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Sammanfattning 

 

För att organisationer ska kunna generera ett bra resultat är medarbetarna en viktig 

resurs. Hur väl medarbetarna utför sitt arbete beror till stor del på hur motiverade de 

är. Olika anställda motiveras av olika faktorer, vilket innebär att ledningen måste ta 

det i beaktande när organisationens ekonomistyrning utformas, för att därmed kunna 

påverka medarbetarnas handlande och då indirekt deras motivation. Motivationen 

förekommer i olika former; inre och yttre motivation. Utifrån detta resonemang utgår 

uppsatsen från frågeställningen ”Hur kan ekonomistyrningens utformning påverka 

motivationen hos medarbetarna i ett företag?” 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga sambandet mellan motivation och 

ekonomistyrning i ett företag. Fokus är om fallföretagets ekonomistyrning är utfor-

mad på ett sådant sätt att den påverkar motivationen hos dess medarbetare, eller om 

den inte påverkar medarbetarna överhuvudtaget. Samtidigt undersöks om motivation 

kan styras och om det då är den inre eller yttre motivationen som påverkas. 

En fallstudie har ansetts vara en lämplig undersökningsdesign för denna undersök-

ning eftersom syftet har varit att få en djupare förståelse för en möjlig koppling mel-

lan motivation och ekonomistyrning. Semi–strukturerade intervjuer har använts som 

undersökningsmetod eftersom att det fanns en önskan om att intervjupersonerna 

skulle få möjlighet att lämna så fylliga och utvecklade svar som möjligt. 

Den teoretiska referensram som använts i uppsatsen består av en teori om motivation 

och en om ekonomistyrning. Teorin om motivation, självbestämmandeteorin, valdes 

ut eftersom det är en modern motivationsteori som återspeglar många av de äldre 

motivationsteorierna. Teorin om ekonomistyrning valdes ut då synen på ekonomi-

styrning som ett paket skiljer sig från den traditionella definitionen av ekonomistyr-

ning.  

Resultatet som framkommit i uppsatsens undersökning är att den undersökta organi-

sationens utformning av ekonomistyrningen bidrar till att tillfredsställa de tre grund-

läggande psykologiska behoven hos medarbetarna: kompetens, samhörighet och 

självstyrning. Tillfredsställelsen av dessa behov är den tydligaste kopplingen mellan 

motivation och ekonomistyrning. Vad som också framkommit i denna undersökning 

är att det är svårt att påverka den inre motivationen, och fallföretagets kontorschef 

påtalar att medarbetarna ansvarar för att motivationen kommer inifrån. En slutsats 

kan vara att organisationen kanske enbart kan sträva efter att påverka medarbetarna 

så att de drivs av den självstyrande formen av yttre motivation.  

 

Nyckelord: Självbestämmandeteori, inre motivation, yttre motivation, grundläggande 

psykologiska behov, ekonomistyrning som ett paket. 

 



 

Abstract 

How well the employees do their work largely depends on how motivated they are. 

Employees are motivated by different factors, which mean that management must 

take that into consideration when the organization's management control system is 

designed. Based on this reasoning the essay ended up with the question "How can the 

design of the management control system affect the motivation of the co-workers in a 

company?" The purpose of this study is to identify how a possible relationship be-

tween motivation and management control can appear in an organization. A case 

study has been considered as an appropriate research design and semi-structured in-

terviews were used. The theoretical framework consists of one theory of motivation 

and one theory of management control. What this study has concluded is that man-

agement control helps to satisfy the three basic psychological needs of the employ-

ees. The satisfaction of these needs is the clearest link between motivation and man-

agement control. What also emerged in the study is that it is difficult to affect the 

intrinsic motivation, which means that the organization might only be able to aim for 

their employees to be driven by the autonomous form of extrinsic motivation. 

 

Keywords: Self-determination theory, intrinsic motivation, extrinsic motivation, 

basic psychological needs, management control system as a package. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  

Vad sporrar medarbetarna till att utföra ett så bra arbete som möjligt? Är det bonus i 

monetär form som är motivationshöjande eller är det sådant som uppskattning och 

ansvarstagande som bidrar till ökad motivation hos individerna (Angelöw 2006)? 

Man kan även fråga sig om företagets mål finns med som en motivationsfaktor för 

enskilda individer eller om det bara är något som ska uppnås. En annan fråga kan 

vara om företag utformar en ekonomistyrning som får medarbetare motiverade både 

för egen del och för att nå företagets mål. Cäker och Olve (i Jannesson & Skoog 

2013) menar på att det varierar mellan de anställda i en organisation vilka motiv som 

väger tyngst och att företaget därför bör fundera över hur det ”naturliga engage-

mang” (Cäker & Olve i Jannesson & Skoog 2013) som existerar kan utnyttjas. 

 

Vad är då motivation? Nationalencyklopedin definierar motivation som ”de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Öhman 

2014). Motivation existerar i olika former; inre och yttre motivation. Med inre moti-

vation menar Ryan och Deci (2000) att människor utför något för att det är intressant 

eller roligt medan yttre motivation innebär att människor gör något för att det leder 

till ett resultat. Den yttre motivationen kan i sin tur delas in i olika former beroende 

på hur utvecklad den är mot inre motivation. Det är den inre motivationen eller den 

mest utvecklade formen av yttre motivation som bör eftersträvas. 

 

Gagné och Deci (2005) beskriver att människor har tre grundläggande psykologiska 

behov. Dessa tre behov är behovet av kompetens, samhörighet och självstyrning.  

Samtliga behöver uppfyllas för att människan ska känna tillfredsställelse och uppnå 

den inre motivationen, eller den mest utvecklade formen av yttre motivation. Beho-

vet av kompetens innebär att människan ska känna att hen kan utnyttja sina förmågor 

på ett så bra sätt som möjligt, att utmaningarna hen ställs inför är på en lagom nivå 

för hen. Deci och Ryan (2002) beskriver samhörighet som ett behov som handlar om 

att människan ska känna en gemenskap och tillhörighet med andra människor. Slutli-

gen handlar det tredje behovet, självstyrning, om att människan är grunden till sitt 

eget beteende, och att hen själv ska få vara med och påverka hur hen agerar.   

 

Varför är då motivation viktigt ur ett företagsperspektiv? Motivation är viktigt därför 

att oberoende av dagens tekniska utveckling är den fysiska arbetskraften, humankapi-

talet, en fortsatt betydande tillgång för företag. Arbetskraften är central för att kunna 

utföra arbete och prestera önskade resultat, och därför värderas humankapitalet i or-

ganisationer ofta högre än det fysiska kapitalet (Jacobsen & Thorsvik 1998). Hur väl 

arbetet utförs av de anställda beror till stor del på hur motiverade de är, och många 

organisationer använder sig av belöningar och bonus för att påverka medarbetarnas 

motivation i en positiv riktning. Enligt Deci, Koestner och Ryans (1999) metaanalys 

har dock yttre belöningar, såsom monetära bonusar, inte visats sig ha den önskade 

positiva effekten på den inre motivationen. Istället har det visat sig ha en negativ 

effekt, vilket innebär att intresset för en uppgift försämras. Skulle dock belöningen 

komma helt oväntat kan den ha en positiv effekt. Belöningar och bonus i monetär 

form är en typ av ekonomistyrning som organisationer kan välja att använda sig av 

(Nilsson, Olve & Parment 2010). 
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Ekonomistyrningens existens är av väsentlig betydelse då syftet med den är att ut-

nyttja företagets resurser på bästa sätt. Nilsson et al. (2010:13) förklarar att ”Ekono-

mistyrning är formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och processer 

som en organisations ledning använder för att formulera strategier och genomföra 

dem genom att påverka beteenden i organisationen.” Dessa rutiner, strukturer och 

processer som nämns grundar sig på olika så kallade styrverktyg som tillsammans 

kan kombineras för att ge en bild av strategin i organisationen. Med strategier menas 

metoder för att uppnå organisationens långsiktiga mål, vilka gärna ska stämma över-

ens med målen hos de anställda. Organisationens rutiner, stukturer och processer 

måste implementeras bland medarbetarna i organisationen eftersom det ytterst är de 

som bidrar till att skapa ett resultat för företaget, och därför är det alltså deras hand-

lande och tankegångar som måste påverkas. 

 

Ax, Johansson och Kullvén (2011) förklarar att ekonomistyrningens generella syfte 

är att hjälpa företaget med strategiimplementering, därför används företagets strategi 

som utgångspunkt. De ekonomiska målen kan uttryckas både i finansiella och icke-

finansiella termer där lönsamhet, vinst och soliditet är några exempel på finansiella 

mål. Företagets icke-finansiella mål skulle kunna vara kvalitetssatsning och service. 

Nilsson et al. påtalar att ekonomistyrningen inte behöver vara den dominerande styr-

ningen i en organisation utan den kan vara en del i en styrmix av ett flertal varierande 

styrningar beroende på vad företaget vill lägga tyngd på. 

 

Inom ekonomistyrningen kan det förekomma en kombination av olika styrmedel där 

dessa kan karaktäriseras på olika sätt. Ax et al. delar in styrmedlen i tre olika katego-

rier: Formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. 

Inom de formella styrmedlen ingår bland annat budgetering, resultatplanering, intern-

redovisning, prestationsmätning och produktkalkylering. Inom organisationsstruktur 

ges exempel såsom belöningssystem, ansvarsfördelning, organisationsform, besluts-

processer och personalstruktur. Den mindre formaliserade styrningen involverar före-

tagskultur, lärande, medarbetarskap, kompetensuppbyggnad och ledningsstöd. Malmi 

och Brown (2008) har skapat en modell för ekonomistyrning som ett paket där alla 

dessa tre kategorier av styrmedel finns med. Malmi och Brown menar på att alla oli-

ka typer av styrning behövs i en organisation för att skapa en helhet i styrningen. 

1.2 Problematisering 

Ryan och Deci (2000) beskriver att det finns olika typer av motivation som en indi-

vid kan drivas av. De varierande drivkrafterna hos medarbetarna gör att ledningen för 

organisationen måste fundera över hur ekonomistyrningen kan utformas, så att samt-

liga medarbetare och deras motivation påverkas. Motivationen påverkas genom att 

styra medarbetarnas beteenden. Belöningar och bonusar i monetär form är en typ av 

ekonomistyrning som används för att styra beteenden. Sådan styrning har visats sig 

ha en negativ istället för positiv effekt på den inre motivationen (Deci, Koestner & 

Ryan 1999). Ledningen måste därför se över hur ekonomistyrningen kan utformas på 

annat sätt, så att medarbetarna kan införliva organisationens värderingar och dylikt 

till sig själva, och på så sätt känna sig mer självstyrande. 

Enligt Gagné och Deci (2005) bör de tre grundläggande psykologiska behoven av 

kompetens, samhörighet och självstyrning uppfyllas för att en människa ska vara 
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tillfredsställd. Tillfredsställelse av dessa ska i sin tur leda till att individer lättare kan 

införliva externa värderingar, vilket exempelvis då skulle kunna underlätta införli-

vandet av en organisations värderingar för medarbetarna så att de ser dem som sina 

egna. Med andra ord måste organisationens ledning först och främst se till att dessa 

tre behov uppfylls hos medarbetarna för att därefter kunna påverka något annat. 

Människorna som arbetar i organisationen är en fortsatt viktig resurs för dagens or-

ganisationer (Jacobsen & Thorsvik 1998) och därför är det av stor vikt för ledningen 

att medarbetarna arbetar mot att nå företagets mål. För att ett företag ska nå sina mål 

är det viktigt med strategier och dessa ska implementeras i organisationen med hjälp 

av företagets ekonomistyrning. Har företaget lyckats med sin ekonomistyrning så bör 

den vara utformad på ett sådant sätt så den påverkar medarbetarnas handlande, och 

då indirekt deras motivation. Utifrån föregående resonemang, tänker ett företags led-

ning på hur styrmedlen kan kombineras för att med hjälp av dessa påverka medarbe-

tarnas motivation? En annan fråga som uppstår, utifrån tidigare resonemang, är hur 

ekonomistyrningen bör utformas för att den ska få effekt på motivationen hos med-

arbetarna? Dessa frågor blir en utgångspunkt för problemformuleringen nedan. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan ekonomistyrningens utformning påverka motivationen hos medarbetarna i 

ett företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur relationen mellan motivation och 

ekonomistyrning kan te sig i en organisation. Med andra ord huruvida ett företags 

ekonomistyrning är utformad på ett sådant sätt så att den kan ha en påverkan på med-

arbetarnas motivation, eller om medarbetarna egentligen inte alls känner sig påver-

kade av det som organisationen menar på är deras ekonomistyrning. Samtidigt un-

dersöker vi om motivationen överhuvudtaget kan styras och om det i så fall är skill-

nad om man avser inre eller yttre motivation. 

1.5 Avgränsningar 

Det har gjorts avgränsningar i denna uppsats avseende det geografiska området vid 

urval av företag till undersökningen. Enbart företag på Gotland har kontaktats efter-

som det skulle bli för kostsamt och tidskrävande att åka någon annanstans. Avgräns-

ningar har också gjorts i den teoretiska delen av uppsatsen då vi har valt att begränsa 

oss till endast en teori om motivation och en teori om ekonomistyrning, och förklara 

dessa lite mer ingående istället för att ha lite information om många olika teorier. När 

det gäller teorin om motivation har vi valt att använda oss av en nyare motivationste-

ori och inte ta upp klassiska forskare såsom Herzberg eftersom vi anser att dessa äld-

re teorier återspeglas i senare uppkomna teorier såsom den vi fokuserat på. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Frågeställning 

Frågeställningen i uppsatsen grundar sig från början på tankar som fanns om att bud-

geten som styrmedel påverkar de anställdas motivation i en negativ riktning. För att 

det skulle vara möjligt att undersöka skulle vi behöva ha vetskap om företag som vi 

visste använde sig av budget som styrmedel, vilket vi inte hade. Under en kurs i eko-

nomistyrning inspirerades vi till att bredda våra tankar. Vi insåg att begreppet eko-

nomistyrning skulle vara lättare att undersöka, eftersom i princip alla företag har en 

ekonomistyrning i någon form. Därmed kunde val av organisation ske utan någon 

vetskap om vilken ekonomistyrning vald organisation faktiskt arbetar med. Motiva-

tionsspåret fanns med hela tiden från de första tankarna om budgetens potentiella 

negativa påverkan på motivationen. Idén om motivationens eventuella påverkbarhet 

stärktes ytterligare när vi hittade en modern motivationsteori som vi ansåg skulle 

vara möjlig att applicera på fallet ekonomistyrning. 

2.2 Undersökningsdesign 

När undersökningsdesign för uppsatsens empiriska avsnitt skulle väljas stod valet 

mellan fallstudie och komparativ studie. Bryman och Bell (2005) definierar en fall-

studie som en undersökning av ett specifikt fall på en grundlig nivå medan Yin 

(2007) beskriver att en fallstudie också kan inkludera fler fall än ett. Bryman och 

Bell förklarar också att en komparativ studie är en undersökning där fler än ett fall 

undersöks. Det centrala vid en komparativ studie är att fallen avviker från varandra 

på något sätt, för att därmed kunna uttyda om det blir en skillnad i resultatet på grund 

av denna variation av fallen. 

Från början ansågs en komparativ studie vara intressant för frågeställningen av upp-

satsen eftersom vi ville se om resultatet av undersökningen skulle skilja sig åt bero-

ende på hur ekonomistyrningen såg ut i vitt skilda organisationer. Efterhand som 

kontakt med företag började tas insåg vi dock att vi fick vara nöjda om vi kunde 

genomföra en fallstudie i ett företag. Orsaken till detta var att många tillfrågade före-

tag inte ansåg sig ha tid eller möjlighet att ställa upp i vår undersökning. På grund av 

nämnda orsaker förändrades syftet med undersökningen från att vara en jämförande 

studie till en fördjupande studie inom ämnet. 

Både Bryman och Bell och Yin konstaterar att kritik som ofta framförs mot fallstudi-

er är att möjligheten att generalisera resultatet till andra fall är begränsad. Kritiken 

stämmer till viss del menar Yin då en fallstudie inte kan generaliseras till andra 

grupper. En sådan studie kan istället generaliseras till teorier, vilket även Bryman 

och Bell beskriver är syftet för många forskare som använder sig av fallstudier. I 

denna uppsats förhåller vi oss till kritiken om fallstudiers generaliserbarhet så som 

görs i föregående mening. Syftet med undersökningen i denna uppsats är inte att re-

sultaten ska kunna jämföras med andra företag utan att kunna göra en jämförelse med 

den teoretiska referensram som uppsatsen består av, och på så sätt göra tolkningar 

utifrån den. Därför ansågs fallstudie vara en lämplig undersökningsdesign som ram 

för denna undersökning. 
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2.3 Val av företag 

Urval av företag till uppsatsens undersökning har gjorts med hjälp av en form av 

bekvämlighetsurval. Urvalet förklaras av Bryman och Bell (2005) som ett urval som 

görs på grund av tillgänglighet av respondenter vid tidpunkten för undersökningen, 

eller på grund av tillfälligheter som gjorde att just dessa respondenter var möjliga att 

undersöka. Till vår undersökning tillfrågades ett flertal organisationer, några med 

grundval av att de tillhör de största organisationerna på Gotland sett till antal anställ-

da, och några på grund av tips från lärare och personer i samverkansgruppen på uni-

versitet. Någonstans fanns en tanke om att vi ville ha ett företag som hade relativt 

många anställda eftersom vi hade en uppfattning om att ekonomistyrningen i ett så-

dant företag skulle var mer genomtänkt, och att det skulle krävas mer arbete för led-

ningen att se och motivera varje medarbetare. Vi hade inga belägg för detta resone-

mang. 

Bekvämlighetsurvalet som ledde fram till det aktuella fallföretaget uppkom genom 

att en av oss tog kontakt med en gammal bekant som vi hade vetskap om arbetade på 

ett företag vi ännu inte hade tillfrågat. Denne bekant pratade i sin tur med sin chef 

som tog kontakt med oss och var positivt inställd till vår undersökning, och företaget 

blev därmed vårt fallföretag. Företaget som har undersökts i denna uppsats, och som 

valt att vara anonyma, är verksamma inom konsultbranschen med 35 anställda på 

kontoret i Visby och en omsättning på 1 125 miljoner kronor i hela Sverige. 

2.4 Val av respondenter 

När turen kom till urval av medarbetare i organisationen hade vi önskemål om att få 

intervjua kontorschefen, en eventuell mellanchef och två till tre medarbetare på lägre 

hierarkiska nivåer i organisationen. Medarbetaren som är bekant till en av oss hade 

redan uttalat att hen kunde ställa upp, men övriga medarbetare förlitade vi oss på att 

kontorschefen skulle välja ut eftersom vi inte hade kunskap om vilka som hade tid 

eller möjlighet att ställa upp. En av de andra medarbetarna har vi vetskap om att hen 

tillfrågades slumpmässigt av kontorschefen. Den tredje medarbetaren har vi inte vet-

skap om hur hen valdes ut. Gjordes urvalet slumpmässigt eller gjordes det på grund 

av att kontorschefen hade en bild av att hen skulle ge en positiv bild av organisatio-

nen?  

Urvalet av medarbetarna har skett på olika sätt, hur kan urvalet ha påverkat svaren 

från medarbetarna? Medarbetaren som är bekant till en av oss kan ha försökt förmed-

la de svar hen tror att vår undersökning eftersöker, eftersom hen möjligen upplevde 

förväntningar på grund av den personliga relationen till oss. Medarbetaren som blev 

slumpmässigt utvald kan ha uppgett de svar som var minst påverkade, då förvänt-

ningar från omgivningen saknades. Slutligen så kan den medarbetare som valdes ut 

av kontorschefen upplevt att det förekom förväntningar på att hen skulle svara på ett 

visst sätt, för att framställa organisationen positivt. De faktorer som nämnts är bara 

spekulationer. 

Att urvalet av respondenter inte är slumpmässigt genomfört utan ett bekvämlighets-

urval av kontorschefen, och att en medarbetare är en bekant, är det som kan ses som 

en brist i undersökningen. Dock har vi svårt att se hur vi hade kunnat göra det annor-

lunda eftersom vi inte hade den kunskapen som krävdes om vilka som skulle ha tid 
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eller möjlighet att ställa upp för att kunna göra ett slumpmässigt urval. Vi hade inte 

heller kunskap om vilka befattningar medarbetarna hade med tanke på att vi ville 

intervjua medarbetarna på olika hierarkiska nivåer. 

Antalet medarbetare som vi intervjuade resulterade i tre personer förutom kontors-

chefen. Orsaken till att antalet respondenter blev fyra var att det inte fanns möjlighet 

att uppta flera medarbetares arbetstid på grund av hög arbetsbelastning under perio-

den för undersökningens genomförande. De intervjuade medarbetarna har olika be-

fattningar på olika hierarkiska nivåer i organisationen. Trots att antalet intervjuer 

blev något färre än vi tänkt från början kunde vi ändå urskilja likheter och skillnader 

i respondenternas svar, vilket gjorde en analys möjlig. Det är troligt att fler intervjuer 

inte skulle ha tillfört något mer av relevans. 

2.5 Intervjuer 

Valet av metod för undersökningen i vårt fallföretag föll på semi-strukturerade inter-

vjuer eftersom vi har en kvalitativ utgångspunkt i arbetet. En semi-strukturerad inter-

vju är inte lika hårt hållen som en strukturerad intervju, men har mer specifika teman 

och frågor än den ostrukturerade intervjun (Bryman & Bell 2005). Möjligheten att 

låta intervjun fungera nästan som ett samtal, och att samtidigt kunna ha någon form 

av intervjuguide som trygghet om samtalet skulle avstanna, gjorde denna metod pas-

sande för vår undersökning.  

Valet att genomföra intervjuer med ett fåtal anställda istället för att skicka ut enkäter 

till en större grupp baserades på att det inte är mängden svar som spelar roll i denna 

undersökning, utan att få ett så utvecklat och fylligt svar som möjligt på varje fråga. 

Fler och mindre utvecklade svar hade troligtvis inte resulterat i andra slutsatser ut-

ifrån undersökningen.  

Med intervjuer fanns möjligheten att förklara frågorna om respondenten inte skulle 

förstå och då riskerade vi inte att svar uteblev, vilket skulle kunna bli fallet vid en 

enkät. Nackdelen med att intervjuer använts är att vi riskerade det Bryman och Bell 

kallar intervjuareffekten. Effekten innebär den omedvetna påverkan vi som intervjua-

re har på respondenten, som därmed kan påverka respondentens svar. Vilken påver-

kan vi har haft på våra respondenter vid intervjuerna är svårt att säga eftersom den 

sker omedvetet. 

2.5.1 Intervjuernas genomförande 

När intervjuerna skulle genomföras ställdes två viktiga teman upp som intervjun 

skulle ha sin grund på. Respondenterna hade i förväg fått möjlighet att läsa in sig på 

uppsatsens bakgrund, som ett underlag för vad intervjun skulle komma att handla 

om. Att respondenterna fick läsa bakgrunden kan ha varit både av för- och nackdel 

för intervjuerna. En fördel kan ha varit att de fick en förkunskap om varför vi gjorde 

en koppling mellan motivation och ekonomistyrning, vilket var anledningen till att 

informationen skickades. En nackdel kan ha varit att respondenterna urskiljt de pro-

blem som nämnts i bakgrunden, vilket kan ha resulterat i att de försökt påvisa att 

problemen inte förekom i deras organisation och därför gett missvisande svar. 

Utifrån de teman som fanns i intervjuguiderna förekom ett antal frågor som var cen-

trala och som vi ville att diskussionen under intervjun skulle handla mest om. Förut-
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om dessa hade vi även några frågor som vi kunde använda ifall det skulle bli stiltje i 

samtalet. Anledningen till att frågorna inte skickades i förväg till respondenterna var 

att vi ville få spontana svar, och inte något som var genomtänkt för att respondenter-

na trodde att det var det vi ville höra. 

När intervjuerna genomfördes tilläts vi spela in intervjuerna och inga anteckningar 

gjordes. Anledningen till det var att intervjuerna mer fick formen av ett samtal och en 

diskussion än en utfrågning, och därmed var det svårt att hinna med att anteckna. 

Inspelningarna transkriberades och skickades till intervjupersonerna för godkännande 

och eventuella kommentarer eller tillägg. Därefter har informationen från intervjuer-

na, som är relevant för uppsatsen, sammanställts.  

Vid undersökningens början var tanken att kontorschefen skulle intervjuas först av 

respondenterna, för att på så sätt ha dessa svar att utgå ifrån vid intervjuerna med 

medarbetarna. Ibland inträffar dock oförutsedda händelser och i det här fallet så blev 

kontorschefen sjuk. Istället genomfördes intervjuerna tvärtom i hierarkisk ordning 

med kontorschefens intervju sist. Istället för att utgå från dessa svar blev kontorsche-

fens svar en jämförelse med hur medarbetarnas svar överensstämmer med chefens 

bild. Med facit på hand så upplever vi att denna ordning på intervjuerna var mer för-

delaktig, eftersom vi inte färgats av kontorschefens svar. Därmed kunde inte ledande 

frågor ställas på samma sätt som om vi hade fått den kunskapen som chefen gav oss i 

förväg. 
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3 Teorier om motivation och ekonomistyrning 

Den teoretiska referensramen som kommer beröras i det här avsnittet består av en 

teori om motivation och en teori om ekonomistyrning. Teorin om motivation valdes 

ut då det är en modern motivationsteori som speglar många av de äldre motivations-

teoriernas idéer. Teorin om ekonomistyrning valdes ut på grund av att synen på eko-

nomistyrning som ett paket skiljer sig från den traditionella definitionen av ekonomi-

styrning.  

3.1 Motivation i organisationen 

Self-determination theory, självbestämmandeteorin, är vad Reeve (2005) beskriver 

som en organismisk teori. Det är teorier som fått sitt namn från begreppet organism, 

något som lever och har ett aktivt utbyte med omgivningen. En organism är beroende 

av sin omgivning för att överleva på grund av de livsnödvändiga resurser som om-

givningen bidrar med. Vidare förklarar Reeve att de organismiska teorierna om mo-

tivation står bakom tanken att omvärlden är i ständig förändring och därmed måste 

organismerna vara anpassningsbara för dessa förändringar för att överleva. Samman-

fattningsvis handlar det om hur organismer, eller organisationer, interagerar med 

omgivningen och hur de förändras och anpassas genom denna interagering. 

Deci och Ryan (2002) förklarar att självbestämmandeteorin utgår från att människor 

har en medfödd strävan att utveckla sin känsla av jag genom att integrera olika per-

spektiv av sitt eget psyke med andra människors perspektiv. Denna integrering mel-

lan individen och andra människor förklarar självbestämmandeteorin som grundläg-

gande i människans liv. Deci och Ryan menar dock på att det både finns faktorer i 

den sociala miljön som är ett stöd för integreringen, samtidigt som det finns andra 

faktorer som kullkastar denna grundläggande strävan. 

Självbestämmandeteorin är en teori om motivation som utgår från att motivation som 

sådan inte förekommer som en helhet utan existerar som olika typer. Deci och Ryan 

(2008) fastställer att utgångspunkten i teorin är att det är vilken typ av motivation 

som är det väsentliga, och inte mängden motivation, som avgör hur utfallet av något 

blir. Deci och Ryan (2002) beskriver att självbestämmandeteorins grundläggande 

forskning fokuserar på skillnaden mellan inre och yttre motivation, och också hur 

den inre motivationen hos människor påverkas av den sociala miljön. 

En avgörande åtskillnad som görs i självbestämmandeteorin är skillnaden mellan 

självstyrd motivation och kontrollerad motivation. Gagné och Deci (2005) menar att 

inre motivation är ett exempel på självstyrd motivation där människor gör något för 

att de tycker det är intressant. Motsatt till detta så innebär kontrollerad motivation att 

göra något för att man känner sig tvungen. Gagné och Deci menar fortsättningsvis att 

yttre belöningar har visat sig framkalla denna kontrollerade motivation. Påståendet 

har bekräftats av Deci, Koestner och Ryan (1999) då de utförde en metaanalys av 

128 experiment som kom fram till att yttre belöningar faktiskt försämrade den inre 

motivationen. Det spelade dock roll om den yttre belöningen var förväntad eller inte, 

eftersom det inte hade samma försvagande effekt på den inre motivationen om belö-
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ningen kom oväntat. Positiv feedback hade istället tendenser till att förbättra den inre 

motivationen.  

Deci och Ryan (2002) beskriver att inom självbestämmandeteorin har det också stu-

derats de individuella skillnaderna i motivation hos människor, vilka har utvecklats 

beroende på tidigare samverkan i sociala miljöer. Dessa studier har definierat tre in-

dividuella inriktningar av motivation som skiljer sig åt beroende på hur mycket de 

genomsyras av självstyrning. Orsaksinriktningarna är självstyrande inriktning, kon-

trollerad inriktning och opersonlig inriktning, vilka alla människor påstås inneha till 

en viss omfattning men till varierande grad. Enligt Gagné och Deci (2005) innebär 

den självstyrande inriktningen att individen upplever sig vara självbestämmande och 

att hen upplever omgivningen som stödjande för självstyrning. Den kontrollerade 

inriktningen innebär helt enkelt att individen upplever sig vara kontrollerad och att 

omgivningen är kontrollerande. Slutligen innebär den opersonliga inriktningen att 

individen ofta har en benägenhet att vara icke-motiverad. 

3.1.1 Tre grundläggande behov 

Självbestämmandeteorin baseras på att människan har tre grundläggande behov som 

måste tillfredsställas. Med hjälp av behoven kan en bedömning göras om den sociala 

miljön är stödjande eller inte till det mänskliga fungerandet. Dessa tre grundläggande 

behov är behoven av kompetens, samhörighet och självstyrning, och dessa menar 

Deci och Ryan (2002) förekommer i alla kulturer och i alla människans utvecklings-

faser som något alla människor föds med. 

Gagné och Deci (2005) diskuterar att dessa tre ska ses som grundläggande behov 

eftersom tillfredsställelse av dessa bidrar till det psykiska välbefinnandet. Forskning 

inom självbestämmandeteorin koncentrerar sig därför på i vilken omfattning som 

människor har möjlighet att tillfredsställa nämnda behov i sina sociala omgivningar. 

Behovstillfredsställelse är också viktigt för möjligheten att internalisera externa bete-

enden och värderingar, vilket kommer förklaras längre fram i uppsatsen. 

Behovet av kompetens förklarar Deci och Ryan handlar om att individen känner att 

hen kan utnyttja sina förmågor i den sociala miljön. Det innebär att människor försö-

ker sträva efter utmaningar som är mest gynnsamma för deras förmågor, och på så 

sätt fortsätta utveckla och upprätthålla dessa. I det här fallet handlar kompetens om 

att människor upplever en känsla av självsäkerhet vid agerandet, och inte känslan av 

att de erhåller en ny förmåga. Med andra ord kan man beskriva att känslan av kom-

petens handlar om att individen ska utnyttja sina förmågor på en nivå som är lagom 

för den specifika individen. 

Samhörighet är ett mänskligt behov som Deci och Ryan menar handlar om att känna 

en gemenskap och en tillhörighet med andra människor, och inte att uppnå ett visst 

resultat i relationer med andra. Med visst resultat kan till exempel nämnas att få bli 

medlem i en viss grupp. Samhörighet inkluderar även omtanke om sina medmänni-

skor och också att dessa medmänniskor bryr sig tillbaka. 

Slutligen så förklarar Deci och Ryan att det tredje grundläggande behovet, självstyr-

ning, handlar om att individen är grunden till sitt eget beteende. Med det menas att 

individen handlar utifrån eget intresse och med en känsla av få uttrycka sig själv i det 
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den gör. Självstyrning blandas ofta ihop med självständighet, men en viktig skillnad 

mellan dessa begrepp är att vid självständighet ska man inte stödja sig på andras vär-

deringar. Vid självstyrning så finns det inget hinder att stödja sig på andra värdering-

ar så länge individen själv känner sympati för dessa. 

Deci och Ryan (2002) menar att deras idé med de tre grundläggande psykologiska 

behoven (kompetens, samhörighet och självstyrning) skiljer sig från ett bredare per-

spektiv där personliga motiv, önskningar och strävanden ingår. Trots att människor 

kan skapa motiv, eller ha en strävan efter att tillgodose de grundläggande behoven, 

menar Deci och Ryan att det finns många motiv som inte bidrar till att öka individens 

välbefinnande. Dessa motiv kan, tvärtom, vara skadliga för välbefinnandet eftersom 

vissa av dessa kan distrahera människor från de aktiviteter som bidrar till att de 

grundläggande psykologiska behoven uppfylls.  

3.1.2 Olika former av motivation 

Ett grundläggande perspektiv inom självbestämmandeteorin förklaras av Gagné och 

Deci (2005) vara att den yttre motivationen kan graderas beroende på hur självsty-

rande respektive kontrollerad den är. I en modell som utvecklats, se figur 1 nedan, 

påvisas att den yttre motivationen kan anta fyra former från vänster till höger. Mo-

dellen utgår längst ut till vänster från icke-motivation och slutar längst till höger med 

den inre motivationen. Däremellan finns alltså de fyra formerna av yttre motivation. 

 

 

Figur 1 Fri översättning av modell över olika typer av motivation. (Gagné & 
Deci 2005 s. 336) 

Gagné och Deci poängterar att indelningen av de olika formerna av motivation i mo-

dellen inte innebär att det ska ske någon stegvis utveckling mellan dessa utan att de 

är oberoende av varandra. Icke-motivation, som återfinns längst till vänster i model-

len, innebär de tillstånd då en individ gör något utan syfte och utan att egentligen 

veta anledningen till att man faktiskt gör det. Motivation till agerandet saknas helt. 
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Motsatsen till icke-motivation är den inre motivationen, vilken innebär att agerandet 

sker utifrån ett intresse för det som görs och för att en känsla av välbehag upplevs. 

Gagné och Deci (2005) beskriver den första formen av yttre motivation, extern re-

glering, som den som generellt sett åsyftas när det talas om yttre motivation. Extern 

reglering betyder att det som individen gör inte är något som den finner spännande, 

vilket innebär att motivationens upp- eller nedgång styrs av externa faktorer. Ett ex-

empel på detta menar Reeve (2005) skulle kunna vara en student som inte börjar stu-

dera förrän tentamensdatumet börjar närma sig eftersom denne då känner en yttre 

press att tiden snart är inne för provet. 

Av de fyra formerna av yttre motivation kan de tre övriga grupperas tillsammans då 

de alla är internaliserade. Gagné och Deci definierar internalisering som att en indi-

vid införlivar andras beteenden och värderingar och anpassar dem till sin egen per-

son. Dessa olika former av yttre motivation skiljer sig alltså åt beroende på hur 

mycket de yttre regleringarna har blivit förenat med en persons känsla av jag. De tre 

formerna är introjekterad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering 

och de förekommer i nämnd ordning från vänster till höger i modellen, se figur 1 sida 

10. 

Introjekterad reglering förklaras av Gagné och Deci, men även av Reeve, som den 

form av yttre motivation där internalisering har skett till viss del, men inte tillräckligt 

för att individen ska ha införlivat det helt till sig själv. Agerandet som sker utifrån 

dessa tankar handlar därmed om att utföra något på grund av vad andra uppfattar är 

ett passande beteende, och det är detta som motiverar individen att agera på ett visst 

sätt. Vidare förklarar Gagné och Deci samt Reeve att identifierad reglering är en mer 

självstyrande form av yttre motivation än föregående form. Här kan individiden upp-

fatta externa beteenden, och värderingarna bakom dessa beteenden, som något som 

kan vara av betydelse för dem personligen och kan därmed acceptera och identifiera 

sig med dessa frivilligt. Ett exempel är individen som tränar för den positiva konse-

kvensen det har på hälsan och inte för att hen finner glädje i handlingen.  

Av de tre internaliserade formerna av yttre motivation beskriver Gagné och Deci 

integrerad reglering som den form som är mest självstyrande. I denna form omvand-

las de externa tankar, beteenden och värderingar, som identifierats, helt till jaget och 

de redan existerande tankarna och värderingarna hos en individ. Det är denna form 

av yttre motivation som, förutom den inre motivationen, ses som självstyrande moti-

vation. Anledningen till att handlingar som genomförs med integrerad motivation 

anses vara genomförda på grund av yttre motivation är att det inte är ett intresse som 

styr handling, vilket det är vid den inre motivationen.  

3.1.3 Självbestämmandeteorin i organisationer 

Det har gjorts många studier vilka stödjer idéerna som presenteras i självbestämman-

deteorin. Gagné och Deci (2005) konstaterar att trots detta är det endast ett fåtal som 

gjorts i organisationer. Grunden för teorin härstammar istället från experiment eller 

empiriska studier inom andra områden i samhället.  

Gagnè och Deci sammanfattar studier som gjorts angående relationen mellan den 

sociala miljön och internaliseringen av den yttre motivationen. Studierna visar att en 
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social omgivning som stödjer de tre grundläggande behoven av kompetens, själv-

styrning och samhörighet främjar internalisering av den yttre motivationen, alltså 

underlättar införlivandet av andras beteenden och värderingar till jaget. För att den 

typen av yttre motivation som kallas integrering ska främjas så är det särskilt stöd för 

självstyrning som är viktigt i en social miljö.  

Gagné och Deci (2005) beskriver att stöd för självstyrning sker av två slag. Den för-

sta inkluderar särskilda omständigheter i den sociala miljön såsom valmöjligheter 

och positiv feedback, vilket kan ses som synonymt med omständigheter i arbetets 

innehåll och sammanhang. Den andra innehåller stämningen människor mellan, vil-

ket kan jämföras med organisationsklimatet och chefers sätt att samspela med de 

anställda. Tillfredsställelse av självstyrande motivation bidrar bland annat till arbets-

glädje, resultatrika prestationer, psykiskt välmående och engagemang för organisa-

tionen, se figur 2 sida 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Fri översättning av sammanfattade modell för vad som leder till själv-
styrande motivation, och vilka utfall som associeras med självstyrande motiva-

tion på arbetet. (Gagné & Deci 2005 s. 347) 

En studie som gjorts angående självbestämmandeteorin som en teori för arbetsmoti-

vation är den av Baard, Deci och Ryan (2004). Studiens utgångspunkt är att de an-

ställdas individuella inriktning mot självstyrning och deras uppfattning om chefens 

stöd för självstyrning förutspådde tillfredsställelse av de anställdas grundläggande 

behov. Följande resonemang innebär att studien som genomfördes har utgått från två 

sidor som påverkar självstyrning. Den första tar upp omgivningen som stöd för själv-

styrning, vilket i en organisation handlar det om chefens samspel med sina anställda. 

Stödjer chefen självstyrning hos de anställda så innebär det att chefen accepterar och 

förstår den anställdes perspektiv, erbjuder den anställde att göra egna val och upp-

muntrar den att påbörja saker på eget initiativ.  

Den andra delen av självstyrning som Baard et al. utgått från handlar om individuella 

skillnader i motivationens inriktning. Inriktningen mot självstyrning innebär bland 

annat människors benägenhet att vara självbestämmande och anpassa sig till omgiv-
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ningens stöd för initiativtagande. I studien utgår Baard et al. från att människor som 

har en motivation med stor inriktning mot självstyrning kommer uppnå en större till-

fredsställelse av sina grundläggande inre behov på arbetet. Resultatet som studien 

ledde fram till stödjer hypotesen att tillfredsställelsen av de inre behoven främjas av 

chefers stöd för självstyrning och också av de anställdas individuella inriktning mot 

självstyrning. Studien kom också fram till att prestationerna på jobbet påverkas av 

tillfredsställelsen av kompetens, samhörighet och självstyrning. Baard et al. påpekar 

också att dessa två variabler är oberoende av varandra vid tillfredsställelse av beho-

ven, se figur 2 sida 12.  

3.2 En helhetssyn på ekonomistyrning 

Malmi och Brown (2008) har skapat en typologi som kallas Management Control 

System as a package, MCS, vilken innebär att flera olika typer av styrning tillsam-

mans ska verka för att styra organisationen framåt. Som figur 3 nedan visar så inne-

håller typologin fem olika huvudkategorier, vilka är: Kulturstyrning, planerande 

styrning, cybernetisk styrning, belöning och bonus samt administrativ styrning. 

Malmi och Brown åsyftar att de olika styrsätten inte på egen hand fungerar utan att 

först när dessa fem samverkar med varandra som ett paket uppnås önskade resultat 

med organisationens styrning. Med andra ord menar Malmi och Brown på att för att 

skapa helhet i sin styrning behövs alla dessa olika typer av styrning som ingår i figu-

ren. Genom att använda sig av MCS får organisationen bättre kontroll över hur de på 

bästa sätt ska utnyttja de befintliga styrsystem som finns inom organisationen. Malmi 

och Brown påtalar att det är av avgörande vikt hur MCS är utformat för vilka resultat 

som uppnås. 

 

Figur 3 Fri översättning av en modell där ekonomistyrning ska ses som ett pa-
ket av flera olika styrningar (Malmi & Brown 2008 s. 291) 

3.2.1 Kulturstyrning 

Högst upp i Malmi och Browns (2008) typologi är kulturstyrningen placerad. Kultur-

styrningen bygger på organisationens sociala normer och värderingar, vilka påverkar 

beteendet hos anställda och chefer. Malmi och Brown menar på att kultur ibland kan 

vara svårt att påverka och att det därmed ligger utom chefens kontroll. Kulturell styr-

ning existerar enligt Malmi och Brown i tre olika former, vilket visas i figur 3 ovan.  
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I den symbolbaserade styrningen ingår de symboler som organisationen använder, 

exempelvis dess byggnader och olika klädkoder. Den andra formen av kulturell styr-

ning är klanstyrningen, vilken innebär att organisationens medlemmar är indelade i 

mindre grupper. Grupperna är baserade på vilka olika gemensamma intressen eller 

arbetsuppgifter organisationens medlemmar har, eller hur de strategiskt är placerade i 

lokalen. Den tredje och sista formen av kulturell styrning är den styrning som är ba-

serad på värderingar. Den kan yttra sig på tre olika sätt, där det första innebär att or-

ganisationen medvetet rekryterar medarbetare som har samma värderingar som orga-

nisationen. Det andra sättet innebär att medarbetare genom sin sociala kompetens 

kan förändra sina egna personliga värderingar för att de ska överrensstämma med 

organisationens värderingar. Det tredje sättet är att medarbetare agerar i enlighet med 

organisationens värderingar även då de personligen inte har samma värdering. 

3.2.2 Planering 

Malmi och Brown (2008) menar att den planerande styrningen, som återfinns i mit-

ten längs till vänster i figur 3 ovan, är en styrning som sker på förhand där man öns-

kar kontrollera beteenden hos sina medarbetare. Den här typen av styrning påtalar de 

resultatmässiga nivåer som ska uppnås sett i förhållande till organisationens uppsatta 

mål. Som figuren visar finns två olika sätt att se på den planerande styrningen där det 

ena är planering på kort sikt, vanligtvis 12 månader eller kortare. Den kortsiktiga 

planeringen är mer av taktisk karaktär för verksamhetens närmsta framtid. Det andra 

sättet är den medellångsiktiga till långsiktiga planeringen. Den här formen av plane-

ring är mer av det strategiska slaget, vilket kan yttra sig genom att ledningen agerar 

på ett strategiskt sätt, för att därmed påverka sina anställda till att agera på önskvärt 

sätt.  

3.2.3 Cybernetisk styrning 

Med cybernetisk styrning åsyftar Malmi och Brown (2008) säkerställande av organi-

sationens måluppfyllelse, men även att målen löpande kontrolleras. Den cybernetiska 

styrningen är centralt placerad i figuren och den inkluderar olika typer av mätning så 

som budget, finansiell- och icke finansiell mätning samt mätsystem av hybridkarak-

tär, vilket framgår av figur 3 sida 13. Det cybernetiska styrsystemet kan enligt Malmi 

och Brown antingen vara ett informationssystem eller ett styrsystem beroende på hur 

organisationen väljer att använda det. Oavsett hur detta styrsystem används har det 

till uppgift att koppla samman beteende och mål, samt att stifta ansvar för variationer 

i utfallet på prestationer.   

Som figuren visar så ingår budgetering som ett av de fyra styrsätt i den cybernetiska 

styrningen, och Malmi och Brown beskriver att den brukar vara grundläggande inom 

ekonomistyrningen för de flesta organisationer. Inom den finansiella styrningen ställs 

de anställda ansvariga för olika finansiella mätningar inom organisationen, där de då 

använder sig av vissa nyckeltal. Vissa av dessa hämtar de anställda ur budgeten.  

De icke-finansiella mätningarna som ingår i typologin menar Malmi och Brown har 

blivit allt viktigare i dagens organisationer och därmed har de fått en större plats 

inom ekonomistyrningen. De icke-finansiella mätningarna kan användas för att 

komplettera de finansiella mätningarna, som ibland kan upplevas som begränsade 

och otillräckliga. Det sista grundläggande systemet som ingår i den cybernetiska 

styrningen är mätsystem av hybridkaraktär. Dessa innehåller en blandning av både 
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finansiella och icke-finansiella mätsystem, där exempelvis det balanserade styrkortet 

återfinns.   

3.2.4 Belöning och bonus 

Styrningen som grundar sig på olika typer av belöningar och bonusar är placerad i 

höjd med, och till höger om, den cybernetiska styrningen i figur 3 på sida 13. Malmi 

och Brown (2008) beskriver att detta styrsätt har till uppgift att säkra beteenden hos 

de anställda som ligger i linje med organisationens mål genom olika typer av belö-

ningar. Malmi och Brown menar på att organisationer belönar och kompenserar ofta 

sina medarbetare av andra orsaker än som en följd av cybernetiska styrningar. Det 

kan till exempel bero på att man önskar behålla sina medarbetare och uppmuntra 

kulturell styrning. 

3.2.5 Administrativ styrning 

Den administrativa styrningen som är placerad längst ned i figur 3 på sida 13, och 

som upptar hela basen i figuren, har enligt Malmi och Brown (2008) även den till 

uppgift att påverka beteenden och styra medarbetarna i önskad riktning. Det kan 

bland annat göras genom organisering av individer och grupper och genom att defi-

niera hur arbetsuppgifter ska utföras, och därmed också hur de inte ska utföras. Den-

na typ av styrning innehåller tre olika grupper vilka är: organisationsstruktur, led-

ningsstruktur samt de tillvägagångssätt och de olika policyer organisationen tilläm-

par.  

Malmi och Brown inkluderar organisationsstrukturen i sin typologi eftersom de tyck-

er att det är något som chefer kan arbeta med då det är relativt lätt att påverka till 

skillnad från kultur. Organisationsstrukturen kan användas som ett verktyg för före-

tagsledningen att skapa relationer och kontakter mellan medarbetare. Med lednings-

struktur menar Malmi och Brown hur sammansättningen av organisationens ledning 

är utformad. Policyer och regler förklarar Malmi och Brown är ett sätt för ledningen 

att styra hur medarbetarna ska uppträda och också vilka skyldigheter medarbetarna 

har. 

3.3 En kombination av modellerna 

Flera figurer har tidigare tagits upp för att definiera begreppen motivation och eko-

nomistyrning, och för att sammanlänka dessa har en sammanfattande figur skapats 

för att synliggöra ett möjligt flöde mellan motivation och ekonomistyrning. Se figur 

4 sidan 16. 

Malmi och Brown (2008) menar att ekonomistyrning ska verka som en paket av oli-

ka typer av styrning för att påverka medarbetarnas beteenden i riktning mot företa-

gets mål. När beteenden påverkas så utgår figur 4, på sida 16, ifrån att även medarbe-

tarnas motivation påverkas. Vidare diskuterar Gagné och Deci (2005) att det finns 

två olika typer av faktorer som kan påverka individens motivation, den sociala om-

givningen och individuella skillnader. I figur 4, sida 16, är det här tyngdpunkten mel-

lan ekonomistyrning och motivation finns. 

De ovan nämnda faktorerna påverkar individers motivation genom att tillfredsställa 

de tre grundläggande behoven som varje individ har enligt Gagné och Deci. Behovs-
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tillfredsställelse är viktigt för att människor ska kunna internalisera externa beteen-

den och värderingar, och därmed slutar flödet i figuren med att om internalisering av 

externa beteenden och värderingar sker så utvecklas människors motivation mot en 

självstyrande form såsom den integrerade yttre motivationen och den inre motivatio-

nen. Dessa former av självstyrande motivation menar Gagné och Deci bidrar till pre-

stationer, engagemang för organisationen, psykiskt välmående och arbetsglädje hos 

individen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 En sammanfattning av de figurer som teorin har sin grund i som syn-
liggör ett möjligt flöde mellan ekonomistyrning och motivation. 
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4 Motivation och ekonomistyrning i praktiken 

Följande avsnitt beskriver de resultat som uppkommit genom intervjuer i det utvalda 

fallföretaget. Intervjuerna som gjorts har, förutom kontorschefen, innefattat medarbe-

tare med olika befattning på olika nivåer i organisationen. Intervjuerna baserades på 

två huvudteman, motivation och ekonomistyrning, men respondenten tilläts utveckla 

sina svar som den ville även om det hamnade utanför ämnet. Frågorna som kontors-

chefen fick byggde på dennes syn som chef och var av en annan karaktär än de frå-

gor som medarbetarna fick eftersom olika syn på ämnet eftersöktes. Frågorna finns 

som bilaga A och B. Medarbetarna kallas i sammanställningen för M1, M2 och M3 

och kontorschefen kallas C. 

4.1 Kort beskrivning av organisationen 

Organisationen som studerats i denna fallstudie är en organisation som är verksam i 

ett flertal städer i Sverige, men enbart kontoret i Visby har studerats i denna under-

sökning. Organisationen är verksam inom konsultbranschen och har flera olika verk-

samhetsområden där Visby-kontoret till största del arbetar inom två av dem. Inom 

varje verksamhetsområde finns en karriärstege med befattningar på olika nivåer och 

för att klättra på denna karriärstege behöver medarbetarna uppnå vissa mål och tim-

mar. 

4.2 Motivation 

4.2.1 Påverkan på individens motivation 

Samtliga medarbetare anser att motivationen är möjlig att påverka, varav två medar-

betare funderade kring egen inställning och att motivationen måste komma inifrån. 

Om individer inte känner att organisationens riktlinjer, värderingar och dylikt över-

ensstämmer med ens egna så blir man inte motiverad. En medarbetare menar på att 

det ligger mer på individen att rätta sig efter organisationen och inte tvärtom. Samti-

digt menar hen att organisationen måste möjliggöra en påverkan på motivationen 

genom samhörighet och uppfyllelse av de andra grundläggande behoven. M1 disku-

terar mål och deadlines som en påverkan på motivationen. M1 nämner även lönen 

som påverkan, men att det enbart är på kort sikt. Samtliga medarbetare ser också att 

det är svårt att påverka den inre motivationen om den blivit sämre och M3 menar att 

det bara är möjligt till en viss gräns. M2 beskriver hur hen upplevde brist på utveck-

ling i sitt arbete, vilket ledde till minskad mängd inre motivation under en period. 

Den minskade mängden inre motivation avhjälptes med utbildning för att skapa ett 

förnyat intresse för arbetet. 

C anser att motivationen är möjlig att påverka med ekonomistyrning. De huvudsakli-

ga verktygen som används är affärsplanen och medarbetarundersökningen. Medarbe-

tarundersökningen används som motivator genom att ledningen följer upp vad med-

arbetarna tycker motiverar dem och försöker utveckla detta. Undersökningen an-

vänds också som motivator genom att göra medarbetarna delaktiga i att förbättra de 

områden som medarbetarna anser som svaga inom organisationen. I kategorin som 

handlar om motivation hos medarbetarna är mål en stor motivationsfaktor, vilket 
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också används mycket i organisationen. Det har sin början i affärsplanen och målen 

för hela organisationen, som i sin tur mynnar ut i kontorets affärsplan och mål, och 

slutligen så bildas individuella planer och mål, allt för att medarbetarna ska uppleva 

delaktighet i att uppnå kontorets resultat och på så sätt känna sig motiverade. 

Förutom arbetet i sig så anser samtliga medarbetare att samhörigheten med kollegor-

na är motiverande. En medarbetare beskriver också hur organisationen och den funk-

tion den fyller i branschen och näringslivet är en motivationsfaktor. Feedback be-

skriver en annan medarbetare som motiverande, men när det handlar om sådant man 

behöver förbättra är det en hårfin gräns som kan göra att det blir omotiverande. Ar-

betsbelastningen är något annat som kan göra medarbetarna omotiverade, både när 

den är för hög och när den är för låg. 

Medarbetarna ser feedback som ett sätt att påverka motivationen och mer regelbun-

den feedback har efterfrågats i organisationen. Både medarbetarna och C förklarar att 

det har börjats arbeta mer och mer med feedback, men en medarbetare tycker att det 

är svårt att hinna med i det vardagliga arbetet. C anser att det är i det vardagliga som 

det måste bli mer feedback. Annars används det särskilt vid slutmöten av uppdrag, 

men återkopplingen kan enligt M3 brista ibland. M2 förklarar att det inte har utveck-

lats så mycket ännu, men att det ska bli mer frekvent. C ser att det har blivit en för-

bättring av mängden feedback, men är noga med att poängtera att hens åsikt är att 

feedback förekommer åt alla håll i organisationen och inte enbart uppifrån och ner. C 

beskriver vidare hur hen försöker ge positiv återkoppling via e-post om hen inte hin-

ner med personlig feedback till alla 35 medarbetare.  

4.2.2 Tre grundläggande behov 

När det gäller de tre grundläggande behoven som bör tillfredsställas, kompetens, 

samhörighet och självstyrning, så anser C att det inte finns något perfekt tillstånd där 

allt kan sägas vara uppfyllt i organisationen. C tycker istället att det är viktigast att 

hen kan konstatera att det arbetas med att tillfredställa behoven hos medarbetarna i 

organisationen. Delaktighet och ett öppet klimat är ett sätt för att få medarbetarna att 

känna samhörighet. De individuella utvecklingsplanerna anpassas för varje individs 

kompetens och vad gäller självstyrning så får samtliga medarbetare ett stort ansvar 

relativt snabbt. Medarbetarundersökningen används som en försäkran om att beho-

ven uppfylls. 

Samtliga medarbetare anser att de grundläggande behoven tillfredsställs i organisa-

tionen. Två av medarbetarna beskriver självstyrning som det mest centrala då medar-

betarna generellt sett är väldigt fria i organisationen och planerar största delen av sitt 

arbete själva, men det kan variera beroende på befattning. Arbetet i organisationen 

bygger också på mycket eget ansvar, till viss del på grund av den egna planeringen. 

Samtliga medarbetare anser att samhörigheten är bra i organisationen. M1 tror det 

beror på att deras säsongsbetonade arbete gör att alla arbetar nära varandra och hjälps 

åt när det är som mest att göra. Hen tror också att det förstärks av teamarbete, både i 

mindre team och i organisationen som ett stort team. 

När det gäller behovet av kompetens så beskriver två medarbetare hur man kan möta 

nya företeelser i arbetet som gör att man upplever att ens egna förmågor inte räcker 
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till, men M1 menar att det är på så sätt som man lär sig och utvecklas i arbetet. M3 

förklarar också att när man växer på arbetet så är det naturligt att det förekommer 

mer utmaning för att utveckling ska ske. M3 personligen anser dock att arbetsuppgif-

terna utmanar, men lagom mycket. 

4.2.3 Olika former av motivation 

C anser att motivation är mycket viktig för medarbetarnas arbetsprestation och be-

skriver vidare hur hen anser att man måste brinna för arbetet, och med en sådan driv-

kraft har man något eget som motiverar. ”Det spelar ingen hur mycket jag kämpar, 

kan jag säga, för en medarbetare som inte tycker att det här är kul”, i slutändan så 

anser C att det är medarbetaren själv som måste se till att vara motiverad. Det yttre är 

något som C tycker kan förbättra motivation och skapa mer trivsel, men fortfarande 

måste den mesta motivationen komma inifrån. C beskriver också att det viktigaste att 

tänka på är att alla individer drivs och motiveras av olika saker och att som chef stöd-

ja varje medarbetare i det de drivs av, vilket också noteras på utvecklingssamtalen 

med medarbetarna. Skillnaden vad medarbetarna drivs av syns tydligare när man 

jobbat under en längre tid. 

M3 anser att en kombination av yttre och inre motivation som drivkraft är det opti-

mala då det måste finnas hårda tal som motiverar när den inre drivkraften är på en 

lägre nivå. M2 ser att ett intresse för arbetet är grundläggande för att kunna utföra 

uppgifterna bra. Vidare menar hen också på att det inte förekommer så mycket yttre 

motivation i organisationen eftersom det inte förekommer något direkt belöningssy-

stem. M2 skulle dock gärna ta emot mer monetär bonus vid prestation, men inser att 

det skulle bli en vana om det förekom upprepande. Något som M2 dock ser som sy-

nonymt med yttre motivation är de deadlines som de arbetar mot hela tiden som mo-

tiverar i sig. M1 ser intresset för arbetet som en drivkraft, men också möjligheten att 

utvecklas och klättra i organisationen, och hen har svårt att svara på vad som motive-

rar främst. 

4.3 Ekonomistyrning 

4.3.1 Definition 

Samtliga respondenter fick definiera vad de tyckte att begreppet ekonomistyrning 

innebar. C fick utöver att definiera begreppet även diskutera kring vilken roll hen 

upplever att ekonomistyrning i organisationen har. C menar på att ekonomistyrning 

för kontoret är de krav C har på sig för att kunna leverera ett resultat för verksamhe-

ten, ”det klart att det är siffror”.  

M1 definierade ekonomistyrning som något som förknippas med att placera företa-

gets pengar på ett sådant sätt som genererar mer pengar. För att detta ska ske menar 

M1 att dessa pengar kan placeras på olika sätt, och anger personal som ett exempel. 

Även M2:s definition av ekonomistyrning syftade till lönsamhet och hen menade på 

att det var ledningsgruppens uppsatta mål för att uppnå lönsamhet på bästa möjliga 

sätt. Enligt M2 arbetar nuvarande chef mycket med mjuka värden i sin ekonomistyr-

ning. M2 nämner också att den spontana tanken som dök upp var att ekonomistyr-

ning var något som inte berörde hen, men menade också på att i slutändan berör det 

ändå hen som anställd.  
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M3 definierar ekonomistyrning som ett sätt för ledningen att styra personer för att 

arbeta mot uppsatta mål. Dessa mål ska gå i linje med ägarnas mål avseende verk-

samheten. Genom att tillämpa dessa styrmedel avspeglas medarbetarnas agerande i 

den dagliga verksamheten. M3 fortsätter med att ekonomistyrning kan innehålla både 

mjuka och hårda värden, där mjuka värden exempelvis kan vara hur medarbetare ska 

agera och olika typer av feedback. Som hårda värden kan försäljningsmål, resultat 

och faktureringsgrad nämnas. 

4.3.2 Utformning 

Organisationen som C är kontorschef för har en gemensam affärsplan för hela före-

taget samt en affärsplan som är anpassad för kontoret i Visby. Kontorets affärsplan 

ser C som ett av de två grundläggande styrverktyg Visbykontoret använder sig av. 

Kontorets affärsplan innehåller vissa nyckeltal som hämtas ur den gemensamma. 

Utöver dessa nyckeltal får kontoret själva välja vad de vill fylla sin affärsplan med. 

Även M3 berättar att det finns en övergripande styrning för kontoret. Det andra 

grundläggande styrverktyget som C nämner är deras medarbetarundersökning.  

Affärsplanen som avser Visbykontoret framställs enligt C av kontorsledningen 

lokalt. Den gemensamma affärsplanen för företaget används som grund för organisa-

tionens styrning och de bryter ner delar från den gemensamma i den lokala affärspla-

nen. I denna process involveras medarbetarna och C nämner att de förra året hade en 

kickoff som pågick under tre dagar. Där bröts de olika aktivitetsområdena som skulle 

ingå i affärsplanen ner, och alla medarbetare fick framföra sina förslag på hur de ville 

att verksamheten skulle se ut under det kommande året. Genom att arbeta på nämnda 

sätt anser C att medarbetarna känner sig delaktiga och involverade i organisationens 

styrning. 

Enligt C använder de sig av balanserade styrkort för varje medarbetare för att kunna 

uppnå organisationens önskade resultat, vilket även nämns av M3. Vidare nämner 

M3 att de arbetar med utvärderingar inom teamen där medarbetarna får lämna feed-

back till varandra. C fortsätter med att de även jobbar med personliga utvecklings-

samtal, och inom dessa ryms medarbetarens olika mål och nyckeltal. C menar på att 

styrningen i organisationen är mycket individanpassad då C och medarbetaren 

gemensamt sätter rimliga mål för den individuella medarbetaren. Dessa mål följs 

sedan upp kontinuerligt.  

Något som också var gemensamt för samtliga respondenter var att de såg debite-

ringsgraden som ett viktigt verktyg inom organisationens ekonomistyrning. Debite-

ringsgraden förklarades av samtliga som den tid de arbetat med kundrelaterade ar-

betsuppgifter och respondenterna upplever att de hela tiden mäts.  

4.3.3 Medarbetarnas delaktighet 

Medarbetarna upplever sin egen delaktighet i utformningen av organisationens eko-

nomistyrning något olika. M2 upplever att medarbetarna får vara delaktiga i utform-

ningen av ekonomistyrningen, men är även av åsikten att det beror på hur man är 

som person. Om man tar för sig och kommer med förslag så upplever hen att led-

ningen lyssnar och tar till sig medan de som inte säger något kanske inte har möjlig-

het att påverka.  
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M3 upplever att medarbetarnas delaktighet i utformningen av organisationens eko-

nomistyrning är lite blandad. Hen menar på att ekonomistyrning är en styrning som 

kommer uppifrån så den utformas i slutändan av ledningen. M3 nämner även att de 

arbetar med ”surrgrupper” och får på så sätt komma med förslag på områden som 

behöver arbetas med. Därmed upplever M3 att framställningen av styrningen på nå-

got sätt går både uppåt och neråt i organisationen innan den blir slutgiltig. M1:s upp-

fattning om delaktighet är att hen är väldigt involverad i sitt arbete, men just gällande 

ekonomistyrningen tror M1 att det är något som sköts centralt. 

4.3.4 Ekonomistyrning som ett paket 

I tabell 1 nedan har en sammanfattning gjorts av det som kontorschefen och medar-

betarna uttalat som passar in i Malmi och Browns modell om ekonomistyrning som 

ett paket. 

 Chef Medarbetarna 

Kulturstyrning Det jobbas hårt med företa-

gets varumärke. Chefen anser 

att det är viktigt med öppen-

het. Öppenhet en viktig vär-

dering. Man eftersträvar ge-

menskap och närhet till var-

andra. Det finns ingen strate-

gisk tanke med medarbetarnas 

placering i lokalen (passar 

även under administrativ 

styrning). 

Samtliga medarbetare ser kontorets 

utformning som en form av kultur-

styrning. M3 påtalar att de arbetar 

aktivt med sitt varumärke och ock-

så att det finns olika roller inom 

organisationen som kan liknas vid 

klaner. Väskor, pennor och jackor 

ses av en medarbetare som tydliga 

symboler. Två av tre upplever att 

de är strategiskt placerade i lokalen 

(passar även under administrativ 

styrning). En av medarbetarna påta-

lar att ”organisationen kan ju inte 

förändra sig för individen, indivi-

den måste anpassa sig till organisa-

tionen”. 

Planerande 

styrning 

Medarbetarna är involverade i 

framställningen av affärspla-

nen. Denna medverkan bidrar 

till att medarbetarna känner 

sig delaktiga och involverade 

i organisationens styrning. 

Som delaktighet nämner samtliga 

medarbetare planeringsdagarna 

som resulterar i organisationens 

affärsplan. M3 menar att affärspla-

nen hänger ihop med de olika fi-

nansiella mätsystem som tillämpas. 

Cybernetisk 

styrning 

Stort säljfokus, vilket innebär 

att sälja sina konsulttimmar. 

Organisationen använder sig 

av individuella balanserade 

styrkort/utvecklingsplaner 

samt utvecklingssamtal. 

Finansiella mätsystem: debiterings-

grad, nedskrivningar och fakture-

ringsgrad. Icke finansiella mätsy-

stem: individuella balanserade 

styrkort/utvecklingsplaner samt 

utvecklingssamtal. 

Belöning och 

bonus 

Provision vid nyförsälj-

ning/nya uppdrag. ”Finders 

fee” vid rekommendation av 

potentiell ny medarbetare. 

Organisationen tittar på nya 

belöningssystem. 

Samtliga nämner provision vid ny-

försäljning/nya uppdrag och ”Fin-

ders fee” vid rekommendation av 

potentiell ny medarbetare. Just nu 

har en fest utlovats om en deadline 

klaras. Feedback ses som en form 

av belöning. 
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Administrativ 

styrning 

Organisationen har en tydlig 

organisationsstruktur, men det 

upplevs dessvärre inte av 

medarbetarna. Det finns ingen 

strategisk tanke med medar-

betarnas placering i lokalen 

(passar även under kulturstyr-

ning). 

Policy att allt som görs ska vara 

kundrelaterat. Det finns riktlinjer 

för hur de ska framstå inför sina 

kunder. Två av tre upplever att de 

är strategiskt placerade i lokalen 

(passar även under kulturstyrning). 

 

 

Tabell 1 Sammanfattning av det empiriska resultatet utifrån Malmi och Browns 
modell om ekonomistyrning som ett paket. 
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5 Analys 

5.1 Ekonomistyrning och faktorer som påverkar motivationen 

I figur 4, se sida 16, görs en koppling mellan ekonomistyrning som ett paket, och de 

enligt Gagné och Deci (2005) påverkande faktorerna på individens motivation; den 

sociala miljön och de individuella skillnaderna. 

Malmi och Brown (2008) påtalar vikten av hur en organisations ekonomistyrning är 

utformad för utfallet av det resultat som kommer uppnås. De menar på att flera olika 

styrningar tillsammans bidrar till att uppnå ett så bra resultat som möjligt för organi-

sationen. Det som framkommit under intervjuerna med kontorschefen och de tre 

medarbetarna i denna undersökning är att detta är ett företag som använder sig av 

samtliga delar ur Malmi och Browns modell, men det är ändå den cybernetiska styr-

ningen som C och samtliga medarbetare främst definierar som ekonomistyrning. Till 

stor del överensstämmer medarbetarnas svar med kontorschefens, vilket tyder på att 

ledningen lyckats förmedla det de vill.  

Stöd för självstyrning kan förekomma av två slag i den sociala miljön där det första 

handlar om omständigheter i arbetets innehåll och sammanhang och det andra inne-

fattar organisationsklimatet och chefers kommunikation med de anställda. Stöd för 

självstyrning är enligt Gagne och Deci det behov som är viktigast att stödja för att 

motivationen ska leda till den integrerade formen av yttre motivation. Förutom den 

inre motivationen är det den integrerade formen av yttre motivation som eftersträvas. 

Det är därför stöd för självstyrning som ledningen bör eftersträva att skapa med eko-

nomistyrningen. Baard et al. (2004) menar också på att individer med en individuell 

inriktning mot självstyrning har lättare att tillfredsställa de grundläggande behoven, 

men är det möjligt att påverka den individuella inriktningen genom ekonomistyr-

ning? 

5.1.1 Sociala miljön 

C har en tydlig uppfattning om att ekonomistyrning kan påverka motivationen. Mål 

ses om en viktig faktor, vilket också används mycket i organisationen. Där utformas 

målen från den övergripande affärsplanen till kontorets affärsplan och därefter till 

individuella mål och planer för varje individ, som blir ett sätt att styra individen mot 

att nå företagets mål. C beskriver hur kontorets affärsplan innehåller vissa nyckeltal 

som hämtats ur den gemensamma affärsplanen för hela organisationen och övrigt 

innehåll får medarbetarna vara med och påverka. Medarbetarna ska kunna se att de är 

delaktiga i att utforma styrningen, och nå företagets resultat, och det ska göra dem 

motiverade. Samtliga medarbetare nämner också i undersökningen att de under orga-

nisationens planeringsdagar tillsammans arbetar med olika aspekter och värden av 

företaget, vilket till slut mynnar ut i organisationens affärsplan. Att samtliga medar-

betare nämner det här tyder på att medarbetarna upplever sig delaktiga. Genom del-

aktighet kan medarbetarna uppleva sig mindre kontrollerade och mer självstyrande, 

vilket är den form av motivation som eftersträvas (Gagné & Deci 2005). 

Den form av styrning som organisationen använder sig av, med affärsplan och indi-

viduella planer, kan ses som den planerande styrningen i Malmi och Browns modell. 
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Den planerande styrningen är, som Malmi och Brown (2008) ser det, en på förhand 

utformad styrning som syftar till att styra medarbetarnas beteende. Malmi och Brown 

delar in denna styrning i långsiktig och kortsiktig planering. Det som alltså fram-

kommer i undersökningen är att organisationen aktivt arbetar med en kortsiktig pla-

nering i form av affärsplanen som gäller för det kommande året, och som till slut 

bryts ner på individnivå. M3 ser också att affärsplanen hänger samman med de olika 

mätsystem som organisationen tillämpar. M3:s resonemang stämmer överens med 

det som Malmi och Brown påtalar, nämligen att det i den planerande styrningen in-

går de resultatmässiga nivåer som organisationen förväntas uppnå i förhållande till de 

uppsatta mål som existerar. 

5.1.2 Belöningar 

Deci, Koestner och Ryan (1999) kom i sin metaanalys fram till att yttre belöningar 

har en försämrande effekt på den inre motivationen medan sådant som feedback har 

en positiv inverkan. M2 hade gärna sett mer belöningar i monetär form när de preste-

rat bra och även M1 ser att lönen skulle kunna motivera, men båda två kommer ändå 

fram till att det bara gäller på kort sikt och att det till slut kommer bli en vana som 

inte längre belönar. Samtliga respondenter är överens om att belöningssystemen som 

existerar inom organisationen är få till antalet, vilket således gör det svårt för medar-

betarna att ha belöning som största drivkraft på arbetet.  

Det som samtliga respondenter nämner är att de kan erhålla en belöning om de drar 

in ett nytt uppdrag. Medarbetaren får då en viss procent på omsättningen som upp-

draget genererar. Eftersom försäljning är viktigt i konsultbranschen kan det här ses 

som ett sätt att främja ett beteende som ligger i linje med organisationens mål, vilket 

är det som Malmi och Brown menar är syftet med denna typ av styrning. Medarbe-

tarna kan även få en så kallad “Finders Fee”, vilket innebär att om en medarbetare 

hittar en potentiell ny medarbetare belönas de för det. M1 och M3 nämner också att 

just nu när det är extra hög arbetsbelastning för de flesta inom organisationen har en 

belöning i form av en fest utlovats om en viss deadline hålls. Festen kan ses som en 

yttre belöning även då det inte är i monetär form. 

Medarbetarna ser också feedback som en möjlig positiv påverkan på motivationen, 

vilket är något som är ständigt aktuellt i organisationen, och som man försöker blir 

bättre på i det vardagliga arbetet. M2 beskriver att feedback, både positiv och nega-

tiv, är något som efterfrågas återkommande av medarbetarna i utvecklingssamtalen. 

Varför det är så kan bero på att feedback är en av de faktorer i förhållandena kring 

arbetet, se figur 2 på sidan 12, som kan bidra till att den självstyrande motivationen 

uppnås på arbetet.  

Anledningen till det är att positiv feedback enligt Gagné och Deci (2005) är ett stöd 

för självstyrning. Medarbetarnas resonemang kring belöningar och feedback är något 

överensstämmande med det av Deci et al. eftersom de påtalar att feedback kan ha en 

positiv inverkan på motivation och att monetära belöningar kan bli en vana om de 

existerar för ofta, och därmed inte längre motivera. C beskriver även företagets med-

arbetarundersökning som ett sätt att påverka medarbetarnas motivation. Orsaken till 

det är att utifrån medarbetarundersökningen så arbetas det med de svaga punkterna 
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resten av året, och på så sätt kan medarbetarna uppleva att de kan påverka. Medarbe-

tarna ger då feedback tillbaka till C och ledningen. 

5.1.3 Individuella skillnader 

När det kommer till individuella skillnader i motivation så beskriver både medarbe-

tarna och C hur motivationen måste komma inifrån och att det handlar om egen in-

ställning. M3 menar att individen måste anpassa sig efter organisationen och inte 

tvärtom, men att organisationen måste möjliggöra en påverkan på motivationen ge-

nom uppfyllelse av de grundläggande behoven. Baard et al. (2004) beskriver hur 

individer som har en motivationsinriktning som är mer självstyrande uppnår en större 

tillfredsställelse av de grundläggande behoven på arbetet. 

Har motivationen en inriktning mot självstyrning så innebär det enligt Gagné och 

Deci (2005) att individen upplever att denne får bestämma själv och att omgivningen 

upplevs stödjande för självstyrning. Medarbetarnas motivationsinriktning kan utifrån 

sina svar angående organisationen upplevas ha en inriktning mot självstyrning då 

ingen av dem direkt har uttryckt någon känsla av att vara kontrollerad eller en känsla 

av att ofta vara omotiverad. Snarare har det tydligt uttryckts att det är mycket fri pla-

nering av arbetet och att det förekommer mycket egna valmöjligheter, vilket innebär 

att organisationen som omgivning stödjer självstyrning. C anser också att man måste 

vara medveten om att alla individer drivs av olika saker, vilket M3 beskriver att det 

kan vara det svåra med ekonomistyrningen–“man måste försöka vara bred, men man 

kan inte vara hur bred som helst”. M3 påtalar dock att organisationen måste uppfylla 

de grundläggande behoven hos medarbetarna. En fråga som kan ställas är om detta 

görs med hjälp av ekonomistyrningen? 

5.2 Ekonomistyrning och tillfredsställelse av behoven 

Gagné och Deci (2005) beskriver hur de tre grundläggande behoven av kompetens, 

samhörighet och självstyrning måste tillfredsställas för det psykiska välbefinnandet. 

Det innebär att utan tillfredsställelse av behoven så är det svårt att påverka något 

annat hos individerna, vilket gör att tillfredsställelsen är grundläggande för motiva-

tionen. När tillfredsställelse av dessa diskuteras med C anser hen att det inte finns 

något perfekt tillstånd, men att organisationen ständigt arbetar med frågor som inklu-

derar dessa, och det är det viktigaste för C. Medarbetarundersökningen som utförs 

varje år är ett sätt för C att försäkra sig om att medarbetarnas behov uppfylls. Medar-

betarna i sin tur anser att de grundläggande behoven uppfylls i organisationen.  

5.2.1 Samhörighet 

Samhörighet definierar Deci och Ryan (2002) som att man känner gemenskap och 

tillhörighet med andra människor, vilket överensstämmer med hur medarbetarna 

upplever att det är i organisationen. C nämner att för att uppfylla behovet av samhö-

righet så försöker C få medarbetarna delaktiga genom ett öppet klimat. Öppenhet är 

enligt C viktigt och är en av organisationens värderingar. Medarbetarna beskriver hur 

samhörigheten till stor del är det som motiverar förutom arbetsuppgifterna, eftersom 

de arbetar mycket tillsammans under de hektiska perioderna. Medarbetarna anser, 

precis som C, att klimatet är öppet och att det alltid är möjligt att få hjälp av var-

andra.  
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Ett öppet klimat som bidrar till att uppfylla behovet av samhörighet kan främjas ge-

nom strategisk placering av medarbetarna. Medarbetarnas placering kan ses både 

som kulturstyrning och som en del av den administrativa styrningen i Malmi och 

Browns (2008) modell. Som kulturstyrning framträder det som klanstyrning då en av 

medarbetarna liknar de olika rollerna inom organisationen vid klaner. Då kan man, 

som två av medarbetarna upplever det, strategiskt placeras nära andra med liknande 

arbetsuppgifter. Malmi och Browns administrativa styrning kan också yttra sig ge-

nom organisering av medarbetare och grupper där placering av medarbetarna kan 

ingå. Den sistnämnda styrningen kan också användas för att skapa relationer mellan 

medarbetare, vilket är något som C nämner att hen eftersträvar. 

Medarbetarnas upplevelse av sin egen placering tyder på att organisationen arbetar 

med både organisering och klanstyrning så som modellen föreslår. Enligt C var det 

inte syftet utan hen menade istället på att hen eftersträvade öppenhet, närhet och ge-

menskap mellan medarbetarna. C fortsätter med att hen vill skapa så lite möten som 

möjligt med uppdelade grupper. C ser däremot att det skulle vara bra att omplacera 

medarbetarna med anledning av att det skulle kunna minska tiden som medarbetarna 

måste gå fram och tillbaka till varandra, och istället placera dem nära de medarbetare 

de hade ett nära samarbete med. 

5.2.2 Kompetens 

När det gäller kompetens så används individuella utvecklingsplaner med mål som 

anpassas efter varje individs förmågor och nivåer. Utvecklingsplanerna följs upp en 

till två gånger per år enligt M1. M1 beskriver att dessa utvecklingsplaner bland annat 

innehåller information om den egna utvecklingen som syftar till att visa på hur med-

arbetaren ”ligger till” utvecklingsmässigt. För att mäta detta sätter man upp utbild-

ningsmål för respektive medarbetare. Organisationens utvecklingsplaner ses som en 

del i den cybernetiska styrningen och de går i linje med vad Malmi och Brown 

(2008) anser att den cybernetiska styrningens syfte är, säkerställande av organisatio-

nens måluppfyllelse.  

M3 påtalar att det är i de individuella utvecklingsplanerna individen får möjlighet att 

uttrycka sina egna mål med karriären. Vissa vill till toppen medan andra är nöjda 

med det de gör och väljer inte ”karriärstegen”. M3 menar på att det finns utrymme 

för båda delarna och ingen ska känna sig tvingad till att klättra i organisationen. Den 

individuella utvecklingsplanen är utformad som ett balanserat styrkort, vilket stäm-

mer in under Malmi och Browns mätsystem av hybridkaraktär. C påtalar att dessa 

utvecklingsplaner framställs gemensamt mellan C och medarbetaren för att nå en 

lagom nivå för medarbetarens kompetens. 

I samband med behovet av kompetens så beskriver medarbetarna hur det kan före-

komma företeelser i arbetet där det blir för svårt, men att det alltid finns möjlighet att 

få hjälp. De förklarar också att det måste finnas utmaningar i arbetet för att utveck-

ling ska kunna ske. M3 anser att arbetsuppgifterna utmanar lagom mycket, men me-

nar på att det är naturligt att det blir mer utmaning när man är i en utvecklingsfas. Att 

arbetsuppgifterna ska utmana lagom mycket överensstämmer med hur Deci och 

Ryan (2002) beskriver behovet av kompetens. C försäkrar sig om att det stämmer 

genom förekomsten av de individuella utvecklingsplanerna. 
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5.2.3 Självstyrning 

Självstyrning beskriver Deci och Ryan (2002) som att individen ska känna att den är 

grunden till sitt eget handlande och att det sker utifrån eget intresse och med möjlig-

heten att få uttrycka sig själv. När medarbetarna beskriver självstyrning så är deras 

huvudfokus på möjligheten att planera sin tid själv och att arbetet bygger mycket på 

eget ansvar, vilket överensstämmer med C:s syn på självstyrning. C menar på att 

medarbetarna tidigt får ett stort eget ansvar för sitt arbete. En av medarbetarna anser 

att självstyrning är en av de största fördelarna med arbetet i organisationen.  

Som en del av medarbetarnas självstyrning stämmer den individuella utvecklingspla-

nen in. Där är medarbetaren själv delaktig i utformningen och hen blir utifrån den 

självstyrande att nå sina individuella mål, vilket bidrar till att öka den egna motiva-

tionen. Baard et al. (2004) menar att om chefen är ett stöd för den anställdes själv-

styrning så innebär det bland annat att chefen kan se ur dennes perspektiv och erbju-

der denne att göra egna val, vilket är till stor del likt hur C arbetar med medarbetar-

nas individuella utvecklingsplaner och mål. Utvecklingsplanen tillfredsställer alltså 

både behovet av självstyrning och behovet av kompetens. 

5.3 Ekonomistyrning och olika former av motivation 

Utifrån figur 4, sidan 16, bör tillfredsställelse av de grundläggande behoven bidra till 

att individer utvecklar en självstyrande form av motivation såsom den integrerade 

yttre motivationen och den inre motivationen. Detta eftersom behovstillfredsställelse 

underlättar internalisering av externa beteenden och värderingar (Gagné & Deci 

2005). I fallorganisationen upplever samtliga medarbetare att de grundläggande be-

hoven tillfredsställs, men frågan är om medarbetarna har utvecklat självstyrande mo-

tivation tack vare det. 

Gagné och Deci beskriver hur motivation kan delas in i olika former där det finns 

icke-motivation, inre motivation och fyra former av yttre motivation. Icke-motivation 

handlar om att individer gör något utan syfte och vetskap om varför, vilket inte över-

ensstämmer på någon av de intervjuade medarbetarna. Det är däremot svårare att 

definiera huruvida de drivs av en inre motivation eller av någon form av yttre moti-

vation. Den inre och yttre motivationen kan enligt Gagné och Deci också kallas 

självstyrd eller kontrollerad motivation. 

5.3.1 Självstyrd motivation 

Den inre motivationen beskriver Gagné och Deci (2005) som att agerandet sker ut-

ifrån ett eget intresse för det som görs och för att en känsla av välbehag upplevs. Den 

form av yttre motivation som kallas integrerad motivation är mycket lik den inre mo-

tivationen. Det som dock skiljer sig åt mellan dessa är att trots att externa värderingar 

och dylikt har integrerats till jaget så är det inte ett intresse som styr handling med 

integrerad motivation. Utifrån figur 1, sidan 10, är det svårt att definiera om de inter-

vjuade medarbetarna drivs av den ena eller den andra då ingen individ passar in per-

fekt på någon av formerna av motivation. Det är särskilt svårt att se en skillnad mel-

lan om de drivs av inre motivation eller av integrerad yttre motivation eftersom samt-

liga medarbetare anser att de drivs av ett intresse. De anser också att det måste finnas 

ett inre driv för att utföra arbetet bra, men på samma gång så beskriver de också att 
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yttre faktorer bör finnas som kan motivera när motivationen är på en lägre nivå. M3 

menar att en blandning av inre och yttre motivation är det optimala. 

C håller med om att det yttre kan förbättra motivationen under förutsättning att grun-

den kommer inifrån, men hen är också tydlig i sitt resonemang om motivationens 

påverkan på arbetsprestationen. Hen menar att motivationen måste komma inifrån 

och medarbetarna måste brinna för det de håller på med. Har de inte en inre drivkraft 

så klarar de inte att arbeta i organisationen, men C anser också att det är viktigt att 

vara medveten om att alla drivs av olika saker. Medarbetarna funderar på om det kan 

vara svårt att påverka den inre motivationen om det, utifrån Gagné och Decis (2005) 

definition, handlar om att påverka ett intresse för arbetet. 

M3 beskriver hur organisationen som sådan är en motivation bland annat därför att 

den är en viktig aktör på sin marknad och i det gotländska näringslivet. Dessa tankar 

är mycket lika såsom Gagné och Deci beskriver den integrerade yttre motivationen 

där externa värderingar integrerats till jaget. Med andra ord kan det vara så att M3 

har integrerat organisationens värderingar och kan därmed identifiera sig med dem 

samtidigt som att hen har ett inre driv för arbetet. 

Deci och Ryan (2008) påtalar att det är vilken typ av motivation som individen drivs 

av som är det väsentliga och inte mängden motivation. Det kan relateras till att samt-

liga av de tillfrågade medarbetarna kan upplevas ha en drivkraft liknande inre moti-

vation eller en förhållandevis självstyrande yttre motivation såsom identifierad eller 

integrerad motivation. Därför gör det inte något att mängden av deras motivation 

ibland sjunker såsom för M2 under en period för några år sedan.  

M2 beskriver hur hens inre motivation hade en period då den var låg på grund av 

brist på utveckling i arbetet. M2:s beskrivning är jämförbar med figur 2 på sida 12 

där Gagné och Deci bland annat menar att utmaning är en faktor i arbetet som kan 

bidra till den självstyrande motivationen. När M2:s utveckling var bristfällig blev 

hen inte utmanad, men detta avhjälptes med utbildning och motivationen återkom. 

M3 anser att hens arbetsuppgifter utmanar lagom mycket, vilket kan bidra till att hen 

drivs av en självstyrande form av motivation. Vid ytterligare en jämförelse med figur 

2 så förekommer även valmöjligheter som en faktor som kan leda till självstyrande 

motivation, vilket överensstämmer med M3:s beskrivning av att det är mycket egen 

planering av sin arbetstid. 

5.3.2 Kontrollerad motivation 

I organisationen beskriver både medarbetarna och kontorschefen hur det arbetas 

mycket med deadlines, vilket medarbetarna ser som en form av yttre motivation som 

sporrar dem. Detta stämmer med Gagné och Decis (2005) resonemang om den minst 

självstyrande formen av motivation, extern reglering, där motivationen beskrivs som 

att den upprätthålls av externa faktorer. Dock menar Reeve (2005) att handlingar som 

drivs av den här formen av motivation innebär att individen inte har någon vilja att 

utföra den för sin egen skull, vilket inte upplevs vara fallet bland medarbetarna i den 

undersökta organisationen. Istället kan möjligen dessa deadlines som motivation in-

nebära att medarbetarna drivs av den identifierade yttre motivationen eftersom med-

arbetarna förstår vikten av målen och att nå dem inom den uppsatta tidsramen. 
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Det som potentiellt sätt kan framkalla den kontrollerade motivationen hos medarbe-

tarna kan vara att den tid den anställde arbetar mäts och härleds till respektive kund 

och används sedan som grund vid fakturering av uppdragen. Dock beskriver M2 att 

hen inte upplever att de är särskilt hårt styrda inom organisationen, trots att det före-

kommer ett flertal mätsystem och debiteringsgraden upplevs som det mest framträ-

dande och viktigaste styrmedlet av medarbetarna.  

Debiteringsgraden i kombination med nedskrivningar är en form av finansiellt mät-

system som har den koppling mellan beteende och mål som Malmi och Brown (2008) 

menar är det cybernetiska styrsystemets syfte. Två av medarbetarna påtalar att den 

egna prestationen påverkar debiteringsgraden beroende på dagsformen. Det är där-

med en faktor som påverkar nedskrivningarna eftersom kunden inte ska drabbas av 

att medarbetaren själv haft en dålig dag, eller gjort saker i fel ordning, och på så sätt 

presterat sämre. Trots att M2 beskriver att hen inte upplever sig styrd i organisatio-

nen så kan andra medarbetare möjligen känna sig kontrollerade då deras prestationer 

hela tiden mäts. 



 

 30 

6 Slutsats 

”Motiverade medarbetare ger resultat”, säger kontorschefen i den undersökta organi-

sationen. Att hen som chef har denna syn på motivation hos sina medarbetare kan ha 

att göra med de resultat som undersökningen har resulterat i. Både chef och medarbe-

tare har beskrivit en koppling mellan motivation och ekonomistyrning som vi inte 

trodde skulle vara så tydlig. Motivation och trivsel hos medarbetarna verkar vara en 

viktig prioritering för kontorschef och ledning i den undersökta organisationen. 

Dessutom verkar det som att den ekonomistyrning som förekommer inte upplevs ha 

någon negativ eller kontrollerande påverkan på medarbetarna utan snarare en positiv 

yttre påverkan på deras motivation. 

6.1 Tillfredsställelse av behoven 

Den koppling som ekonomistyrningen främst har till motivationen är att dess ut-

formning bidrar till att tillfredsställa de grundläggande behoven hos medarbetarna. 

Det i sin tur påverkar motivationen, vilket innebär att flödet som framställs i figur 4, 

sidan 16, inte är fullt överensstämmande med hur det ser ut i organisationen. Samhö-

righet, kompetens och självstyrning tillfredsställs alla i den undersökta organisatio-

nen, dock med mer tydligt fokus på självstyrning och kompetens. 

Självstyrningen tillfredsställs genom medarbetarnas möjlighet till eget ansvar och 

planering av sin tid på arbetet. De har egna kunder som de arbetar med, vilket kan 

vara en bidragande orsak till detta, men möjligheten till självstyrning skulle kunna 

förekomma ändå eftersom chefen stödjer självstyrning hos sina anställda. Ekonomi-

styrningen är främst inblandad genom förekomsten av de individuella utvecklings-

planerna som en del av den planerande styrningen. Där är medarbetarens möjlighet 

till självstyrning utifrån sina individanpassade mål en del av chefens stöd. Detta bi-

drar till att medarbetarna kan uppnå självstyrande motivation. Det kan också uttydas 

en viss skillnad i de intervjuade medarbetarnas individuella motivationsinriktning där 

de med störst inriktning mot självstyrning har lättare att tillfredsställa sina behov. 

Den individuella inriktningen är oberoende den sociala miljön som påverkande fak-

tor och är därför svår att påverka med ekonomistyrningen. 

Kompetens tillfredsställs genom att ledningen ser till att varje medarbetare arbetar 

med uppgifter utifrån sin egen förmåga, men med möjlighet till utmaning. Varje in-

divid har sin egen utvecklingsplan som är anpassad för hen och därmed försäkrar sig 

C om att varje individ får komma till sin rätt. Dessutom är målen som förekommer i 

utvecklingsplanen nedbrutna från den övergripande affärsplanen, både för hela orga-

nisationen och för kontoret, vilket innebär att den planerande styrningen i Malmi och 

Browns (2008) modell i det här fallet bidrar till medarbetarnas motivation. 

Samhörigheten i organisationen tillfredsställs genom kulturstyrning. Detta eftersom 

organisationen eftersträvar en kultur som genomsyrar öppenhet och gemenskap. 

Klimatet genomsyras av öppenhet och gemenskap eftersom medarbetarna arbetar 

nära varandra och i team. Denna form av styrning är dock något som mer upplevs 

som omedveten påverkan på motivationen, eftersom kulturen inte är något som med-

arbetarna anser att de får till sig särskilt ofta. Samtliga medarbetare ser samhörighe-
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ten som en mycket positiv tillgång i organisationen, vilket tyder på att kulturstyr-

ningen lyckats. 

Behovstillfredsställelse är viktigt för möjligheten att internalisera externa beteenden 

och värderingar (Gagné och Deci 2005). Att medarbetarna anser behoven tillfreds-

ställda i organisationen är något som styrker vår känsla av att de drivs till stor del av 

någon form av självstyrande motivation och därmed till viss del har införlivat organi-

sationens värderingar till sig själva. 

6.2 Form av motivation 

En modell är en förenkling av verkligheten, vilket också blir tydligt då det är svårt att 

definiera vilken form av motivation medarbetarna drivs av enligt figur 1, sidan 10. 

Medarbetarnas svar kan förknippas med flera av de olika formerna av motivation. 

Det är särskilt svårt att tyda om någon drivs helt av en inre motivation. Det är snarare 

så att den integrerade yttre motivationen stämmer mer överens med hur medarbetarna 

upplever sin drivkraft. Utifrån svaren upplevde vi dock M3 som den som drivs av 

mest självstyrande motivation av de tre medarbetarna då hen beskriver organisatio-

nen som en drivkraft, och också hur hen anser att individens och organisationens 

intresse måste stämma överens. M1 är den som upplevs inneha minst mängd självsty-

rande motivation då svaren ofta handlar om yttre faktorer som motiverande.  

Möjligtvis kan detta ha ett samband med hur länge man varit i organisationen och 

därmed vilken nivå man befinner sig på. Ju längre tid medarbetaren har arbetat i or-

ganisationen ju mer tid har hen haft på sig att korrelera sina egna värderingar med 

organisationens. Eftersom organisationen använder sig av individuella utvecklings-

planer så är det möjligt för ledningen att följa upp dessa variationer, vilket gör det 

möjligt att till viss del påverka varje individs motivation trots att det kan finnas ett 

brett spektra av drivkrafter. På så sätt skulle man kunna se det som att motivation kan 

styras. 

Trots att det är svårt att tyda om någon av medarbetarna drivs av inre motivation så 

kan man utifrån vår undersökning uttyda att samtliga respondenter anser att det mås-

te finnas ett inre driv som utgångspunkt för arbetet, utan förekomst av ett inre driv är 

det svårt att överhuvudtaget styra individen. Ett inre driv kan ses som synonymt med 

inre motivation, vilket innebär ett intresse för det man håller på med (Gagné & Deci 

2005). Om intresset skulle dala har både medarbetare och kontorschef svårt att se hur 

den inre motivationen kan påverkas. Det ligger ytterst på medarbetaren att vara moti-

verad och enligt C är det därmed endast möjligt att påverka den inre motivationen till 

en viss gräns. 

Eftersom samtliga respondenter anser det svårt att påverka den inre motivationen är 

det möjligt att svaret på om ekonomistyrningen kan påverka motivationen hos de 

anställda har att göra med vilken typ av motivation som man försöker påverka. Led-

ningen kanske enbart kan sträva efter att medarbetarna drivs av den självstyrande 

formen av yttre motivation och inte den inre motivationen, eftersom den kan vara 

svår att påverka. 
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6.3 En kritisk reflektion över genomfört arbete 

 I arbetet med uppsatsen vill vi framhålla vårt fallföretags stora samarbetsvilja och 

engagemang för vår undersökning. Tack vare respondenternas utvecklade resone-

mang under intervjuerna blev det empiriska avsnittet enligt vår uppfattning innehålls-

rikt och synliggjorde en koppling mellan motivation och ekonomistyrning. Vårt fall-

företag har visat en positiv sida till skillnad från ett flertal andra tillfrågade företag, 

vilka visade en ovilja till samarbete. Oviljan bidrog till en negativ start i vår uppsats-

process. 

Under uppsatsprocessen har vår största utmaning varit att följa den röda tråden. An-

ledningen till det är att vi omedvetet har ändrat fokus efterhand som kunskaperna har 

ökat, både teoretiskt och empiriskt, inom ämnet. Den röda tråden kanske fortfarande 

inte är spikrak, men vi har i alla fall lärt oss något på vägen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

De svar som vi kommit fram till i denna undersökning är specifika för just det fallfö-

retag som vi undersökt. Utifrån de svar vi fått så verkar organisationen arbeta mycket 

med dessa frågor och därmed är de slutsatser vi kan dra baserade på detta. Vi är 

medvetna om att svaren skulle kunna se helt annorlunda ut i en annan organisation 

och det hade därför varit intressant med en jämförande studie. Ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka detta ämne i andra typer av organisationer för att se hur 

det kan skilja sig åt när det kommer till ekonomistyrningens påverkan på motivatio-

nen. 
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Bilaga A: Intervjuguide kontorschef 

•Hur länge har du varit chef för organisationen? 

Synen på ekonomistyrningens roll 

•Din definition av ekonomistyrning (vilken roll har den)? 

•Typ av ekonomistyrning (visa modell och fråga hur hon ser på den definitionen)? 

•Är ekonomistyrningen gemensam för alla kontor i Sverige eller har varje kontor sin 

egen utformning? 

•Vilka är med och utformar ekonomistyrningen? (Är medarbetarna delaktiga? Är du 

delaktig?) 

•Brukar medarbetarna ha synpunkter på ekonomistyrningen? I så fall vad?  (Dialog 

eller accepterat system?) 

•Upplever ni att ekonomistyrningen har någon påverkan på motivationen hos de an-

ställda? På vilket sätt då? Vilken påverkan har den på din egen motivation? 

Motivation 

•I vår teoretiska del av arbetet använder vi oss av en teori som pratar om tre grund-

läggande psykologiska behov– kompetens, samhörighet och självstyrning (förklara). 

Upplever ni att ni tillgodoser dessa behov hos era medarbetare? 

•Hur försäkrar ni er om att dessa uppfylls? T ex Hur försäkrar ni er om att medarbe-

tarna känner kompetens? Hur skapar ni samhörighet? 

•Anser du att det är möjligt att påverka motivationen? I så fall på vilket sätt?  

•Individ, team, organisation– hur arbetar ni med motivation på olika nivåer?  

•Hur viktig är medarbetarnas motivation för deras arbetsprestation enligt dig? 

•Vad motiverar dig? 

•Förklaring av inre och yttre motivation, upplever ni att era medarbetare drivs mer av 

det ena än det andra? Hur kan man påverka den inre motivationen? 

•Tror ni motivationen varierar bland medarbetare beroende på vilka arbetsuppgifter 

de har? 

•Utifrån information vi tagit del av har vi förstått att ni arbetar med individuella ut-

vecklingsplaner, kan du berätta mer om dem? (Hur följer ni upp dem?) 

•Följs medarbetarnas prestationer upp i efterhand (återkoppling) eller använder ni er 

mer av feedforward (förväntningar) på förhand? 
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Bilaga B: Intervjuguide medarbetare 

•Berätta lite om vad du arbetar med. 

Synen på ekonomistyrningens roll 

•Vad är ekonomistyrning för dig? 

•Vet du vilken typ av ekonomistyrning er organisation arbetar med?  

•Är ekonomistyrningen gemensam för alla kontor i Sverige eller har alla kontor sin 

egen utformning? 

•Upplever du att den påverkar din motivation? 

•Typ av ekonomistyrning (visa modell och diskutera kring den) 

•Upplever du delaktighet i utformningen av ekonomistyrningen?  

•Skulle du vilja vara (mer) delaktig vid utformningen? 

Motivation 

•I vår teoretiska del av arbetet använder vi oss av en teori som pratar om tre grund-

läggande psykologiska behov– kompetens, samhörighet och självstyrning (förklara). 

Upplever du att detta stämmer? Uppfylls dina behov? 

•Anser du att motivation går att påverka? Om ja, i så fall på vilket sätt? 

•Upplever du att det arbetas med motivation på olika nivåer?  

•Känner du dig motiverad inför dina arbetsuppgifter? Eller finns det annat än arbets-

uppgifterna i sig som motiverar dig på jobbet? 

•Förklaring av inre och yttre motivation, vad upplever du att du drivs mest av på ar-

betet?  

•Anser du att motivation går att påverka? Om ja, på i så fall på vilket sätt? 

•Finns det något som gör dig omotiverad på jobbet? I så fall vad? 

•Upplever du att du får återkoppling/feedback på dina prestationer?  

•Vet du vad som förväntas av dig när du påbörjar en arbetsuppgift? (feedforward) 

•Finns det något du vill tillägga som vi inte tänkt på att fråga? 

 

 


