt tillstånd samt upptäckten 

av en eventuell diskrepans mellan aktuell och önskad prestation. Feedback på prestation är 

därmed nödvändigt för att fördelarna med mål satta utifrån målsättningsteorins premisser, dvs. 

utmanande och konkreta mål som leder till höjd prestation och motiverade individer, ska visa 

sig (Jönsson, 2005). Kombinationen av mål och feedback är således effektivare än enbart 

målsättning (Erez, 1977; Latham och Locke, 2002). Enligt Locke och Latham (1990) är 

feedback i sig självt endast information vilken troligen ignoreras om den inte sätts in i en 

kontext av betydelse. Således verkar feedback effektivast som motivationsmedel för högre 

prestation då den är tydligt kopplad till ett konkret mål. Informationen sätts då in i ett större 

sammanhang, vilket Locke och Latham (1990) menar skulle få individer att prestera högre. 
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2.2.3.5	  UPPGIFTENS	  KOMPLEXITET 

I sin studie från 2002, i vilken Latham och Locke sammanfattar sina upptäckter sedan 35 år 

tillbaka, fastställs en positiv linjär funktion där de mest utmanande målen gav upphov till 

högst ansträngningsgrad och prestation. Nivån på prestationen avstannar eller minskar enbart 

då gränsen för individens förmåga nås eller då åtagandet för ett mycket högt satt mål upphör.  

Forskning har visat att målsättning efter premissen ”gör-ditt-bästa” upplevs som effektivare 

än ”utmanande-och-konkret” om uppgiften i fråga är av mycket komplex art (DeShon och 

Alexander, 1996; Fried och Haynes Slowik, 2004; Latham och Locke, 2002, Bryan och 

Locke, 1967). Alltför specifika mål kan i dessa fall medföra negativa effekter så som 

prestationsångest (Latham och Locke, 2002) och tunnelseende vilket hämmar upptäckten av 

användbara strategier för att lösa uppgiften (Locke, 1996). Forskning har även visat att 

monetära incitament, vilka ofta framhålls som sätt att skapa högre grad målåtagande, inte är 

applicerbart på mycket komplexa uppgifter (Latham och Locke, 2002). Vid mycket komplexa 

uppgifter kan prestationen påverkas negativt av den press som kommer av att belöningen 

endast erhålls efter en prestation som leder till full måluppfyllelse. Tidsförloppet mellan 

prestation och utfall är ytterligare en faktor som påverkar mål-prestationsrelationen. För 

utmanade uppgifter har det visat sig att utfall utifrån målen som ligger nära i tiden i relation 

till prestationen leder till högre prestationer (Ibid). 

 

2.2.4	  KRITISKA	  RÖSTER	  OM	  MÅLSÄTTNINGSTEORI	   

Målets egenskaper, exempelvis hur utmanande ett mål är, används inom målsättningsteorin 

för att förutspå relationen mellan mål och prestation (Latham och Locke, 2002). Gagné och 

Deci (2005), förespråkare av motivationsteorin Self-Determination Theory, har kritiserat 

målsättningsteorin och menar att teorin inte gör skillnad på olika typer av motivation såsom 

inre och yttre motivation. Därmed förbiser teorin att olika mål och olika styrning av strävan 

mot målet kan leda till olika kvalitet på prestationen (Austin och Bobko 1985; Elliot och 

Sheldon, 1998; Sheldon et al., 2004). Austin och Bobko (1985) menar att 

målsättningsforskning med få undantag fokuserat på endimensionella kvantitetsmål och att 

kvalitets- eller flerdimensionella mål, exempelvis skilda mål från olika överordnade eller 

strävan att uppnå både kvalitativa och kvantitativa prestationer utifrån samma mål, förbisetts. 

Gagné och Deci (2005) menar att motivation består av såväl inre som yttre element som på 

olika sätt motiverar individen och att om hänsyn till detta togs inom målsättningsteorin skulle 

teorin på ett bättre sätt skulle kunna användas för att förutspå motivation och prestation.  
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2.3	  ANALYSMODELL 

Studiens analys utgår från målsättningsteorins aspekter och begreppet motivation som 

sammanfattas i en analysmodell (se Figur 2) baserad på Lathams och Lockes (2002) modell 

över målsättningsteorin (se Figur 1/Bilaga 8.1) samt Robbins och Judges (2007) definition av 

motivation. Motivation är den process som påverkar riktning, intensitet och uthållighet i en 

individs ansträngning för att nå ett mål och definitionen stämmer väl överens med och fångar in 

hur målsättningsteorin beskriver mekanismer. Då motivation som begrepp inte visas i Lathams 

och Lockes (2002) modell och mekanismerna kan ses som effekter av motivation, dvs. att ett 

starkt samband mellan mål och prestation föreligger så att måluppfyllelse nås, har 

mekanismerna ersatts med begreppet motivationsprocess i analysmodellen för att underlätta 

och öka förståelsen hos läsaren. Begreppsvalet innebär att studiens analys inte refererar till 

Lathams och Lockes (2002) mekanismer, utan då motivationens effekter avses hänvisas istället 

till Robbins och Judges (2007) definition av motivation genom begreppen riktning, intensitet 

och uthållighet. Enligt målsättningsteorin uppstår prestation då individen är motiverad och det 

överensstämmer med Robbins och Judges (2007) definition av individens ansträngning, varför 

begreppen associerats i analysmodellen. Då studiens syfte är att undersöka hur motivation 

skapas för att nå måluppfyllelse har analysmodellens sista steg benämnts måluppfyllelse. I 

Lathams och Lockes (2002) modell benämns det sista steget istället tillfredställelse, men då ett 

uppfyllt mål innebär tillfredsställelse anser vi att begreppet måluppfyllelse underlättar 

förståelsen för läsaren. Analysmodellen fokuserar på hur motivation kan skapas genom att 

undersöka hur mål satts, vilka motivationsverktyg som använts och målsättningens effekter.  

Figur 2. Studiens analysmodell. 
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2.4	  TILLÄMPNING	  AV	  TEORI 

Enligt målsättningsteorin ska mål vara utmanande och konkreta och fallföretagets 

målformulering är därmed studiens utgångspunkt. Vi undersöker hur teorins moderatorer 

överensstämmer med hur chefer motiverar gruvarbetarna att arbeta mot företagets 

säkerhetsmål och ämnar på så vis se hur teorin är applicerbar. I studien undersöks hur chefer 

motiverar medarbetare till ett högt säkerhetsmedvetande och arbete utifrån säkerhetsmål. Med 

teorin som utgångspunkt bör det därmed kunna sägas något om den motivation cheferna 

ämnar skapa kan påverka sambandet mellan mål och prestation, dock ej den exakta styrkan på 

sambandet.  

Kritikers åsikt om att målsättningsteorin inte skiljer på individens inre och yttre motivation 

anser vi inte har någon betydelse för studiens syfte, eftersom studien endast grundar sig i vad 

som anses vara yttre motivation, dvs. hur motivation kan skapas av en extern part. Det innebär 

att även i de fall då individens självbevarelsedrift eller motivation att skydda liv och hälsa 

hänvisas till, ligger fokus på hur chefer, dvs. en extern part, försöker få individens värderingar 

att överensstämma med företagets mål. Det är således inte den eventuella interna 

motivationen som då analyseras, utan den externa partens försök att internalisera yttre 

motivation.  

 

3.	  METOD 

3.1	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Syftet med studien är att utifrån målsättningsteorin undersöka hur chefer inom ett gruvföretag 

motiverar gruvarbetare att arbeta i enlighet med företagets säkerhetsmål. Då studien baseras 

på en etablerad teori har den en deduktiv ansats. Fördelen med en deduktiv ansats är att teorin 

tidigare är använts vid motivationsstudier, samtidigt som en nackdel kan vara att studien 

begränsas till teorins ramar. Då denna studie undersöker teorin i en relativt outforskad kontext 

anser vi att en deduktiv ansats är lämplig. Studien är delvis av beskrivande karaktär där 

variablerna målsättning, motivation och målsättningsteori först beskrivs och delvis av en 

förklarande karaktär där samband mellan variablerna förklaras. Studien avser ge en 

ögonblicksbild över hur Boliden motiverar sina gruvarbetare och därför har en tvärsnittsstudie 

utförts på företaget. Saunders et al. (2007 s. 139) menar att en förklarande tvärsnittsstudie 
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lämpligen undersöks kvalitativt eftersom det ger en djupare förståelse för fenomenet, vilket är 

en åsikt vi delar då vi fann intervjuer vara bästa sättet att besvara vår forskningsfråga. Den 

empiriska undersökningen utgörs därför av personliga semistrukturerade intervjuer med fyra 

av företagets chefer (för respondentschema, se Tabell 1). Det insamlade datamaterialet har 

sammanställts och presenteras i en beskrivande text och en översiktlig tabell. Det empiriska 

materialet analyseras först nära kopplat till studiens teoretiska ram och därefter förs en friare 

diskussion om de faktorer som i analysen framkommit som mest relevanta för studiens syfte. I 

uppsatsens avslutande del presenteras de slutsatser som nåtts utifrån studiens syfte, teori, 

analys och diskussion.  

 

3.2	  OPERATIONALISERING	  AV	  TEORETISKA	  BEGREPP 

Enligt teorin skapas motivation och en medarbetare når en högre prestationsnivå om de mål 

som satts är utmanande och konkreta, varför dessa begrepp blir centrala att operationalisera. 

Hur utmanande målen är undersöks utifrån arbetsplatsens förutsättningar, om vikt läggs vid 

frågan på ledningsmöten och huruvida företaget tidigare misslyckats med att uppnå målen (Se 

Bilaga 8.2, frågorna 2.1 – 2.4). Hur konkreta målen är undersöks genom hur nära individens 

uppgifter målen satts. Faktorer som kan vara till hjälp i denna fråga är bland annat den 

eventuella förekomsten av konkreta styrdokument där målen brutits ner så som 

handlingsplaner, mallar, instruktioner och om begreppsdefinitioner återfinns i 

målbeskrivningen (Se Bilaga 8.2, frågorna 2.1 – 2.6).  

För att undersöka hur företagets chefer motiverar medarbetare i gruvan till att arbeta mot 

företagets säkerhetsmål ställs i klargörande syfte först en övergripande fråga om vilka 

motivationsmedel de använder sig av (Se Bilaga 8.2, fråga 3.1). För att operationalisera och 

undersöka moderatorerna har vi utifrån moderatorernas egenskaper formulerat intervjufrågor. 

Intervjuguiden är uppdelad efter teorins moderatorer och frågornas utformning baseras på de 

aspekter som enligt teorin är viktiga för att motivation ska uppstå. Målåtagande undersöks 

genom att ställa frågor som behandlar hur chefer gör för att engagera och motivera 

gruvarbetare att arbeta mot de mål som företaget satt och om vidareutbildning förekommer 

(Se Bilaga 8.2, frågorna 4.1 – 4.3, 2.2 – 2.3). Upplevd betydelse av målet undersöks genom 

att ställa frågor som behandlar företagets grundläggande värderingar, påföljder och hur de 

praktiskt går tillväga för att se till att säkerhetsrutiner följs (Se Bilaga 8.2, frågorna 5.1 – 5.4). 

Situationsspecifikt självförtroende undersöks genom frågor som berör gruvarbetarnas 
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befintliga kompetens, förekomsten av vidareutbildning och hur företagets värderingar 

förmedlas (Se Bilaga 8.2, frågorna 6.1 – 6.2, 5.2). Feedback undersöks genom att först fråga 

om feedback ges och därefter hur, exempelvis i grupp eller individuellt, samt om det kopplas 

till företagets mål (Se Bilaga 8.2, frågorna 8.1 – 8.3). Uppgiftens komplexitet undersöks i 

studien genom att ställa frågor om hur målen har konkretiserats och brutits ned (Se Bilaga 8.2, 

frågorna 7.1 – 7.2).   

 

3.2.1	  SVÅRIGHETER	  VID	  OPERATIONALISERING	  	   

Moderatorn målåtagande är översatt från engelskans goal committment. På grund av 

översättningsproblematik har betydelsen av både ordet målåtagande och den alternativa 

översättningen engagemang för målet diskuterats. Vi har valt att använda ordet målåtagande, 

då vi anser att ordet bäst rymmer betydelsen av det engelska begreppet och för att undvika 

den förvirring som skulle kunna uppstå då två begrepp används. Ur intervjustudien framkom 

att undersökningsföretaget använder ordet committment, och att även de upplevt problem vid 

översättning. De har emellertid valt engagemang som översättning. Då detta engagemang 

åsyftas skrivs det engelska begreppet inom en förtydligande parentes. 

 

3.3	  VAL	  AV	  STUDIEOBJEKT	  OCH	  RESPONDENTER 

Studieobjektet Boliden är ett företag verksamt inom den svenska gruvbranschen. Valet 

baseras främst på att det kan finnas ett praktiskt intresse av att förklara hur gruvarbetare 

motiveras till säkert arbete på grund av arbetsmiljörelaterande orsaker (Johansson Grahn och 

Resvik, 2006; Holmin, 2012) och att forskningen på området är begränsad inom denna 

teoretiska ram. Respondenterna arbetar inom Boliden och utgörs av fyra chefer på olika 

befattningsnivå inom organisationen (se Tabell 1). Begreppet chef används i studien som 

samlingsbegrepp för alla respondenter. Respondentvalet har gjorts med ett ändamålsenligt 

urval och med hänsyn till att samtliga innehar befattningar där säkerhet är mycket viktigt. 

Respondent D arbetar i nära anslutning till produktionen och har därmed god inblick i hur 

säkerhetsarbetet fungerar rent praktiskt. Respondent A, B och C är verksamma på en i den 

ordningen fallande nivå där arbetet är mer strategiskt. Tillsammans anser vi dessa 

respondenter kunnat ge en god bild av hur motivationsarbete bedrivs för att säkerställa att 

företagets säkerhetsmål uppfylls vilket svarar på studiens syfte. Valet att ha fyra, och inte fler, 

intervjuer baseras även på att vi anser att empirisk mättnad uppnåtts och att fler svar inte 
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berikat en studie av denna omfattning ytterligare. Det innebär att vi anser att fler intervjuer 

inte tillfört studien mer viktigt empiriskt värde.  

Den empiriska undersökningen bestod från början även av en enkätstudie, ämnad till 25 

gruvarbetare i en av Bolidens gruvor. Enkäten utformades och distribuerades med tanken att 

studien även skulle innefatta hur gruvarbetarna uppfattade säkerhetsmålen och om chefernas 

arbete resulterade i att gruvarbetarna upplevde motivation att arbeta mot målen. Dock insåg vi 

efter enkätundersökningens genomförande att dess syfte skulle resultera i ett alltför brett 

innehåll som i slutändan skulle leda till två skilda analyser där både chefers motivationsarbete 

och hur gruvarbetarna upplevde detta skulle undersökas. På grund av det och studiens 

begränsade omfattning har vi valt att utesluta den aspekten ur studien.  

Tabell 1. Respondenttabell.  

Namn	   Befattning	   Stationering	   Ort	  och	  Datum	  	  
Respondent	  A	   Senior	  Vice	  President	  

Corporate	  Responsibility	  
Stockholm	   Stockholm,	  2013-‐05-‐15	  

Respondent	  B	   Personaldirektör	  smältverk	  
och	  kommunikationsansvarig	  	  

Stockholm	   Stockholm,	  2013-‐04-‐22	  

Respondent	  C	   Personaldirektör	  gruvor	  	   Boliden	   Uppsala,	  2013-‐04-‐29	  

Respondent	  D	   Personal-‐	  och	  miljöchef	  
Garpenberg	  

Garpenberg	   Stockholm,	  2013-‐05-‐03	  

 

3.4	  DATAINSAMLING 

Datainsamlingen påbörjades genom sökning av relevant tidigare akademisk forskning, i 

vilken målsättningsteori studerats i olika kontextuella sammanhang. Det gav en förståelse för 

teoretiska koncept och uppslag för hur just säkerhetsaspekten studerats utifrån 

målsättningsteorin. För en övergripande förståelse för studiens kontext har en noggrann 

genomgång av ämnet gjorts i dagspress, på Internet och i andra, främst skriftliga, källor vi 

ansåg lämpliga såsom fallföretagets årsredovisningar. Sökningen gjordes utifrån nyckelord i 

sökverktygen Factiva och DISA samt andra elektroniska databaser. Litteratursökningen har 

även omfattats av en genomgång av Bolidens årsredovisningar, offentliga och interna styr- 

och resultatdokument samt hemsida för att erhålla så mycket information som möjligt inför 

intervjustudien. Genomgående för litteratursökningen är strävan efter att utgå från 

originalkällan. 
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Insamlingen av primärdata är av kvalitativ karaktär och utgörs av personliga 

semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna ger ett djup och möjliggör 

ändrad frågeordning och följdfrågor, samtidigt som frågornas förutbestämda frågemall gör att 

intervjun inte förlorar koppling till ämnet eller frågor utelämnas. Då målsättning och 

motivation kan uppfattas olika inom skilda delar av företaget anser vi semistrukturerade 

intervjuer lämpliga, eftersom bakgrunden till respondenternas resonemang då går att utreda 

(jfr. Saunders et al. 2007 s. 315). Intervjuerna har varit uttömmande och ett omfattande 

empiriskt material har erhållits. Då respondenterna har olika befattningar har varje intervju 

medvetet innehållit en viss variation för att på bästa sätt utnyttja var respondents kunskap, de 

följdfrågor som ställts redogörs emellertid inte för i intervjumallen då denna endast är en 

övergripande gemensam mall. Studiens syfte och vad intervjun övergripande ska komma att 

beröra har på förhand förmedlats via mail till respektive respondent. Alla intervjuer har 

utifrån audioinspelning transkriberats för att säkerställa att ingen relevant information går 

förlorad och för att i möjligaste mån undvika missuppfattningar av respondenternas svar. 

Viktigt att poängtera är att en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer inte 

möjliggör generaliseringar av en hel population då intervjuer med enbart ett fåtal personer 

utförs (Saunders et al., 2007 s. 319). Dessutom undersöks enbart ett företag och dess 

motivationsprocess, vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. Studien ämnar därför inte 

vara generaliserbar även om indikationerna studien resulterar i kan tänkas vara av intresse 

även för andra gruvbolag med liknande förutsättningar och visioner.   

 

3.5	  STUDIENS	  RELIABILITET	  OCH	  VALIDITET 

Reliabilitet avser huruvida datainsamlingen ger konsekventa resultat och i vilken utsträckning 

studien är replikerbar (Saunders et al., 2007 s. 319). Datainsamlingen baseras delvis på 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi ansåg det nödvändigt för att erhålla den efterfrågade 

informationen och kunna ställa följdfrågor, vilket gjorde mer strukturerade intervjuer 

olämpligt. Då studien är av deduktiv karaktär vore även helt ostrukturerade intervjuer 

olämpligt då kopplingen till teorin troligen gått förlorad. Semistrukturerade intervjuer kan 

dock enligt Saunders et al. (2007 s. 318) innebära en avsaknad av standardisering och minska 

studiens reliabilitet. Detta och att intervjuerna kunde ta en omedveten riktning genom 

intervjuarens tonfall, kommentarer och kroppsspråk hade vi i åtanke under intervjuerna (jfr. 

Saunders et al., 2007 s. 318) och strävade efter att inte ställa ledande frågor, ge kommentarer 

som påverkar svaren eller reagera starkt på respondentens svar. Respondenterna tillfrågades 
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om anonymitet, vilket ingen insisterade på. Vi har valt att visa respondenternas titel men inte 

deras namn i studien eftersom titeln kan öka respondentens trovärdighet medan deras namn 

inte är avgörande för studiens syfte. Vi hade också i åtanke att då namnet på en individ skrivs 

ut kan det påverka individens svara på känsligare frågor. En av intervjuerna genomfördes per 

telefon då vi av geografiska skäl inte hade möjlighet att resa till orten Boliden. Innan intervjun 

företogs samtalade vi med respondenten och hade även kontakt via e-mail både före och efter 

intervjun för att skapa en mer personlig kontakt. Enligt Saunders et al. (2007 s. 342) är 

telefonintervjuer förknippade med reliabilitetsproblem eftersom respondenten och 

intervjuaren inte upprättar samma personliga kontakt som vid personliga intervjuer, vilket 

medför att respondenter öppnar sig mer. Vi upplevde inte några svårigheter med 

telefonintervjun och den upprättade kontakten fungerade väl för studiens syfte. För att 

underlätta antecknande och ljudinspelning och kunna prata fritt utan att hämmas av en telefon, 

företogs intervjun via videosamtalsverktyget Skype.  

Respondenterna i intervjustudien har överlag givit konsekventa svar som i stor utsträckning 

överensstämmer med den sekundärdata som insamlats från årsredovisningar, styrdokument 

och hemsida. Som nämnt har även audioinspelning och transkribering utförts vid alla 

intervjuer för att undvika missförstånd eller gå miste om relevant information. Detta indikerar 

att intervjustudien är reliabel för studiens syfte. Trots likheter avseende säkerhet som finns 

gruvföretag emellan, anser vi att studien inte är replikerbar eftersom respondenternas svar till 

viss del präglas av deras individuella subjektivitet och företagets specifika förutsättningar. 

Detta tillkortakommande hade troligen förbättrats om fler intervjuer utförts, men som 

beskrivet, ansåg vi oss ha tillräckligt empiriskt material efter fyra intervjuer. 

Vi har utgått från en teoretisk ram och utifrån den skapat en analysmodell för att bearbeta vårt 

empiriska material. Utifrån teorin och undersökning av sekundärdata har vi formulerat 

intervjufrågor som prövats i en tidigare pilotstudie. Detta säkerställer studiens validitet, dvs. 

att studien mäter det den avser mäta (Patel och Davidson, 2003 s. 100; Saunders et al., 2007 s. 

366 och 386). Studien innefattar dock flera komplexa begrepp, exempelvis målåtagande, 

upplevd betydelse av målet, osv., vilka kan vara svåra att definiera och tydligt hålla isär. Detta 

medför risken att respondent och intervjuare lägger olika innebörd i begreppen. I intervjuerna 

har vi därmed försökt undvika användandet av teoretiska begrepp och istället strävat efter att 

fånga dessas betydelse i mer vardagligt språk. Det ger i sin tur upphov till risken att vi lägger 

en felaktig betydelse i begreppen och därmed inte får svar som direkt kan kopplas till teorins 
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ramar, men då en gedigen teoretisk litteraturstudie utförts i studiens inledningsfas är vår 

förhoppning att så inte är fallet.  

Respondenterna meddelades intervjuns tema och ämne i förväg och kunde på så vis förbereda 

sig för intervjun och verkligen ge svar på det vi ämnade ta reda på. Vi har även upprepat 

respondentens svar under intervjun, för att säkerställa att svaret förstods rätt och att frågan fått 

det svar som respondenten avsåg. I efterhand har vi kontrollerat att vi förstått 

intervjumaterialet korrekt genom att ställa återkopplande frågor till respondenter. Enligt 

Saunders et al. (2007 s. 320) är detta metodologiska tillvägagångssätt som ger studien 

validitet.  

 

4.	  MOTIVERA	  TILL	  SÄKERT	  ARBETE	  I	  ETT	  
GRUVFÖRETAG 

	  

4.1	  PRESENTATION	  AV	  BOLIDEN 

Boliden är ett Svenskt metallföretag med verksamhet i norra Europa (Boliden 2013a). Gruvor 

är ett av företagets fyra kärnområden och innefattar prospektering, gruvdrift, smältverk och 

försäljning (Årsredovisning Boliden, 2012). Under 2000-talet har Boliden expanderat och 

investerat i gruvverksamheten med sikte på framtiden (Boliden, 2013b). Gruvbranschen 

bedrivs dock på ändliga resurser och att jobba långsiktigt är utmanande, vilket framhålls av 

såväl Respondent C, personaldirektör för gruvor, som Respondent B, personaldirektör för 

smältverk och kommunikationsansvarig. Dessutom är verksamheten förknippad med stora 

investeringar och beroende av naturtillgångar förlagda till specifika geografiska platser vilket 

gör långsiktighet i företaget än viktigare, menar Respondent B. 

 

4.2	  BOLIDENS	  SÄKERHETSMÅL	  OCH	  MÅLUPPFYLLELSE 

Långsiktigheten i Bolidens mål och strategier kan göra att de av medarbetarna i gruvan 

uppfattas som avlägsna och diffusa, tror Respondent B. För att skapa enighet gällande vad, 

varför och hur verksamheten bör bedrivas presenterade Bolidenkoncernen år 2012 konceptet 
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New Boliden Way (NBW) bestående av övergripande riktlinjer (Boliden, 2012). Bolidens 

övergripande säkerhetsmål är nollskadevision vilket innebär noll skador per en miljon 

arbetade timmar (LTI-frekvens) (Boliden, 2012). Respondent A, ansvarig bland annat för 

Corporate Responsibility på Boliden (svensk översättning saknas), förklarar att företaget anser 

att det inte finns något alternativ till att sätta det övergripande säkerhetsmålet till noll olyckor. 

Sätts målet till en, eller ett par olyckor går företaget med på att deras medarbetare skadas, 

vilket Respondent D menar är oacceptabelt. Dock mottogs införandet av nollvision som mål 

med skepsis av medarbetarna då de menade att det ju inte var uppnåeligt nämner Respondent 

A och belyser vikten av konkretiserade mål för att göra visionen till ett realistiskt mål. För ett 

gruvområde inom Bolidenkoncernen ger Respondent C exempel som LTI-frekvens, antal 

olycksfall, antal nollskador, antal rapporterade risker/oordning, antal rapporterade tillbud, 

antal rapporterade risker/oordning per olycka och antal rapporterade risker/oordning per 

tillbud (Se Bilaga 8.3). Målen är helt enkelt att ingen ska skadas i arbetet, menar Respondent 

D, personal- och miljöchef i Bolidens gruva Garpenberg. För att skapa bästa möjliga 

förutsättningar att nå målen, upprättas specifika aktivitets- och handlingsplaner för varje 

gruvområde, förklarar Respondent D. Efter flera års fallande skadefrekvens inom företaget 

steg dock år 2012 LTI-frekvensen från 4,9 till 6,6 per miljon arbetstimmar (Bolidens 

Årsredovisning, 2012), detta trots att arbetet mot säkerhetsmålen bedrivits på samma sätt som 

för föregående år menar Respondent D.  

Den främsta belöningen av uppnådda säkerhetsmål är att medarbetarna befinner sig på en 

trygg och säker arbetsplats, instämmer Respondent D och C. Respondent C menar att 

uppnådda säkerhetsmål bidrar till att upprätta en säkerhetskultur inom företaget som på längre 

sikt garanterar att arbetet blir säkert. Det är dessutom så, menar Respondent D, att en säkrare 

arbetsplats med färre skador, är gynnsamt ekonomiskt då skadade medarbetare är kostsamt för 

företaget. Respondent C anser vidare att en säker arbetsplats bidrar till att rykten om gruvor 

som osäkra och riskfyllda arbetsplatser minskar, vilket gynnar branschen i stort.  

 

 

4.3	  MOTIVERA	  MEDARBETARE	  TILL	  BOLIDENS	  

MÅLUPPFYLLELSE 

Utifrån studiens empiriska undersökning kunde ett antal medel för att motivera gruvarbetarna 

till arbete i enlighet med gruvområdenas säkerhetsmål urskiljas och dessa presenteras nedan. 
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4.3.1	  LEDARSKAP	  –	  EN	  KULTUR	  BYGGD	  PÅ	  VÄRDEBASERAT	  LEDARSKAP 

I NBW presenteras riktlinjer för hur chefer ska leda och engagera övriga medarbetare, bland 

annat genom att omvandla övergripande visioner och målsättningar till klart definierade mål 

för enheter och enskilda medarbetare (För exempel på nedbrutna mål, se Bilaga 8.3). Ett 

engagerat ledarskap där varje chef ska agera förebild är en gemensam nämnare de fyra 

respondenterna enas kring. I strävan att garantera varje medarbetares säkerhet, menar 

Respondent C att det är avgörande att alla chefer aktivt och repetitivt jobbar med att påminna 

och hålla medvetenheten levande om säkerhetsrisker och om arbetet för att minimera dessa 

samt att ta sin uppgift som förebild på stort allvar. Detta beskriver Respondent A som 

Bolidens värdebaserade ledarskap, dvs. att leda företaget och medarbetarna utifrån Bolidens 

grundläggande värderingar som är entusiasm för förbättringar (passion for improvements), 

ansvar för värdekedjan (value chain responsability) och personligt engagemang (personal 

committment). Respondent C ger ett aktuellt och konkret exempel på detta: en medarbetare 

med chefsposition hade starkt oroats av att olycksfallsfrekvensen sedan år 2011 varit på väg åt 

fel håll och skrev därför ett öppet internt brev med budskapet att risken för en dödlig olycka 

statistiskt sett ökar ju fler olyckor som inträffar. Brevet förelades först till varje område inom 

företaget och vidare till varje medarbetare vid ett personligt samtal med närmsta chef. 

Respondent B anser att chefens förmåga att motivera, ge feedback och engagera är avgörande 

då företagets värderingar ska förmedlas. Respondent D förklarar att företagets arbetsledare 

utbildats i så kallat coachande ledarskap, med avsikten att feedback avseende vardagliga 

situationer ska ges kontinuerligt. Syftet med att motivera anställda till att arbeta mot 

företagets säkerhetsmål, och inte enbart informera, är att medarbetarna ska vilja tänka själva 

och självmant tillgodose säkerhetsaspekter, vilket i förlängning leder till förbättrade villkor 

för såväl individen som företaget, förklarar Respondent A. Därmed är det hur och inte vad 

som görs som är avgörande, sammanfattar han.  

Enligt Respondent C är det viktigt att chefer bestämt vågar säga ifrån och sätta ner foten då de 

ser oacceptabelt eller onödigt beteende. Man ska med självklarhet träda in och betona att en 

handling är felaktig. Respondent D beskriver att Boliden, rent finansiellt, de senaste åren haft 

möjlighet att bygga bort en stor del av säkerhetsriskerna, exempelvis sätta upp räcken och 

säkerhetsskydd och erbjuda utbildningsmöjligheter. Dock hävdar både Respondent D och C 

att det i grunden handlar om individernas attityder och beteenden, och att det är först när dessa 

överensstämmer med företagets värderingar som måluppfyllelse kan uppnås. Respondent A 

nämner att i säkerhetsfrågor utgår Boliden från värderingen om det personliga engagemanget. 

Företaget hoppas därigenom öka möjligheten till måluppfyllelse genom att nå individens egna 
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upplevda betydelse av säkerhetsfrågor, där det kan antas att denne vill skydda liv och hälsa. 

Men, som Respondent C beskriver, är beteenden det allra svåraste att förändra. Respondent A 

förklarar att Boliden därför upprättat säkerhetsmål för att skapa incitament för förändrat 

beteende. Han nämner aforismen “what gets measured gets done” och menar att det är basal 

pedagogik att det för att mäta något krävs mätbara mål.  

Ett mer handfast medel som används för att säkerställa säkerhetsarbetets efterlevnad är 

Bolidens sanktionssystem, beskriver Respondent C och D. Vid avvikelser ges först en muntlig 

varning, vilken följs av ännu en muntlig varning om vidare avvikelser förekommer och 

återupprepas beteendet en tredje gång blir det fråga om sanktioner, i värsta fall avsked. 

Respondent C menar att så länge nollskadevisionen inte uppnås finns förbättringspotential. 

Därmed menar han att det krävs ett mer riktat och fokuserat säkerhetsarbete från chefernas 

håll för att upprätta och upprätthålla säkra beteenden. I NBW beskrivs att de bästa 

förutsättningarna för medarbetarna att lösa sina arbetsuppgifter skapas via ledarskap grundat 

på inflytande och inte befattningsnivå. För en lyckad uppfyllelse av säkerhetsmålen måste 

ledarnas engagemang och roll som förebild vara stringent hela arbetet igenom, avslutar 

Respondent D.  

 

4.3.2	  KOMMUNIKATION	  –	  EN	  SVÅR	  UTMANING	  AV	  AVGÖRANDE	  BETYDELSE 

Respondent D framhåller att oavsett ledarens engagemang beror det slutgiltiga utfallet på 

individens eget ansvar och att denne förstår sin betydelse i kedjan. Såväl Respondent B som C 

nämner den mänskliga faktorn som en orsak till att målavvikelse ibland förekommer och 

Respondent C uttrycker dessutom tydligt den frustration som uppstår då bättre 

regelefterlevnad inte uppnås. Respondent A tror att del i förklaringen kan finnas i att 

människor ofta söker snabba belöningar och bryr sig mindre om långsiktiga bestraffningar. 

Utöver detta förklarar respondenterna att kommunikationsvägen från ledning till 

produktionsarbetare inom Boliden går via verksamhetens många chefer. Respondent B 

sammanfattar problematiken kring detta med ett exempel om viskleken där risken finns att det 

initiala budskapet, då det når slutliga mottagaren, har förvrängts. På grund av de effekter de 

arbetsmiljörelaterade säkerhetsriskerna kan ha på företagets verksamhet är detta den första 

punkten på ledningsgruppsmöten, beskriver respondenterna. Att detta kommuniceras vidare 

nedåt i verksamheten är av avgörande betydelse för måluppfyllelsen. Medvetenheten kring 

säkerhetsfrågor måste finnas bland företagets samtliga medarbetare, vilket Respondent D 

beskriver som att säkerhetskulturen ska sitta i ryggmärgen hos var och en av kollegorna. 
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Respondent B menar dock att det ofta är kommunikationen med medarbetarna som är den 

svagaste länken. Utan en chef som är tydlig och konsekvent, som visar vägen samtidigt som 

denne lyssnar, delegerar och vågar tillåta initiativ och slutligen följer upp, känner inte 

individen att den kan påverka sitt arbete, tillägger hon.  

Lyckas ledningen inte med utmaningen att införliva företagets säkerhetsmål i varje 

medarbetare uppstår således den frustration Respondent C beskriver över att inte nå ända 

fram. Både Respondent C och D säger att på frågan om vilka Bolidens säkerhetsmål är, vore 

det ren tur om de enskilda medarbetarna svarar det ledningen hävdar att målen är. Respondent 

D fortsätter med att även om medarbetarna inte kan nämna hur de övergripande målen brutits 

ned, är medvetenheten om nollskadevisionen påtaglig. Det är just för att undvika att mål 

misstolkas då de förmedlas som det är av stor betydelse att de görs konkreta och förståeliga 

för varje individ, menar Respondent A.  

 

4.3.2.1	  BOLIDENS	  KREATIVA	  KOMMUNIKATIONSVÄGAR 

På sidan 53 i Bolidens årsredovisning från år 2012 kan man läsa: ”Trots att en säker 

arbetsplats är en självklarhet når vi inte alltid dit. Det visar på betydelsen och behovet av en 

ständigt pågående dialog om arbete med hälsa, säkerhet, rutiner, attityder och beteenden”. 

Dialogen som här nämns beskrivs närmare av de fyra respondenterna. Respondent C och D 

beskriver bland annat arbetsplatsträffar, dvs. möten på arbetsplatsen, vid vilka säkerhetsfrågan 

alltid tas upp. Varje månad upprättas på varje arbetsplats även en hälsa- miljö- 

säkerhetsrapport (HMS-rapport) som distribueras och hängs upp på anslagstavlor, beskriver 

Respondent D. Respondent C förklarar att säkerhetsaspekter dessutom kommuniceras ut 

visuellt via TV-skärmar uppsatta runtom på verksamhetens enheter där alltifrån påminnelser 

om säkerhetsmål, rutiner, korrekt utrustning och beteende, till årets ackumulerade 

skadestatistik och kampanjer där olika aspekter av arbetsmiljösäkerhet sätts i fokus visas. 

Exempelvis kan en kampanj i tider för halka syfta till att påminna om halkrisken. Respondent 

C och D nämner att säkerhetsmål, rutiner och statistik även finns att tillgå via företagets 

verksamhetsledningssystem som alla kommer åt med hjälp av en dator via intranätet. De är 

dock delvis tveksamma till om detta är något gruvarbetarna faktiskt gör. Således är den 

verbala kommunikationen, vikten av att statuera exempel och gruvarbetarnas kunskap desto 

viktigare menar de båda. Varje år hålls därför hälsa- miljö- säkerhetsdagar (HMS-dagar) 

under vilka samtliga medarbetare gruppvis informeras och vidareutbildas om dessa teman 

beskriver respondenterna.  
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Ett annat forum för verbal kommunikation är individuella medarbetarsamtal vilka Respondent 

D förklarar hålls minst en gång per år. Vid dessa kan den enskilde medarbetarens prestation 

med hänsyn till säkerhetsarbetet utvärderas och feedback kopplad till de uppsatta 

säkerhetsmålen ges beskriver Respondent C. Dock nämner Respondent D att medarbetare 

efterfrågar mer feedback vilket stämmer överens med Respondent B:s påstående om att alla 

vill bli sedda. 

För att upprätthålla medvetenheten om risker och öka möjligheten att lära av varandra har 

Boliden utvecklat ett så kallat Safety Alert, vilket innebär att ett meddelande kommuniceras ut 

via intranätet och TV-skärmarna till alla områden då det hänt något allvarligt, beskriver 

Respondent C. 

 

4.3.3	  BONUS	  KOPPLAD	  TILL	  SÄKERHETSARBETE 

Respondent B och D beskriver att Boliden utformat en lokal produktionsbonus tillgänglig för 

samtliga medarbetare förutom ledningen. Bonusen är tänkt som ett incitament där flera olika 

komponenter, däribland säkerhet, ska uppfyllas för att bonusen ska utdelas. Respondent B 

hävdar att hon inte tror att pengar får människor att springa snabbare, utan att viljan att bli 

sedd är en starkare drivkraft. Detta menar hon företaget bör utgå från i motivationsarbetet mot 

nollvisionen. Även Respondent D, som i sitt arbete befinner sig mycket nära gruvarbetarna, 

tvivlar på att bonusen i sig får gruvarbetarna att engageras av säkerhetsmålen i högre 

utsträckning. Dock tror hon att när det närmar sig utbetalning och en medarbetare står i valet 

och kvalet om att rapportera en avvikelse eller inte, kan bonusen vara avgörande för att en 

avvikelse rapporteras då ett av kraven för att bonusen ska delas ut är att ett visst minsta antal 

avvikelser rapporteras.  

 

4.3.4	  UTBILDNING	  –	  EN	  RIKTAD	  VÄG	  FÖR	  ATT	  NÅ	  SÄKERHETSMÅLEN 

Avvikelser från säkerhetsarbete kan få förödande konsekvenser för ett helt arbetslag på en 

gruvarbetsplats, beskriver Respondent B, och menar att medarbetares kompetensutveckling 

därför är av stor betydelse, särskilt vad gäller säkerhetsfrågor. Enligt Respondent D 

uppdagades kunskapsluckor i säkerhetsaspekter hos medarbetare under en nyligen utförd 

internrevision. Åtgärder har därför vidtagits i form av en ny utbildning som ska säkerställa 

måluppfyllelse. Respondent D förklarar att Boliden förutom den nya utbildningen även har 

introduktionsutbildningar för nya medarbetare där säkerhetsrutiner förmedlas och där nya 

medarbetaren, eller den som tagit del av en utbildning, signerar för att upprätta ett formellt 
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målåtagande och bekräfta att information har mottagits. Under sin anställning på Boliden får 

medarbetarna kontinuerlig vidareutbildning inom säkerhet, förklarar Respondent D, i form av 

övergripande temadagar för större medarbetargrupper och specifika, behovsstyrda tillfällen 

för färre individer. Respondent D fortsätter med att poängtera att utbildning företas i 

varierande form beroende på vilket gruvområde som berörs, vilken chef som bestämmer och 

vilket behov medarbetarna har av en specifik utbildning. Viktigast är att säkerhetsaspekter 

som rör ett specifikt gruvområde eller en särskild grupp kommuniceras till just dem, anser 

Respondent C. Respondent A menar att noggrannhet och kunskap i de små sammanhangen 

säkerställer beteenden som minimerar stora risker. Respondent C ser dock att det finns 

förbättringspotential gällande säkerhetsutbildning eftersom regelefterlevnaden idag inte är 

fullständig. 

 

Tabell 2. Sammanställning av Bolidens motivationsmedel för måluppfyllelse.   

 

 

	  
Målformulering	  

	  
Hur	  motiverar	  chefer	  gruvarbetare?	  

	  
Måluppfyllelse	  

	  
Övergripande	  
Nollskadevision	  
	  
Nedbrutna	  
LTI-‐frekvens	  
Antal	  olycksfall	  
Antal	  nollskador	  
Antal	  rapporterade	  
Risker/oordning	  
Antal	  rapporterade	  tillbud	  
Antal	  rapporterade	  
risker/oordning	  per	  olycka	  
Antal	  rapporterade	  
risker/oordning	  per	  tillbud	  
	  

Värdebaserat	  ledarskap	  
• Leda	  och	  engagera	  
• Förebild	  
• Medarbetarsamtal	  	  
• Statuera	  exempel	  	  

	  
Minimera	  skador	  
Trygg	  arbetsplats	  
Medvetenhet	  	  
Säkerhetskultur	  	  

Ekonomisk	  vinning	  
	  

Kommunikation	   	  
• Anslagstavlor	  
• TV-‐skärmar	  
• Arbetsplatsträffar	  	  
• Kampanjer	  	  
• Safety	  Alert	  
• Feedback	  

Bonus	  
• Produktionsbonus	  

Utbildning	  
• Introduktionsutbildning	  	  
• Kontinuerlig	  repetitiv	  

vidareutbildning	  
• Temadagar	  i	  säkerhet	  
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5.	  ANALYS 

5.1	  MÅL:	  UTMANANDE	  OCH	  KONKRETA 

Första utmaningen vid målformulering är enligt målsättningsteorin att sätta mål som är 

utmanande och konkreta. Resultatet av mål av denna karaktär är att motivation uppstår, vilket 

påverkar riktningen, intensiteten och uthålligheten i en individs ansträngning för att nå ett 

mål. Att inom en bransch, som präglas av säkerhetsrisker och till stor del bygger på mänskliga 

prestationer, sätta det övergripande säkerhetsmålet till noll olyckor måste antas vara ett 

utmanande mål. Arbetsmiljösäkerhet är överst på agendan vid Bolidens chefsmöten och 

säkerhetsfrågan genomsyrar företagets verksamhet. Frågan är ständigt närvarande och 

chefernas ansträngning att skapa medvetenhet om mål och motivera medarbetarna till säkert 

arbete är konstant och bestående. Detta tillsammans med att Boliden inte något år uppfyllt 

nollskadevisionen stärker antagandet att målet är utmanande. Hur konkret nollvisionen är kan 

ses som både väldigt konkret, målet är noll skador, samtidigt som det kan uppfattas som vagt; 

vad innebär egentligen nollvision? Visionen, som är just en vision, konkretiserats och bryts 

därför ner i specifika mål och handlingsplaner så att den, tillsammans med de nedbrutna 

målen, blir utmanande och konkret. Visserligen hävdar Respondent D att även de nedbrutna 

målen kan anses utmanande då de kan innebära att individens önskan att finna bekväma 

genvägar sätts på prov. Dock kan de nedbrutna målen i sig, exempelvis att bära komplett 

säkerhetsutrustning, inte anses utmanande. Resultatet av att Bolidens mål uppfyller teorins 

målsättningskriterier är att cheferna kan skapa motivation och således påverka medarbetarnas 

ansträngningar vad gäller riktning, intensitet och uthållighet, dvs. genom mål påverka 

medarbetarens prestation.  

 

5.3	  MODERATORER	  

Efter fastställandet ovan att Bolidens säkerhetsmål nollvision är utmanande i sig och konkret 

i sin nedbrutna form är det av intresse att analysera hur målsättningsteorins moderatorer 

inverkar på antagandet att mål av denna karaktär leder till motivation som påverkar 

individens prestation.  
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5.3.1	  MÅLÅTAGANDE	  

Latham et als. (1988) påstående om att en avsaknad av målåtagande leder till att 

måluppfyllelse uteblir belyser vikten av målåtagande som moderator för prestation, vilket 

även framkommit i den empiriska studien. Då Boliden valt att bedriva sitt säkerhetsarbete 

utifrån mål vore en avsaknad av målåtagande och motivation förödande för ett företag som 

på grund av arbetsmiljön är beroende av att säkerhetsaspekter tillgodoses. Därför bryts 

nollvisionen ner så att målen som når gruvarbetare inte längre ska uppfattas som svåra, dock 

mycket konkreta. Genom den motivation som målen ger upphov till kan Boliden således 

påverka främst riktningen men även intensiteten och uthålligheten i gruvarbetarnas 

ansträngning.  

Utifrån teorin borde förenklade mål leda till att målåtagande lättare kan upprättas då mindre 

utmanande mål kräver mindre ansträngning. Målets konkretisering får i sin tur följden att 

specifika prestationer krävs för att uppnå målet. En specifik prestation är troligen mer 

krävande vilket innebär att ett större mått målåtagande behövs för ett starkt mål-

prestationssamband. Konkreta mål gör det svårt att i efterhand "tillrättalägga” prestationer så 

att de passar in under målen vilket gör det viktigt för chefer att skapa målåtagande redan 

från ett initialt stadium. Bolidens chefer försöker uppnå detta genom att varje nyanställd tar 

del av en checklista i vilken alla säkerhetsaspekter tydligt informeras om. Skapas motivation 

tidigt kan chefer troligen väsentligt påverka gruvarbetarens ansträngning både vad gäller 

riktning och intensitet.  

Målåtagande innebär vidhållna försök att nå ett mål trots svårigheter. En svårighet som för 

individen kan utgöra ett hinder för att prestationen riktas mot målet är förekomsten av 

motstridiga mål. Då Boliden lagt stort fokus på att säkerhet ska löpa som en röd tråd 

verksamheten igenom, är förekomsten av motstridiga tilldelade mål från företagets håll 

mindre troligt. Dock återstår risken att individens personliga mål inte överensstämmer med 

företagets. Enligt teorin kommer individen välja att arbeta mot det mål denne engageras 

mest av, vilket innebär att om det personliga målet väger tyngre kommer prestationen mot 

företagets säkerhetsmål avsevärt försämras. Som beskrivet kan exempelvis en tidsbesparing 

som gynnar den enskilde individen inverka negativt på prestationen mot företagets 

säkerhetsmål, ”struntar jag i att hämta säkerhetsselen sparar jag en kvart och får ta rast 

tidigare”. Av denna anledning blir det av största vikt att chefer gör sitt yttersta för att 

gruvarbetarna ska införliva företagets mål som sina egna för att därigenom kunna rikta 

gruvarbetarens ansträngning. Detta strävar Boliden efter via det värdebaserade ledarskapet 
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där cheferna agerar förebilder och kommunicerar en inspirerande gemensam vision. Om 

företagets värderingar införlivas hos gruvarbetarna kan Boliden minska risken för 

motsättning mellan personliga och tilldelade mål och stärka målåtagande. Svårigheten ligger 

dock i att förmedla värderingarna så att alla gruvarbetare uppfattar dem som personligt 

viktiga, vilket kan antas vara betydande för att chefer ska skapa en bibehållen ansträngning 

hos individen. Kommunikationen bör då enligt teorin ske på individnivå, vilket Boliden inte 

gör idag enligt Respondent D. Samtliga gruvarbetare har dock en personlig vinning i att 

agera säkert då det minskar det eventuella lidande en skada kan innebära. En intensiv 

ansträngning och målåtagande skulle därför kunna skapas utan att Boliden nödvändigtvis 

behöver ta företagets värderingar till individnivå.    

För att säkerställa gruvarbetarnas målåtagande och att deras prestationer överensstämmer 

med företagets säkerhetsmål, dvs. att ansträngningen riktas, är det viktigt att gruvarbetarna 

har nödvändig kompetens, något som till stor del tillfaller chefer att tillhandahålla. Som 

teorin påpekar är vidareutbildning och träning viktiga medel genom vilka målåtagande kan 

förstärkas. Inom Boliden anses kompetens angående säkerhetsfrågor vara centralt för en 

säker arbetsmiljö och företaget vidareutbildar därför ständigt sina medarbetare. Detta tyder 

på att chefer tar ansvar för att skapa motivation för säkerhetsmål vilket tillsammans med 

företagets fokus på frågan skapar goda förutsättningar för att lyckas motivera medarbetare 

till säkert arbete.  

För att framhäva målens betydelse, rikta gruvarbetarnas prestationer och säkerställa att 

ansträngningen bibehålls använder sig Boliden av en produktionsbonus. Som nämnt är de 

nedbrutna delarna i Bolidens säkerhetsmål inte av större komplexitet, vilket därmed gör att 

bonus enligt målsättningsteorin borde ge ett positivt utfall vad gäller målåtagande och 

motivation. Dock är det viktigt att minnas att respondenterna trodde att feedback och att se 

varje individ kunde ha en minst lika stor inverkan på individens åtagande av företagets mål. 

 

5.3.2	  UPPLEVD	  BETYDELSE	  AV	  MÅLET 

Enligt målsättningsteorin är det avgörande att en individ upplever mål som betydelsefulla 

för sig själv för att motivation ska uppstå och bibehållas. Upplevd betydelse av målet erhålls 

bland annat då individen förstår syftet med målen. För skapa en upplevd betydelse av målet 

och kunna påverka medarbetarens ansträngning försöker Bolidens chefer därmed skapa 

förståelse för de säkerhetsrisker som föreligger för gruvarbetaren och arbetslaget i en gruva 

och således nå individens inneboende värderingar. Att Bolidens gruvarbetare måste skriva 
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under på att de deltagit och förstått vissa utbildningar kan enligt teorin stärka betydelsen av 

målet eftersom individen gjort ett formellt målåtagande och målet till en integritetsfråga. 

Därmed riktas individens prestation mot det håll chefer vill och ökar chansen för Bolidens 

måluppfyllelse.  

Ett sätt att få en individ att uppleva ett mål som betydelsefullt i en arbetssituation är att som 

chef motivera genom legitim auktoritet. Dock kräver denna typ av motivation stöd, 

erkännande och belöning för att känslan av målet som betydelsefullt ska bibehållas och 

individens ansträngning inte försämras. Produktionsbonusen som delas ut till gruvarbetare 

kan antas vara ett medel i strävan efter detta, liksom även sanktioner kan antas bidra till att 

målen upplevs som betydelsefulla. Bolidens coachande ledarskap där kontinuerlig feedback 

ges kan ses som det stöd och erkännande teorin efterfrågar genom vilket chefer via sin 

auktoritet kan vidhålla medarbetarnas känsla av att företagets mål är viktiga och således 

rikta medarbetarens prestation.  

Inom Boliden förmedlas mål till gruvarbetarna i arbetslag, vilket enligt teorin kan leda till att 

målets betydelse inte upplevs som lika betydelsefull som vid individuell kommunikation. I 

Bolidens fall kan individens egen prestation i säkerhetsarbetet försvinna i arbetslagets vilket 

gör det svårt att förstå sin betydelse för och motiveras till strävan efter måluppfyllelse. 

Därmed försämras även chefernas möjlighet att skapa en intensiv och uthållig ansträngning. 

Att det övergripande säkerhetsmålet dessutom är en vision, dvs. en framtidssyn som inte 

behöver vara realistisk, försvårar chefernas arbete att skapa målåtagande hos och motivera 

den enskilde ytterligare.  

 

5.3.3	  SITUATIONSSPECIFIKT	  SJÄLVFÖRTROENDE 

För att motiveras till att arbeta med sin föreliggande uppgift och utföra uppgiften effektivt 

bör en individ enligt målsättningsteorin ha ett högt situationsspecifikt självförtroende. 

Chefer lägger stor vikt vid att skapa och stärka medarbetarens situationsspecifika 

självförtroende och genom motivationen som uppstår upprättar de även möjligheten att 

påverka gruvarbetarens ansträngning. Varje ny gruvarbetare på Boliden genomgår en 

introduktionsutbildning och därefter hålls kontinuerligt uppdaterande utbildningar om 

säkerhet för att säkerställa gruvarbetarnas kunskap i frågan. Upprepade utbildningstillfällen 

utformade av cheferna gör att gruvarbetarnas ansträngning kan påverkas vad gäller riktning 

och uthållighet då utbildning i sig fokuserar ansträngningen och gör att strategier utvecklas 

och utbildningarnas upprepning bör leda till att ansträngningens uthållighet förlängs.  
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I Bolidens värdebaserade ledarskap läggs stor vikt vid feedback, vilket enligt teorin med 

fördel kan användas för att stärka medarbetares situationsspecifika självförtroende. Genom 

feedbacken görs individen medveten och övertygad om sin egen förmåga och informeras om 

förbättringsområden vilket gör att gruvarbetarna självmant ska vilja jobba mot ökad 

säkerhet. Förutom kunskap om uppgiften och kommunikation menar teorin att det 

situationsspecifika självförtroendet kan stärkas genom att individen betraktar och inspireras 

av förebilder, vilket det värdebaserade ledarskapet också uppfyller.  

 

5.3.4	  FEEDBACK 

Målsättningsteorin fastslår att då feedback kopplas till målet, ökar sannolikheten att 

feedback verkar prestationshöjande och därmed bidrar till effektivare måluppfyllelse. 

Respondent C anser att Boliden tydligt kopplar feedback till mål och syftar på att feedback 

ges angående hur företaget och gruvarbetarna presterat utifrån nollvisionen och dess 

nedbrutna mål under tidigare perioder. Respondent D anser dock att kopplingen mellan mål 

och feedback inte alltid förmedlas tillräckligt tydligt för gruvarbetarna, utan att kopplingen 

snarare är tydligare på chefsnivå. På Boliden ges feedback oftast vid arbetsplatsträffar i 

större grupp vilket kompletteras med att kontinuerlig feedback i vardagen ges inom ramarna 

för det coachande ledarskapet. Att feedback oftast ges i grupp och inte individuellt till 

gruvarbetaren gör att feedbacken inte i samma utsträckning kan kopplas till individernas 

enskilda värderingar. Därmed finns risk att feedbacken uppfattas som information och 

således minskar möjligheten för chefer att skapa en intensiv och uthållig ansträngning. En 

tydligare koppling till mål och ett mer individualiserat förhållningssätt kan utifrån teorin tros 

stärka gruvarbetarens motivation.  

	  

5.3.5	  UPPGIFTENS	  KOMPLEXITET 

Gruvarbetarnas uppgift att utifrån väsentligt simplifierade och konkretiserade nedbrutna mål 

arbeta mot nollvisionen har tidigare i analysen fastställts vara av mindre utmanande 

karaktär. Eftersom uppgiften inte är komplex är utmanande men realistiska och konkreta mål 

lämpligare än mål utifrån premisserna ”gör-ditt-bästa”. I Bolidens fall har chefer försökt 

säkerställa att uppgiften ligger inom varje gruvarbetares förmåga för att motivation ska 

uppstå. Detta bör ge ett positivt utfall på gruvarbetarens prestation samt skapa möjlighet för 

cheferna att rikta gruvarbetarnas ansträngning.  
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En annan aspekt målsättningsteorin nämner i samband med uppgiftens komplexitet är 

effekten av monetära incitament. Enligt teorin uteblir den positiva effekten av monetära 

incitament om uppgiften är mycket komplex. Detta kan dock vare sig utifrån teorin eller 

praktiken sägas vara fallet för Bolidens produktionsbonus. Även om Respondent B och D 

tvivlar på hur stor effekt bonusen verkligen ger, påstår Respondent D att bonusen troligen 

bidrar till förbättrade möjligheter att nå målen. I fallet med gruvarbetarnas icke-komplexa 

uppgift kan bonusen därmed sägas vara verksam som motivationsmedel och ytterligare en 

aspekt genom vilken chefer kan styra och påverka medarbetarnas prestationer. Teorin 

nämner även att ett litet tidsintervall mellan prestationen och målets utfall leder till bättre 

prestationer för mycket komplexa uppgifter. Då gruvarbetarnas uppgifter inte är komplexa 

kan detta antagande inte appliceras. Dock menar Respondent D att intresset för månadens 

utfall av arbetet mot målet ökar i samband med månadsskiften då redovisande rapporter 

kring detta presenteras. Om rapporterna betraktas som redogörelser för målets delutfall kan 

det trots uppgiftens lätta art, hävdas att ett minskat tidsintervall mellan prestation och utfall 

höjer prestationen. Chefers arbete att upprätta kontinuerliga rapporter med syftet att 

informera om hur medarbetarnas prestationer gällande säkerhetsmål ter sig verkar således 

vara ett sätt att skapa motivation och en riktad och intensiv ansträngning hos medarbetarna.  

 

5.4	  DISKUSSION	  

Ur analysen ovan kan tre begreppspar urskiljas som alla berör chefers ambition att motivera 

gruvarbetarna att jobba i enlighet med företagets säkerhetsmål.  

 

5.4.1	  GENERELLT	  OCH	  SPECIFIKT	  -‐	  KOMMUNIKATION	  AV	  MÅL 

I analysen urskiljs att Bolidens chefer motiverar gruvarbetare både via generella och 

specifika metoder vilket i det stora hela tycks vara verksamt för att skapa motivation. 

Generellt motiverar chefer genom att förmedla det övergripande målet nollvision, skapa ett 

säkerhetsklimat och leda utifrån gemensamma värderingar för att skapa en generell 

medvetenhet och upplevd betydelse av säkerhetsfrågan. Clarke (2006) fann att ett gott 

säkerhetsklimat leder till färre arbetsmiljörelaterade olyckor vilket indikerar att generella 

medel är ett verksamt tillvägagångssätt. För den enskilda gruvarbetaren kan det dock vara 

svårt att se sitt eget värde genom den generella motivationen. Ett sätt att påverka detta och 

erhålla ökad förståelse är att konkretisera mål, vilket Boliden gjort genom att bryta ner 
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nollvisionen. De nedbrutna målen riktas i större utsträckning till utvalda arbetsgrupper och 

motivation skapas genom att knyta an till det som konkret berör gruppen. På så vis 

motiverar cheferna gruvarbetarna på ett specifikt sätt vilket enligt Cooper et al. (1994) och 

Latham och Locke (1990) fokuserar ansträngningen. Lyckas cheferna skapa en övergripande 

medvetenhet och motivation utifrån nollvisionen och vidare konkretiserar den mot specifika 

grupper, vilket studien indikerar är fallet, uppstår möjligheten för chefer att rikta 

gruvarbetarnas ansträngningar, som bör resultera i gruvarbetare som presterar i enlighet med 

säkerhetsmålen.  

 

5.4.2	  PROAKTIVT	  OCH	  REAKTIVT	  -‐	  ATT	  MOTIVERA	  TILL	  MÅLUPPFYLLELSE 

För att göra arbetet mot företagets säkerhetsmål så effektivt som möjligt har Boliden 

framtagit såväl proaktiva som reaktiva medel. De proaktiva medlen knyter an till 

medvetenhet, vilket är en av grundförutsättningarna för måluppfyllelse. Cooper et al. (1994) 

fann i likhet med detta att då medarbetare förstår orsaken bakom säkerhetsarbete, arbetar de 

mer effektivt efter mål som satts. Via proaktiva medel så som utbildning, säkerhetskultur 

och värdebaserat ledarskap implementerar företagets chefer medvetenhet om säkerhetsrisker 

och skapar en förståelse hos medarbetarna om varför säkerhetsarbetet bedrivs. 

Medvetenheten skapar nödvändiga förutsättningar för att säkerhetsmålen ska kunna uppnås 

och att säkerhetsarbetet utgår från proaktiva motivationsmedel är därmed rimligt. Dock 

krävs det även reaktiva medel för att arbetet mot målen ska göras så riktat som möjligt. I 

Bolidens fall består de reaktiva medlen av sanktioner, feedback och belöningar så som 

produktionsbonusen. De reaktiva medlen understryker att motivationsarbetet tas på allvar då 

ett gott arbete från medarbetarnas sida premieras medan ett medvetet vårdslöst eller på annat 

vis bristande förhållningssätt sanktioneras. De reaktiva medlen är därmed inte enbart i sig 

själva verksamma motivationsmedel utan ger även de proaktiva medlen tyngd och 

legitimitet. I paritet med resonemanget ovan fann Marsh et al. (1995) att engagerade chefer 

är vitalt för att skapa motivation hos medarbetare och utformandet samt användandet av 

proaktiva och reaktiva motivationsmedel indikerar ett engagerat ledarskap. I intervjuerna 

framhölls vikten av ett stringent arbetssätt och i och med att chefernas motivationsarbete 

sträcker sig över hela spektrumet från proaktivt till reaktivt kan stringensen antas uppnås. 

Kombinationen av proaktiva och reaktiva medel för måluppfyllelse gör arbetet mot målen 

fokuserat och bör ha en positiv inverkan på gruvarbetarnas motivation då medlen riktar sig 

till alla ansträngningens faser.   
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5.4.3	  GRUPPEN	  OCH	  INDIVIDEN	  -‐	  KOMMUNIKATIONENS	  MOTTAGARE	   

En utmaning Bolidens chefer står inför är att genom motivation skapa en vilja hos 

gruvarbetarna att följa säkerhetsföreskrifter och därmed garantera en säker arbetsmiljö. 

Svenska gruvbranschen kännetecknas över lag av en, utifrån förutsättningarna, säker 

arbetsmiljö vilket kan ge upphov till känslan ”det händer aldrig mig”. Då säkerhetsrisker 

inte upplevs som överhängande kan avsteg från säkerhetsföreskrifter troligen te sig lockande 

och intensiteten och uthålligheten i gruvarbetarens ansträngning ta skada. På Boliden är 

säkerhetsaspekten av stor vikt och ett mer individuellt tillvägagångssätt att motivera skulle 

troligen skapa målåtagande hos gruvarbetaren. På ett företag är dock individuella 

bemötanden ofta inte fullt ut möjligt. I Bolidens fall förekommer individuella 

medarbetarsamtal men utöver det förmedlas säkerhetsbudskapet och mål främst gruppvis, 

vilket i enlighet med Lindvall (2009 s. 238) påvisar utrymme för förbättring i syfte att 

åstadkomma starkast möjliga motivation. Vikten som lagts på gemensamma styrmedel och 

försök att finna vägar att motivera utifrån gemensamma värderingar, så som det 

värdebaserade ledarskapet och företagets säkerhetskultur, kan dock antas vara Bolidens 

försök att motivera utifrån fokus på grupp och inte individ. I Bolidens fall bör chefer kunna 

dra nytta av den kollektiva känslan hos gruvarbetare som respondenterna vittnar om, då det 

ibland rent samvetsmässigt kan vara lättare att bry sig om andra än sig själv. Uppnås detta 

finns anledning att tro att om individens egen riskmedvetenhet ger vika, exempelvis för 

personlig bekvämlighet, kan gruppen träda in och säkerställa ett säkert arbetssätt. Således 

kan Boliden utnyttja de kollektiva förutsättningar som finns för att skapa motivation hos 

gruvarbetarna, vilket medför att individuella motivationsmedel inte behöver vara en 

nödvändighet för att upprätta målåtagande och ett säkert arbetssätt.  

 

6.	  SLUTSATS 
	  

6.1	  SAMMANFATTANDE	  REFLEKTIONER	  	   

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur chefer motiverar gruvarbetare att arbeta i 

enlighet med företagets säkerhetsmål för att nå måluppfyllelse. Studien har funnit att Bolidens 

chefer motiverar gruvarbetarna till att arbeta mot säkerhetsmål via både generella och 
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specifika medel, så som en gemensam säkerhetskultur och behovsstyrda utbildningar. 

Motivationen skapas och upprätthålls vidare genom både proaktiva medel, så som att etablera 

ett säkerhetsmedvetande, och reaktiva medel som feedback, bonus och sanktioner. Mottagarna 

i chefers motivationsförsök är i Bolidens fall främst gruvarbetarna som grupp och inte den 

enskilde gruvarbetaren, vilket enligt teorin innebär att motivation och prestation blir svagare 

hos individen.  

Kombinationen av generella och specifika medel samt proaktiva och reaktiva metoder i 

chefers ambition att motivera kan utifrån studien sägas skapa möjlighet att rikta 

gruvarbetarnas ansträngning och kan således knytas till Robbins och Judges (2007) definition 

vilken hävdar att motivation möjliggör att individens ansträngning riktas. Den motivation som 

målsättning ger upphov till är i Bolidens fall något chefer utnyttjar väl i strävan att få 

gruvarbetarna att arbeta i enlighet med företagets mål och att genom motivation rikta 

gruvarbetarnas ansträngning är följaktligen något Boliden gör väl. Att utifrån motivation 

stärka intensiteten och uthålligheten i medarbetarens ansträngning, så som Robbins och Judge 

(2007) påstår, har Boliden emellertid inte åstadkommit lika väl. I den empiriska 

undersökningen framkom att Boliden i mindre utsträckning utformat metoder genom vilka 

individen motiveras på ett individuellt plan, vilket kan antas vara betydande för att en intensiv 

och uthållig ansträngning skapas. Målsättningsteorin framhäver vikten av att en individ 

upplever ett mål som individuellt betydelsefullt för att skapa målåtagande, dvs. viljan att 

sträva mot ett mål trots svårigheter. Definitionen av målåtagande kan liknas med att skapa en 

intensiv och uthållig ansträngning och är således nära förknippat med motivation och helt 

avgörande för måluppfyllelse. För dessa två effekter av motivation finns således 

förbättringspotential och utrymme för Boliden att utveckla arbetet. Den vikt som läggs vid 

gemensamma värderingar kan dock ses som företagets försök att göra företagets värderingar 

till medarbetarens egna och på så vis kunna påverka även uthållighet och intensitet i 

medarbetarnas ansträngning.   

Utifrån den empiriska undersökningen ges en indikation om att målsättning är en lämplig 

metod att använda för att motivera gruvarbetare att arbeta i enlighet med företagets 

säkerhetsmål i ambitionen att nå måluppfyllelse. Om chefer genom motivation lyckas ge 

upphov till en intensiv ansträngning från gruvarbetarnas håll, rikta den med hjälp av 

moderatorer så som målåtagande, upplevd betydelse av målet och feedback och slutligen 

bibehålla uthålligheten av såväl intensitet som riktning kan bästa möjliga utfall antas uppnås. 

Studien visar således att motivationsteorin målsättningsteori i stor utsträckning är applicerbar 
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på säkerhetsarbete inom gruvbranschen då den hjälpt oss beskriva och förstå hur chefer inom 

ett gruvföretag går till väga för att motivera gruvarbetare. Bolidens säkerhetsmål är satta i 

enlighet med teorins premisser, med syftet att uppnå bäst prestation från gruvarbetarnas håll, 

och chefernas motivationsmedel sammanfaller till stor del med vad teorin framhäver gällande 

respektive moderator.  

 

6.2	  FORSKNINGSBIDRAG	  	  

	  

6.2.1	  STUDIENS	  BIDRAG	   

Studiens syfte har varit att öka förståelsen för hur chefer motiverar gruvarbetare att arbeta på 

ett säkert sätt så att säkerhetsmål uppnås. Studiens resultat har bidragit till det teoretiska fältet 

då målsättningsteorins applicerbarhet undersökts i en ny kontext. Studien har visat att teorin 

till är applicerbar då den beskrivit och ökat förståelsen för hur chefer inom Boliden motiverar 

gruvarbetare och pekat på betydelsen av målsättning för att skapa motivation. Studien har 

även bidragit till det praktiska området då den visat hur en person i chefsposition genom 

målsättning kan skapa motivation hos en medarbetare. Med hjälp av en definition av 

motivation har studien även visat hur motivation påverka riktning, intensitet och uthållighet i 

medarbetarens ansträngning mot ett mål.  

 

6.2.2	  STUDIENS	  BEGRÄNSNINGAR	  OCH	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING 

Studiens avsikt är att beskriva och förklara hur chefer motiverar gruvarbetare för att företaget 

ska nå måluppfyllelse inom området säkerhet. En begränsning i studien är att endast fyra 

chefer intervjuats. Fler intervjuer hade troligen gett fler infallsvinklar och eventuellt 

möjliggjort en djupare analys och något mer generaliserbara resultat. Det hade i studien även 

varit intressant att undersöka hur motivationen togs emot och upplevdes av berörda 

gruvarbetare, men begränsningar gällande tid och uppsatsens omfattning omöjliggjorde studie 

av sådan bredd. I det syftet genomförde vi dock en enkätundersökning och utelämnandet av 

den innebar att resultatet av chefernas motivationsarbete inte kunde analyseras. Om 

gruvarbetarnas svar gällande hur de uppfattar mål och motivation inkluderats hade 

motivationens styrka kunnat redogöras för och studien hade fått en ytterligare dimension. 

Dessutom är det inte möjligt att avgöra om något i teorin inte är applicerbart på studien då vi 
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begränsas av att inte känna till vad mottagarna för motivationen upplever. Därmed vore en 

studie där även resultatet av chefernas arbete som här redogörs för, dvs. om motivation 

uppstår. En sådan studie skulle ge en mer övergripande bild av hur motivation utifrån 

målsättningsteori fungerar för att nå måluppfyllelse i den givna kontexten och möjliggöra att 

styrkesambandet för mål och prestation kan fastställas. Då tidigare forskning studerat 

fenomenet kvantitativt (Chhokar och Wallin, 1984; Clarke, 2006; Cooper et al., 1994; Marsh 

et al., 1995) kan metoden vara lämplig för en undersökning av större omfattning. Dessutom 

skulle en sådan studie möjliggöra analys av hur olika typer av motivation uppstår. Då 

rekommenderar vi emellertid användandet av en kompletterande eller alternativ teori där olika 

typer av motivation kan studeras, exempelvis Self-Determination Theory.  
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8.	  BILAGOR 
	  

8.1	  ORIGINALMODELL	  AV	  MÅLSÄTTNINGSTEORI 

 

Essential Elements of Goal-Setting Theory and the High-Performance Cycle (Latham och 

Locke, 2002, s. 714)  
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8.2	  INTERVJUMALL	  

	  
Del	  i	  teori	  

	  
Undersökt	  variabel	  

	  
Frågor	  

Målutformning/Mekanism	  
	  

Målsättning	   2.1	  –	  2.2,	  2.6,	  9.1	  –	  9.2	  	  
	  

Målutformning	   Konkret/Utmanande	   2.1	  –	  2.4	  

Motivation	   Övergripande	  
motivationsmedel	  

3.1	  –	  3.3	  

Moderator	   Målåtagande	   4.1	  –	  4.3,	  2.2	  –	  2.3	  

	   Moderator	   	   Upplevd	  betydelse	  av	  
målet	  

5.1	  –	  5.4	  

Moderator	   Situationsspecifikt	  
självförtroende	  

6.1	  –	  6.2,	  5.2	  

Moderator	   Uppgiftens	  komplexitet	   7.1	  –	  7.2	  

Moderator	   Feedback	  	   8.1	  –	  8.3	  

Måluppfyllelse	  	   Måluppfyllelse	   9.1	  –	  9.2	  

 

1. Introduktion 

1.1 Vilken befattning har du? 

1.2 Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

2. Målutformning  

2.1 Kan du beskriva Bolidens mål gällande säkerhet i gruvorna? 

2.2 Anser ni målen vara utmanande/icke-utmanande, konkreta/vaga? 

2.3 Lägger ni någon vikt vid att säkerhetsmålen ska vara konkreta? Utmanande? 

2.4 Hur nära individen sätts målen? 

2.5 Prestationsmål eller “gör ert bästa” (sätt på hjälmen, glasögonen exempel)? 

2.6 Vad eftersträvar Boliden, vad gäller medarbetarnas prestation, med att arbeta utifrån 
mål? 

 

3. Övergripande motivationsmedel (motivation) 
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3.1 Hur förmedlas målen till medarbetarna i gruvorna? 

3.2 Har ni några särskilda metoder för att motivera anställda till att arbeta med säkerheten i 
gruvorna? Beskriv dessa. 

3.3 Är detta en svår uppgift? 

 

4. Målåtagande 

4.1 Hur jobbar ni med att engagera och få de anställda att åta sig de mål ni satt? 

4.2 Hur jobbar ni som chefer med att motivera de anställda till säkerhetsarbete? 

4.3 Vilken respons får ni? 

 

5. Upplevd betydelse av målet 

5.1 Vilket arbete bedrivs för att anställda ska uppleva målen som viktiga? Mjuka/hårda 
värden.  

5.2 Vilka värderingar utgår ni ifrån när ni pratar om värdebaserat ledarskap inom 

företaget? 

5.3 Hur ser ni till att säkerhetsrutiner följs? 

5.4 Påföljder om de inte följs? 

 

6. Situationsspecifikt självförtroende  

6.1 Hur säkerställer ni att medarbetarna har den kompetens och de förutsättningar som krävs 
för att bedriva ett säkert arbete utifrån säkerhetsmålen?  

6.2 Vidareutbildar ni era medarbetare? Hur? (exempelvis, intern utbildning) 

 

7. Uppgiftens komplexitet 

7.1 Vad är syftet med att nollvisionen brutits ner och konkreta handlingsplaner utformats? 

7.2. Finns rutiner och handlingsplaner lättillgängliga för medarbetarna?  

 

8. Feedback 

8.1 Ger ni medarbetarna i gruvan feedback? 
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8.2 Har ni någon särskild modell för det? I team/ individuellt? Hur ofta? 

8.3 Ger ni feedback kopplad till målen? 

 

9. Måluppfyllelse 

9.1 Vilket utfall förväntar ni er angående medarbetarnas implementering av målen? 

9.2 Vad ser ni som belöningen för ett lyckat säkerhetsarbete? 

 

10. Övrigt 

10.1 Är det något du vill tillägga som är av betydelse för företaget och som inte täcks av 
intervjufrågorna? 

 
 

8.3	  NEDBRUTNA	  MÅL 
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