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ARBETSMOTIVATION 

 -motivationsfaktorer, self-efficacy och motivationsstrategier inom arbetslivet. 
Johansson Pia 
Werner Malou 

Högskolan i Halmstad, sektionen för Hälsa och Samhälle för Psykologi 

Sammanfattning  

Denna forskning har två syften. Dels att undersöka grad på motivationsfaktorer 

i en arbetsmiljö och eventuella korrelationer mellan motivationsfaktorerna. Enkäten baserades 

på frågor från QPSNordic, Locke och Lathams (1990) frågeformulär och occupational self-

efficacy scale (OSES). Totalt hundra anställda (n = 100) deltog i undersökningen. Andra 

delen var att undersöka chefers motivationsstrategier som används för att motivera sina 

anställda. I detta sammanhang har anställdes uppfattning av de strategier som används av 

cheferna också undersökts. Det skapades två strukturerade frågeformulär med öppna frågor, 

en för chefer och en för de anställda. Resultaten från enkätstudien visar att flesta motivations-

faktorer låg på en medelgrad, utom motivationsfaktorn feedback och delfaktorn yttre belöning 

som ligger på en låg grad i den undersökta arbetsmiljön. Resultatet visar flera signifikanta 

korrelationer mellan motivationsfaktorerna. Från de strukturerade frågeformulären visar 

resultatet att alla chefer motiverar sina anställda och chefer har både lika och olika 

motivationsstrategier i sin arbetsplats. Resultatet visar att få anställda som deltog i studien 

upplever chefens motivationsstrategier, för att underlätta fler eventuella upplevda 

motivationsstrategier från chefer till arbetstagaren, görs antagandet att detta kan åtgärdas 

genom att chefen ökar sin närvaro bland personal. 

 

            Nyckelord: Arbetsmotivation, Målsättning, Socialt stöd, Feedback, Self-efficacy,  

            Motivationsstrategier. 
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WORK MOTIVATION  

- motivational factors, self-efficacy and motivation strategies in the workplace 
Johansson Pia 

Werner Malou 

University of Halmstad, Department of Health and Social Science of Psychology  
 

Abstract 

 

This research had two objectives. First, to investigate the level of the motivational factors in 

the workplace and the possible relationships between the motivational factors. The 

questionnaire was based on questions from QPSNordic, Locke and Latham's (1990) 

questionnaire and occupational self-efficacy scale (OSES). Total of one hundred workers 

(n=100) participated in the survey. Second, to examine the strategies managers used to 

motivate their employees. In this context, employee’s perception of the strategies used by the 

managers was also investigated. Two structured questionnaire with open ended questions 

were created, one for the managers and one for the employees. The results from the survey 

study shows that almost all motivating factors lay on a medium level, except the motivating 

factor feedback and the part factor external reward lies on a low level in the investigated 

workplace. The result shows several significant correlations between the motivational factors. 

From the structured questionnaire the result shows that all managers are motivating their 

employee´s and the managers have both equal and different motivating strategies in their 

workplace. The results showed that few employees experienced manager’s motivation 

strategies, in order to facilitate more any perceived motivational strategies from managers to 

employee´s; the assumption is this can be corrected by increasing the manager's presence.  
 

            Keywords: work motivation, goal setting, social support, feedback, self-    

            efficacy, motivation strategies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad som driver människor att prestera finns det olika faktorer inom och utanför 

individen som kan aktivera en individ att agera och röra sig mot ett specifikt mål 
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(Locke & Latham, 1990). Inom arbetspsykologin anses individen utföra ett arbete med 

hjälp av en kraft som uppstår av individens motivation (Smither, 1998). Enligt Smither 

(1998) är motivation ett av det mest studerade områden inom arbetspsykologi för att 

förstå (1) vad som driver enskilda individer och grupper, (2) vilka metoder 

framgångsrika chefer och ledare använder sig av för att skapa motivation hos 

anställda, och (3) hur motivation kan leda till önskvärda uppnådda prestationer som är 

av behov för att nå uppsatta mål. För en bra och effektiv organisation är delaktighet 

och engagemang hos medarbetare  viktiga och detta leder till större framgång och 

överlevnad (Selden & Sowa, 2012). När det gäller motivation och att bli motiverad så 

är det bara individer som kan bli det, grupper och organisationer kan det inte 

(Abrahamsson och Andersson 2005). Svårigheten med arbetsmotivation mellan 

forskning och praktik är att forskare fokuserar på identifieringen av källor till 

motivation och intresset hos företag och/eller chefer är vad för metoder som kan öka 

motivation till högre arbetsprestation (Landy & Conte, 2006). Tidigare forskning visar 

att det finns en skillnad på vad forskarna tar fram teoretiskt angående motivation och 

hur det kan appliceras i praktiken (Porter, Bigley & Steer, 2003). 

Motivationsforskningens syfte är att förstå vilka faktorer som leder till ökad 

motivation samt vad anställda behöver för att bli motiverade för att öka prestation, 

känsla av utveckling, personlig arbetsbelåtenhet och självförverkligande inom arbetet 

(Smither, 1998). 
 

Arbetsmotivation och prestation 
            Enligt Smither (1998) har definitionen på arbetsmotivation generellt tre gemensamma 

viktiga nämnare som karakteriserar motivation såsom (1) det som aktiverar, (2) det som styr 

och (3) det som bibehåller beteenden. Enligt Porter et al. (2003) skapas arbetsmotivation 

genom faktorer som finns i miljön som stimulerar individen och triggar den så kallade inre 

kraften att utlösas och driver individen att bete sig på ett visst sätt. Det som triggar den inre 

kraften är motivation som innebär känslomässiga reaktioner på sin egen prestation och 

användning av förmågor som är själva belöningen (Bandura, 1997). En känsla av 

fullbordande skapar en inre kraft och det som tar fram motivation är individuellt och kan bara 

uppfattas individuellt (Bandura, 1997). Med en hög grad av motivation presterar individen 

med vilja och efter bästa förmåga som innebär vilken grad av kraft, från psykologiska 

och/eller fysiska förmågor, individen lägger när för att uppnå produktionskvot eller andra 

arbetsrelaterade mål (Smither, 1998). Det är beroende av vilken grad av arbetsmotivation som 

individen har som leder till hur mycket individen kommer att prestera för att nå sitt mål som 

sina motiv grundar sig i, samt kan yttre faktorer som förekommer i individens arbetsmiljö ha 

en förstärkande eller förminskande effekt på motivation (Porter et al., 2003). Yttre 

motivationsfaktor kan innebära större utmaningar, objektiva förmåner och ekonomiska 

belöningar i arbetet (Bandura, 1997).     

            Det som leder till arbetsmotivation är individuella arbetsmotiv som är faktor eller 

faktorer som aktiverar och bibehåller visst beteende som riktas och styrs av det uppsatta målet 

i en arbetsmiljö (Porter et al., 2003). Motiv innebär en individs syfte, önskning eller idé som 

är grundstenen till ett agerande som kan uppstå från individens behov (Locke & Latham, 

1990). Utifrån tvåfaktorteorin finns det två basiska aspekter som behövs för att motivation 

kan förekomma och för att kunna motivera anställda som kallas för hygienfaktor och 

motivator (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Hygienfaktorer innebär att arbetsmiljön 

skall möta primära behov och värderingar som den anställde har såsom tillfredställande lön, 

trygghet, säkerhet och ledarskap (Landy & Conte, 2006; Porter et al., 2003). När dessa behov 

är mötta kan känslan av vantrivsel undanröjas, men är inte tillräckliga för att motivera eller 

skapa motivation hos enskilda individer (Herzberg et al., 1993). Dock har motivatorer 
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möjlighet att möta behoven för motivation, prestation, personlig utveckling och 

arbetstillfredställelse (Herzberg et al., 1993; Leach & Westbrook, 2000). Motivatorerna är (1) 

själva arbetsuppgifterna som innehåller möjligheterna till att vara kreativ, utveckling, ansvarig 

samt vara av intresse för individen och (2) den nivå av prestation som tillkommer som har 

motiverande kvalifikationer hos individen (Herzberg et al., 1993). Kreativitet innebär att ha 

förmågan att tänka utanför etablerande perspektiv såsom finna nya lösningar, vara 

nyskapande, utveckla idéer och vara produktiv i arbetet (”Nationalencyklopedin”, 2012). Att 

vilja utvecklas visas i prestationerna och prestationer leder till uppnådda mål som i sin tur är 

en motivationsfaktor (Herzberg et al., 1993). Från Herzbergs (1954) tidigare forskning visar 

att om motivatorer förekommer kan hygienfaktor såsom besvärlig ledare accepteras. Enligt 

Herzberg et al. (1993) kan lön inkludera som både hygienbehov och motivator.     

Kombinationen av att direkt belöna med pengar för individens prestation, utveckling och 

ansvartagande kan individen få känslan av att sin roll är av vikt för företaget (Herzberg et al., 

1993). Belöning av en specifik handling ökar motivationen mer än om individen blir belönad 

för endast delta i en aktivitet (Bandura, 1997). Tidigare forskning visar att yttre 

motivationsfaktorer såsom pengar och materiella förmåner skapar ökad effekt på motivation, 

men jämför med inre psykologiska motivationsfaktorer såsom möjlighet till kreativitet, 

trygghet, och personlig utveckling bibehåller den ökade motivationen i en längre tidsperiod 

jämfört med yttre motivationsfaktorer (Zani et al., 2011). Externa belöningar som har en nära 

koppling till individens kompetensnivå ökar det sanna intresset och det har påvisats att desto 

mer belöning desto mer ökar den inre motivationen (Bandura, 1997).  

Self-efficacy som motivationsfaktor 

           Teorin om Self-efficacy är kopplat till det mänskliga drivet av att införskaffa inre och 

yttre kontroll och definieras ”beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses 

of action required to produce given attainment”(Bandura, 1997, s. 3). Self-efficacy är en 

nyckelfaktor i mänsklig kompetens som innefattar känslor, attityder, mål samt individens 

uppfattning och tillit till sig själv om den egna kompetensen (Bandura, 1997; 1977). Self-

efficacy handlar inte om individens reella förmåga utan subjektiva bedömning av den egna 

förmågan (Bandura, 1977). Self-efficacy är individens tro på sin egen kapacitet att prestera 

efter en specifik uppgift eller uppsatt mål (Bandura, 1997). Self-efficacy är enligt forskning en 

bidragande personlighetsfaktor till motivation och gynnar förmågan att prestera (Porter et al., 

2003). Forskning visar att det finns positiv korrelation mellan prestation och grad av self-

efficacy (DeRue, Barnes & Morgeson, 2010; Renn & Fedor, 2001). Self-efficacy utvecklas 

och ökas genom att (1) lyckas med ett uppsatt mål som stärker tron på individens förmåga att 

även lyckas med andra framtida uppsatta mål, (2) enskild individ ser en kollega i sin miljö 

med liknande förmågor lyckas med sina uppgifter kan det öka den enskilda individens self-

efficacy och (3) socialt stöd och feedback ger förstärkning via ledare och arbetskamrater som 

uppmuntrar individen att tro på sina förmågor att klara av en uppgift (Bandura, 1997). Dock 

kan self-efficacy minska i grad om de tre ovanstående förslag förekommer i motsatt riktning 

(Bandura, 1997). Det kan finnas nackdelar med hög self-efficacy och forskning visar om inte 

individens prestation överensstämmer med den prestationsnivå uppgiften kräver, kan det leda 

till att uppgiften inte slutförs på ett korrekt sätt eller individen underskattat själva uppgiften 

från början på grund av för hög grad av self-efficacy (Moore & Chang, 2009). Vidare visar 

forskning att hög grad av self-efficacy kan vara svår att bibehålla om det förekommer brister i 

information eller en kontinuerlig situationsförändring i arbetsmiljön (Wood, Atkins & 

Tabernero, 2000). Målen i arbetet kan vara klara, men det är processen dit som kan vara 

problematisk som kan påverka tron på sina förmågor att kunna genomföra processen som är 

ett behov för att motivation skall förekomma samt bibehållas (Wood et al., 2000). Renn och 

Fedors (2001) studie visar att det finns signifikant positiv korrelation mellan self-efficacy och 

målsättning inom arbete. Signifikant positiv korrelation innebär att om exempelvis om det 
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förekommer hög grad av self-efficacy hos individen, förekommer det också hög grad av 

målsättning (Renn & Fedor, 2001). På grund av sin höga grad av self-efficacy som innebär 

tillit till sina egna förmågor är individen motiverad till att söka sig till fler eller större mål som 

leder till motivation att prestera jämfört med individer med låg self-efficacy (Bandura, 1986; 

Renn & Feder, 2001). 

Målsättning som motivationsfaktor 

            Varje dag har individer syften och mål med inriktade handlingar (Latham & Locke, 

2002). Definition på mål innebär ett koncept som innesluter meningen av (1) syfte, motiv, 

värde och önskning som är underliggande lager för ett mål, (2) strävan, deadline eller resultat 

som ingår i ett mål är faktorer som resulterar till handling och (3) uppgift och avsiktlighet är 

kraften i utövandet till det uppsatta målet (Locke & Latham, 1990). Målsättningsteorin utgår 

från att de stora motivationsfaktorerna kommer från individens kognitiva del såsom tankar 

och kunskap när målsättning görs (Locke & Latham, 1990). Individer motiverar sig själva och 

guidar sitt agerande och beteenden genom träning av tankeprocesser och införskaffad kunskap 

från tidigare situationer (Locke & Latham, 1990; VandeWalle, Brown, Cron, & Slocum, 

1999). Förmåga, kunskap och valda strategier för att utföra uppgifter ser olika ut för varje 

individs prestation samt uppsatta mål (Locke & Latham, 1990). Målet influerar hur individen 

kommer att prestera och vad som kommer att uträttas (Locke & Latham, 1990). Enligt 

Latham (2007) påverkar mål handling på tre sätt (1) genom att fokusera och rikta 

uppmärksamheten mot målet och bort från störande faktorer, (2) målet påverkar intensiteten i 

agerandet, högre intensitet desto svårare och viktigare mål, känslan av målets betydelse gör att 

det blir en större ansträngning och (3) mål påverkar även uthålligheten (Latham, 2007). 

Målsättningsteorin specificerar andra faktorer som påverkar mål och relationen till handling 

och prestation (Latham & Locke, 2002). Faktorer som påverkar den enskilde individens 

motivation är tron på sina förmågor, ihågkommande av erfarenheter, tron om konsekvenser 

samt vad som är passande i den givna situationen (Locke & Latham, 1990). Viktig del är 

också under själva processen till målet att individen har en tro på sin prestation och valda 

strategier kan leda till målet (Locke & Latham, 1990). Tidigare forskning visar att uppnådda 

mål stärker självkänsla, välmående, och skapar positiva känslor, motivation och beteenden 

såsom ansträngning (Häsänen, Hellgren & Hansson, 2011; Locke & Latham, 1990). Vidare 

visar forskning att personliga mål har en positiv påverkan på individens prestation i strävandet 

efter att uppnå målet (Locke och Latham, 2002). 

            Tidigare forskning visar att self-efficacy blir påverkad positivt av tilldelade mål, vilket 

underlättar prestationen (Latham & Locke, 2002). Individen känner ett förtroende av att ha 

blivit tilldelad en uppgift och även personliga mål blir påverkade (Latham & Locke, 2002). 

Denna förtroendeeffekt påverkar val av mål samt graden av self-efficacy och individens 

subjektiva mått på svårighetsgrad på ett mål är oftast högre än om målen är objektivt 

tilldelade (Latham & Locke, 2002). Enligt Bandura (1997) arrangerar människor i nutid 

uppnådsbara delmål som kan vara relaterade till ett framtida mål såsom att på arbetet utföra 

komplicerade uppgifter som ger en bra förutsättning att bli befordrad. Snabbt uppnådda 

delmål skapar belåtenhet och självförtroendet höjs som även påverkar och stärker känslan av 

self-efficacy, dessutom bibehålls intresset att fullfölja uppsatta framtidsmål (Bandura, 1997). 

Det som påverkar individens val av mål är två kategorier där det ena är vad individen tycker 

att målet är värt och vad individen vill uppnå eller tycker ska uppnås (Bandura, 1986). 

Faktorer som påverkar engagemanget i målet är belöning som kan vara i form av ekonomiska 

förmåner (Locke & Latham, 1990). Forskning visar också att misslyckande av mål kan ha 

negativa konsekvenser på välmående och grad på motivation när nya framtida uppsatta mål 

förekommer (Brunstein, 2000). Det kan även leda till att individen försöker undvika mål som 

är relaterad till tidigare misslyckande mål (Brunstein, 2000). Forskning visar att misslyckande 

med uppsatta mål kan individer relatera misslyckandet till interna faktorer såsom sin egen 
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förmåga (VandeWalle et al., 1999). När målsättning förekommer i arbetsmiljö är det av behov 

att målen är (1) ultimativa, (2) identifierade, konkreta och definierade så den enskilda 

anställda förstår, och (3) processen till målet bör vara förutbestämd (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Feedback är då ett hjälpmedel och en motivationsfaktor som chefer eller 

ledare kan använda sig av när målsättning förekommer i arbete (Nilsson, 2004).  

Feedback som motivationsfaktor 
             Nilssons (2004) definition på feedback är ”Feedback är en arbetsmetod där man öppet 

och under ansvar uttrycker sina uppfattningar i syfte att skapa mer ändamålsenliga 

handlingar framåt, i relation till mål och vision”(s. 23). Inom feedback ingår avstämning och 

olika slags av återkopplingar samt utvärdering som innebär sättet att kommunicera (Nilsson, 

2004). I arbetet är det viktigt med reaktioner på individens utförda arbete, ett så kallat 

utvärderande stöd såsom feedback och individen får en återkoppling från arbetsledningen 

(”Arbetsmiljöverket”, 2012). Feedback är den respons som fås tillbaka på det som individen 

gör ifrån sig och när det är som bäst lyfts individens självkänsla, arbetsglädje och hopp inför 

framtiden (Nilsson, 2004). Enligt Arbetsmiljöverket (2012) behövs det konstruktiva 

reaktioner på utfört arbete för att få veta vilka krav som ställs och även de förväntningar som 

arbetsgivaren vill ha uppfyllda. Det är viktigt för individen att bli bekräftad genom både 

positiva och negativa reaktioner som ska ges på ett sakligt sätt och samtidigt som det 

förutsätter ett bättre lärande och utveckling för individen samt arbetet (”Arbetsmiljöverket”, 

2012). Enligt Bandura (1997) är feedback viktigt då det ger individen en möjlighet att 

utvärdera och korrigera den egna arbetsinsatsen gentemot ett uppsatt mål. Utvärdering genom 

feedback ska inte förväxlas med betygsättning i stil med godkänt eller icke godkänt (Bandura, 

1997). Feedback ska belysa de starka och de svaga sidorna kring individen och visar på de 

förbättringsbehov som genererar till framgång (Nilsson, 2004). Inom feedback ingår det två 

riktningar (1) positiv feedback som innebär att den förmedlade informationen ska leda till en 

viss förändring och vidare till viss reaktion som ska förstärka den önskevärda förändringen 

och (2) negativ feedback som innebär att den förmedlade informationen skall skapa 

förändring i en viss riktning, skall begränsa en viss aktivitet eller beteende som har gått för 

långt i en viss riktning (Nilsson, 2004; ”Psykologiguiden”, 2012). Enligt Bandura (1997) kan 

svaga sidor i arbetet ge upphov till negativ feedback som kan ha en tendens att underminera 

prestation och motivation hos individer med låg self-efficacy. För individer med hög self-

efficacy kan negativ feedback innebära en möjlighet att modifiera och omvärdera sina 

arbetsmetoder för att lättare uppnå mål (Bandura, 1997). Deras positiva inställning till sina 

förmågor tillsammans med miljöförändringar främjar denna framgång och förbättrar 

motivationen på lång sikt (Bandura, 1997). Tidigare forskning visar att beroende på grad av 

self-efficacy individen har är beroende på hur individen tar i mot feedback (Heslin & Latham, 

2004). Individ med hög self-efficacy kan ta till sig feedback som ett verktyg för att utveckla 

sina förmågor jämfört med människor som har låg grad av self-efficacy som kan se feedback 

som allmän information och inte ett hjälpande verktyg för utveckling (Heslin & Latham, 

2004). En person med hög self-efficacy i en svarande miljö, såsom feedback, kommer 

antingen öka sina ansträngningar mot förändring eller eventuellt bestämma att de behöver 

ändra sina mål (Bandura, 2007). Enligt Bandura (1997) kan individer med låg self-efficacy i 

en icke svarande miljö känna sig helt hjälplösa och beslutar att alla insatser är meningslösa 

vilket får dem att vara inaktiva.  

            Forskning visar att feedback kan påverka motivationen, men är beroende på om 

arbetsuppgiften gäller i förebyggande- eller främjande syfte (Van Dijk & Kluger, 2004; 

2011). Positiv feedback har en större påverkan på motivation hos anställda än negativ 

feedback om det gäller främjande arbetsuppgifter såsom upprätthålla säkerheten i 

arbetsmiljön (Van Dijk & Kluger, 2004; 2011). Negativ feedback har en större påverkan på 

motivation när det gäller förebyggande arbetsuppgifter såsom målsättning eller som kräver 
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kreativitet i form av ideskapande och praktiska uppgifter (Van Dijk & Kluger, 2011). 

Abrahamsson och Andersen (2010) menar att forskning som undersöker korrelation mellan 

målsättning och feedback är för få för att klarlägga sambandet, men dock visar några studier 

att återkoppling främjar målsarbete. I målarbete kan feedback förekomma som ett verktyg 

som ger återkoppling och värdering som kan höja motivation och vidare prestation, samt 

genom feedback kan individen korrigera sitt arbete till det bättre (Abrahamsson & Andersen, 

2010). Enligt Nilsson (2004) är det ledaren som ger feedback som bearbetar feedbacks 

utvärderingssynpunkter med den anställde samt ska ledaren värdera den anställdes känslor, 

tankar, erfarenheter och den anställdes personliga upplevelse i det som är viktigt för individen 

i specifik situation.   

Socialt stöd som motivationsfaktor  

            Socialt stöd uppstår i sociala relationer och i interaktioner mellan människor och som 

teoretiskt delas in i dess struktur och funktion (Härenstam & Bejerot, 2010). Härenstam och 

Bejerot (2010) menar att strukturen fås i skepnad av de sociala nätverk där individen ingår 

som består av exempelvis kollegor. Trivs individen i nätverket uppstår en känsla av 

samhörighet och kan upplevas som tillhörighet i något större och dessutom känna sig vara 

behövd (Härenstam & Bejerot, 2010). Socialt stöd tillgodoser grundläggande mänskliga 

behov såsom trygghet, säkerhet och kamratskap samt gynnar grupptillhörighet till ett aktivt 

handlingsmönster (Allvin et al., 2003). Enligt Arbetsmiljöverket (2012) så är stöd från 

omgivningen ett effektivit skydd mot negativa konsekvenser i arbetsmiljön och instrumentellt 

stöd ingår i socialt stöd som innebär att det finns hjälpmedel för utförande av arbetsuppgifter. 

Vägledning och praktiskt stöd ingår också i instrumentellt stöd och det förekommer oftast från 

chefen eller ledaren (Härenstam & Bejerot, 2010; Johnson & Hall, 1988). Socialt stöd som 

gynnar bekräftelsebehov och värdering av individen kallas emotionellt stöd och det står ofta 

arbetskamrater för (Härenstam & Bejerot, 2010; Johnson & Hall, 1988). Vidare ingår 

informativt stöd i socialt stöd som innebär att i den sociala arbetsmiljön ska det bestå av 

dialoger mellan kollegor för att undvika missförstånd, diskutera problem och svårigheter, 

möjlighet till erfarenhetsutbyte samt fortlöpande information om verksamheten 

(”Arbetsmiljöverket”, 2012). Enligt Karasek och Theorell (1990) innebär begreppet socialt 

stöd inom arbetslivet ett socialt samspel mellan kollegor eller chef. För de anställdas 

välmående och intagande av ny kunskap är samspel väsentligt (Karasek & Theorell, 1990). 

Enligt krav-kontroll och socialt stöd modellen kan samspelet leda till en viss grad av socialt 

stöd som har effekten att dämpa arbetskravens ansträngning och öka känslan av kontroll hos 

individen i sin arbetsmiljö (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Thorell, 1990). Enligt Locke 

och Latham (1990) får mål inte överstiga i storlek över individens egna förmågor då det kan 

leda till att målet är oövervinnligt och arbetskraven för höga. Socialt stöd är ett hjälpmedel 

som innebär att individen får det enklare och gynnar motivation till produktiva beteenden på 

arbetsplatsen då större arbetskrav form av mål kan uppnås (Karasek & Theorell, 1990). Från 

sociala relationer i arbetet innebär det att faktorn socialt stöd kan finnas och detta skapar 

trygghet samt motivation och lojalitet att ställa upp för företaget när företaget har ställt upp på 

sin personal (Marchetti, 1998). Enligt Härenstam & Bejerot (2010) är kvaliteten i de sociala 

relationerna som har betydelse för motivationen och prestationen på en arbetsplats. Det är i 

social interaktion som människor och verksamhet utvecklas och kunskap överförs (Härenstam 

& Bejerot, 2010).  

            Forskning visar att det finns samband mellan låg grad av socialt stöd på arbetsplatsen 

och personal som byter arbetsplats, hög grad av sjukskrivningar (Härenstam & Bejerot, 2010; 

Karasek & Thorell, 1990) och/eller förtidspension (Härenstam & Bejerot, 2010). I en studie 

som Waldenström och Härenstam (2009, ref. i Härenstam & Bejerot, 2010) har utfört visar 

resultatet att de faktorer som bidrar till socialt stöd, som är en viktig komponent i arbetet, är 

individanpassad arbetsfördelning, tydlig ansvarsfördelning, chef som deltar i diskussioner 
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med de anställda samt kollektivt ansvar för helheten. Enligt Porter et al. (2003) är ett socialt 

stöd från sina kollegor en motivationsfaktor när nya uppgifter skall utföras på arbetet men har 

inte någon större effekt på prestationsfyllda arbetsuppgifter som redan förekommer i arbetet, 

då är utvärdering och uppmuntran såsom feedback en motivationsfaktor samt strategi.     

Alternativa motivationsstrategier i arbetslivet  
            Strategier inom organisation har olika definitioner och syften (Abrahamsson & 

Andersen, 2010). Strategi i denna rapport utgår ifrån Abrahamsson och Andersens (2010) 

definition där strategi är en förplanerad och medveten handlingsplan för att uppnå ett visst 

eller vissa syfte eller mål. Inom företag finns det belöningssystem som är byggt på att 

förstärka vissa önskevärda beteenden såsom att belöna insatser i arbetet (Landy & Conte, 

2006). Nackdelen med strategin är att företag utgår ifrån att pengar är det som är 

huvudsakliga motivet till att exempelvis prestera på en viss kvot och att detta system skulle 

kunna vara lämplig i alla slags företag eller yrken (Abrahamsson & Andersen, 2010). Enligt 

Abrahamsson och Andersen (2010) kan belöning i form av pengar ge en allmän information 

om önskad prestation och effektivitet och är ett svagt kommunikationsmedel för det arbete 

den anställde har gjort.  Feedback ger istället en klarare syn och förståelse för vad företaget 

vill ha utifrån den anställde (Abrahamsson & Andersen, 2010). Forskning visar att företag 

skall använda sig av feedbacksystem som bygger på företagets arbetsuppgifter och personals 

arbetsmotiv (Von-Dijk & Kruger, 2004). Vidare visar forskning att kunskap om sina resultat, 

skapandet av intresse och situationsrelaterad feedback är goda och effektiva 

motivationsstrategier för personals lärande och arbete (Stamer, 2009). Feedback är ett bra 

kommunikationsmedel för att utveckla och belöna anställda med uppskattning, beröm och 

erkännande och forskning visar att (1) personal med låg grad av self-efficacy i arbetet är det 

mer effektiv som motivationsstrategi att ledaren fokuserar på utveckling och den enskilda 

individen och (2) personal med hög grad av self-efficacy skall motivationsstrategin från 

ledaren fokusera på uppgifterna och prestationen i arbetet (DeRue et al., 2010). En 

intervjustudie med några framgångsrika chefer inom produktion och försäljning menar att 

varför deras företag är framgångsrika är att de har byggt upp strategier där några 

motivationsfaktorer är (1) målsättning som ska uppnås, (2) sociala relationer som ger 

personalchefen insyn vad för arbetsmotiv personalen har som vidare kan arbetas in i uppgifter 

och målsättning, (3) uppskattning och igenkänning för det personalen har uppnått och för den 

prestation som läggs ner och (4) ha kunskap om arbetsmotiven såsom yttre belöningar 

(Marchetti, 1998). Chefen är en del av motivationsstrategin och rollen som ledare har 

förmågan att influera anställdas arbetsmotivation (Marchetti, 1998). Några ledare menar att 

uppskattning och igenkänning genom att ge yttre belöning såsom pengar för ens prestation är 

inte själva motivationsfaktorn, utan att det sker en uppskattning som motiverar personalen att 

vara effektiva och prestera i sitt arbete (Marchetti, 1998, Harris, 2001). En av ledarna menar 

att ledare ska skapa goda sociala relationer till sin personal som ger insyn och förståelse för 

vad enskilda individer blir motiverade av, därmed väva in individuella motivationsfaktorer i 

deras arbetsroll samt uppgifter (Marchetti, 1998). Dock kan det främsta arbetsmotivet vara att 

tjäna pengar och därmed kan företag skapa belöningssystem form av bonus eller procentuell 

andel av vinst för uppnådda mål (Marchetti, 1998). Enligt Morell (2011) har icke ekonomiska 

belöningar en större och längre effekt på anställdas motivation, men företagets 

belöningssystem kan ha en negativ effekt på arbetet om andra motivationsfaktorer används än 

ekonomiska belöningar.  Forskning visar att motivationsfaktorer och strategier från sin 

närmsta chef inte behöver vara mest effektivast, utan faktorer såsom arbeta med kollegor, ha 

befattning att ta beslut för att lösa problem, samt arbeta med meningsfulla eller produktiva 

produkter (Franca & da Silvia, 2010). Enligt Franca & Silvia (2010) ska motivationsstrategier 

byggas upp utifrån det enskilda företaget, då människor har olika arbetsmotiv och olika 

motivationsfaktorer har olika effekter på enskilda anställdas arbetsmotivation. Vidare visar 
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forskning att företag skall undersöka hur anställda tolkar motivationsstrategier såsom 

belöningssystem, hur den upplevs och har för effekt på den enskilda individen.  

           Författarna till denna rapport har redovisat några motivationsfaktorer som kan motivera 

anställda till att öka prestationen i sitt arbete. Samt redovisat strategier som rapportens 

fokuserande motivationsfaktorer inkluderar i, men forskning visar att företag skall utgå ifrån 

sin miljö och sin personal för att utveckla eller vilka motivationsstrategier som skall användas 

(Franca & Silvia, 2010; Morell, 2011). Detta har lett till denna rapports syfte och 

frågeställningar. 

Syfte och Frågeställningar 

   Syfte. 
Första delsyftet med föreliggande studie är att undersöka motivationsfaktorerna målsättning, 

feedback, arbetsmotiv, socialt stöd och personlighetsfaktorn self-efficacy hos personal, samt 

att undersöka eventuella korrelationer mellan motivationsfaktorerna och personlighetsfaktorn 

self-efficacy. Andra delsyftet med föreliggande studie är att undersöka hur några av företagets 

personalchefer motiverar sin personal genom motivationsstrategier samt undersöka hur några 

ur personalen upplever motivationsstrategin eller strategier från sin chef.  
 

   Frågeställningar. 

 Vilken grad uppfattar deltagarna att motivationsfaktorerna målsättning, feedback, 

arbetsmotiv, socialt stöd, och personlighetsfaktorn self-efficacy förekommer i deras 

arbetsmiljö?  

 Finns det några signifikanta korrelationer mellan de olika motivationsfaktorerna och 

personlighetsfaktorn self-efficacy? 

 Vad för motivationsstrategi eller strategier använder sig chefer av för att motivera sin 

personal? 
 Hur upplever personalen motivationsstrategin eller strategierna från sin chef och upplever 

personalen att dessa har en motiverande effekt i sin arbetsmiljö? 

 

Metod 

Urval 

           Urvalsmetoden i denna studie var en kombination av bekvämlighets- och 

tillgänglighetsurval. Fem olika företag blev kontaktade via telefon, därmed var det ett 

industriföretag i västra Sverige som var tillgänglig för denna studie. Kravet på deltagarna som 

besvarar studiens enkät och/eller frågeformulär skulle vara anställda på företaget. Totalt 100 

anställda (86 anställda, 14 ledare, 86 män, 14 kvinnor, Målder = 42 år, åldersspann: 19-62 år, 

Marbetslängd = 13,5 år) deltog i enkäten av 260 tillgängliga anställda. Det externa bortfallet var 

62 % och interna mindre än 1 % på samtliga frågor. Urvalet av chefer till det strukturerade 

frågeformuläret var de som hade som uppgift att leda. Tolv tillgängliga chefer utförde 

frågeformuläret, (8 män, 4 kvinnor, Målder = 41 år, åldersspann: 27-49 år, Marbetslängd=14 år) 

som hade ledarrelaterad utbildning. För urvalet för den personal som skulle delta i 

frågeformuläret var att de inte hade uppgift att leda och elva anställda var tillgängliga (8 män, 

3 kvinnor, Målder = 44 år, åldersspann: 29-58 år, Marbetslängd = 12 år).   

Material 

           Skapade en enkät som innehåller 31 frågor och/eller påståenden (se bilaga 2) som 

undersöker motivationsfaktorerna målsättning, feedback, arbetsmotiv, social stöd och 

personlighetsfaktorn self-efficacy. Enkätens första frågor består av bakgrundsfrågor såsom 

kön och ålder. Frågor om motivationsfaktorerna arbetsmotiv och socialt stöd är taget från 
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QPSNordic frågeformulär (Nordiska Ministerrådet, 1998) som har Cronbach´s Alfa mellan 

0.78 och 0.83. Även feedbackrelaterade frågor är uttagna från QPSNordic som är kopplade till 

denna rapports definitioner, då färdigt material som relaterade till denna rapports utvalda 

enkätstruktur inte kunde lokaliseras. Cronbach´s Alfa analyserades genom SPSS och resultatet 

visar Alfa på 0,79. Frågor för målsättning är taget från Locke och Lathams (1990) fråge-

formulär om målsättning och frågor om personlighetsfaktorn self-efficacy i arbetet är taget 

från Schyns, Rigotti och Mohrs (2008) validerade Occupational Self-Efficacy Scale (OSES) 

och Cronbach´s Alfa var 0,83 på de utvalda frågorna. Frågorna har givna svarsalternativ och 

en skattningskala mellan (1-5) som hade svarsalternativen: (1) Mycket sällan eller aldrig, (2) 

ganska sällan, (3) ibland, (4) ganska ofta, och (5) mycket ofta eller alltid. 

             För att kunna tolka graden av motivationsfaktorerna, samt delfaktorer, skapade 

författarna till denna rapport en gradskala. Principen för gradskalan och kodningen var att 

medelvärdena från deltagarnas totala svarsval från de utvalda frågorna från QPSNordic, 

Locke och Lathams (1990) målsättning och OSES delades in i tre kategorier: låg, medel och 

hög. Detta syftar till att kunna tolka resultatets värden på ett enkelt och konkret sätt i 

diskussionsdelen i denna rapport. I tabell 1 visar grader av motivationsfaktorerna målsättning, 

feedback, socialt stöd, dess delfaktorer kollegor och chef, arbetsmotiv och dess delfaktorer 

yttre belöning, personlig utveckling, trygghet och kreativitet, samt personlighetsfaktorn self-

efficacy.  
Tabell 1. Kodning av frågor från QPSNordic, Locke och Latham (1990) målsättning och OSES totala svarsvals medelvärde av 

motivationsfaktorerna målsättning (M), socialt stöd (S) dess delfaktorer kollegor (K) och chef (C), arbetsmotiv (AM) dess delfaktorer yttre 

belöning (YB), personlig utveckling (PU), trygghet (T) och kreativitet (KR), feedback (F) samt personlighetsfaktorn occupational self-
efficacy (OSE), utifrån skattningsskala (1-5). 

Gradkategori   M S K C AM YB        PU      T         KR  F OSE 

Låg   1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2       1-2 1-2 1-2 

Medel  3 3 3 3 3 3 3   3          3 3 3 

Hög   4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5       4-5 3-4 4-5 

 

            Två stycken strukturerade frågeformulär skapades utifrån denna rapports syfte, en för 

personal och en för chef eller ledare som besvarades skriftligt. Frågeformulären blev 

strukturerade utifrån Maykut och Morehouses (1994) generell procedur för utveckling av 

intervjuschema samt denna rapports frågeställningar. Sju frågor i båda frågeformulären samt 

fem bakgrundsfrågor för personal (se bilaga 3) och 6 bakgrundsfrågor för chefer (se bilaga 4) 

som ger kunskap om deltagarnas bakgrund. Exempel på fråga till personalchef är: ”Vad anser 

du vad motiverar anställda att arbeta på denna arbetsplats?” och exempel på fråga till 

personal: ”Kan du beskriva hur din närmsta chef motiverar dig i ditt arbete? Ge något eller 

några exempel på vad du anser är deras strategier?”. Två pilottest utfördes av varje 

mätinstrument som först innebar en enkätanalys för att kunna göra en bedömning om 

frågeformulärets formalia, upplägg och svarsalternativ. För det andra, frågeformulärsanalys 

för bedömning av uppfattningen av frågorna, formalia och upplägg. Efter pilottesten gjordes 

stavningskorrigering i enkäten och korrigering på fråga 8a för att förtydliga frågans innebörd i 

chefernas frågeformulär. 

Procedur 
              Författarna till denna rapport levde upp till forskningsetiken och de fyra kraven genom 

(1) ett informationsbrev, (se bilaga 1), för att informera om vad materialet skulle användas till 

för att uppnå nyttjandekravet och det frivilliga deltagandet för att uppnå samtyckekravet, (2) 

informera respondenterna om deras rättigheter för att uppnå informationskravet och (3) 

genom en låst brevlåda på den undersökta arbetsplatsen, direkt insamling samt inget svar skall 

kunna kopplas till enskild individ för att uppnå konfidentialitetskravet. Informationsbrevet 

stärker standardiseringen som innebar att alla respondenter fick samma information. Kom 
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överens med kontaktpersonen som bland annat var personalchef för HR (Human Resources) 

när undersökning kunde äga rum på företaget och var personalens deltagande av enkät och 

frågeformuläret kunde delas ut och samlas in. Alla anställda fick ett mejl med information att 

en studie skulle förekomma på arbetsplatsen med information om syfte, när det skulle ske, var 

vi skulle befinna oss samt procedur. Frågeformuläret till chefer eller ledare delades ut i 

enskild persons postfack, med en deadline samt de två alternativ till inlämning av utfört 

frågeformulär som var i en sluten brevlåda eller genom personlig inlämning.  

Analys 
              Insamlingsdata överfördes till statistikprogrammet SPSS 20.0. Detta för att få fram (1) 

resultat om medelvärdet och standardavvikelsen för variablerna målsättning, feedback, 

arbetsmotiv dess delfaktorer, socialt stöd och dess delfaktorer, samt personlighetsfaktorn OSE 

som fanns inom industripersonalens arbetsmiljö, och (2) användning av tvåsidigt Pearsons r 

för korrelation mellan variablerna. Vidare skapades tabeller utifrån resultaten från SPSS som 

visas i rapportens resultatdel. 

             Frågeformuläret har transkriberats, kodats samt analyserats med hjälp av citatblock-

metoden (Maykut & Morehouse, 1994) för att kunna finna teman och kategorier för 

redovisningen i denna rapports resultat. Kategoriseringen har till viss del skett efter denna 

rapports frågeformulär och utifrån själva materialet för en strukturell presentation av 

frågeformulärets material. Regler analyserades fram till de skapade kategorierna samt teman 

som förklarar kärnan i citaten (Maykurt & Morehouse, 1994). Genom citatblocksmetoden har 

det kunnat plocka ut relevanta citat och förståelsen för de strategier som cheferna använder 

sig av som belyser rapportens frågeställning som presenteras i resultatdelen. I denna rapports 

diskussion problematiseras och diskuteras det resultat som har presenterats. 

Resultat 

Motivationsfaktorernas- och personlighetsfaktorn OSE grad i arbetsmiljön  
           Första frågeställningen gäller vilken grad uppfattar deltagarna att motivations-

faktorerna målsättning, feedback, arbetsmotiv, socialt stöd, och personlighetsfaktorn self-

efficacy förekommer i deras arbetsmiljö. Data överfördes och analyserades i SPSS för att få 

fram deltagarnas sammanlagda medelvärde och standardavvikelse av de undersökta 

variablerna. Medelvärdena visar vilken grad (låg, medel, hög) de undersökta variablerna 

förekommer på den undersökta arbetsplatsen.   
            I tabell 2 visas medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för motivationsfaktorerna 

målsättning, feedback, socialt stöd dess delmotivationsfaktorer kollegor och chef, arbetsmotiv 

dess delmotivationsfaktorer yttre belöning, personlig utveckling, trygghet och kreativitet, 

samt personlighetsfaktorn OSE.   
 

Tabell 2. Medelvärde (M)och standardavvikelse (SD) av motivationsfaktorerna målsättning, feedback, socialt 

stöd dess delfaktorer kollegor och chef, arbetsmotiv dess delfaktorer yttre belöning, personlig utveckling, 

trygghet och kreativitet, samt personlighetsfaktorn OSE, utifrån skattningsskala (1-5). 
 Variabler Medelvärde Standardavvikelse 

1.Målsättning 3,89  0,60 

2.Socialt stöd 3,75  0,80 

3.Kollegor 3,93  0,87 

4.Chef 3,64  0,95 

5.Arbetsmotiv 3,09  0,61 

6.Yttre belöning 1,74  0,86 

7.Personlig utveckling 3,31  0,81 

8.Trygghet 4,03  0,86 

9.Kreativitet 3,25  1,16 
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10.Feedback 2,90  0,74 

11.OSE 3,87  0,58 

 

 

Korrelation mellan målsättning, feedback, arbetsmotiv, socialt stöd och OSE 
            Andra frågeställningen gäller om det finns några signifikanta korrelationer mellan de 

olika motivationsfaktorerna och personlighetsfaktorn OSE i den undersökta arbetsmiljön. 

Genom analysmetoden Pearsons r i SPSS kunde korrelation analyseras fram mellan de 

undersökta variablerna. 

            I tabell 3 presenteras korrelation mellan motivationsfaktorerna målsättning, feedback, 

arbetsmotiv, socialt stöd, och OSE. 
 
Tabell 3.r-värdet för korrelation mellan motivationsfaktorerna Målsättning (M), Feedback (F), 

Arbetsmotiv (A), Socialt stöd (S)och personlighetfaktorn OSE.(n=100, tvåsidig) 
 

Variabler                                            M F A S OSE 

1. Målsättning - 0,504** 0,347** 0,431**   0,535** 

2. Feedback 0,504** - 0,364** 0,747** 0,197* 

3. Arbetsmotiv 0,347** 0,364** - 0,347**   0,319** 

4. Socialt stöd 0,431** 0,747** 0,347** - 0,243* 

5. OSE 0,535**  0,197* 0,319**   0,243* - 
Korrelation är signifikant på nivåerna * 0,05 och **0,01 (tvåsidig). 

Tabell 3 visar Pearsons r korrelationsanalys för att bedöma förhållandet mellan denna rapports 

undersökta variabler i arbetsmiljön. Tabell 3 visar målsättning har signifikant positivt 

korrelation med feedback (r=0,504, n=100, p<0,01), arbetsmotiv (r=0,347, n=100, p<0,01), 

socialt stöd (r=0,431, n=100, p<0,01), samt personlighetsfaktorn OSE (r=0,535, n=100, 

p<0,01). Vidare visar tabellen att feedback har signifikant positiv korrelation med arbetsmotiv 

(r=0,364, n=100, p<0,01), men även med socialt stöd (r=0,747, n=100, p<0,01), och OSE 

(r=0,197, n=100, p<0,05). Även visar tabellen att arbetsmotiv har signifikant positiv 

korelation med socialt stöd (r=0,347, n=100 p<0,01), samt OSE (r=0,319, n=100, p<0,01). 

Upplevelsen av socialt stöd i arbetsmiljön har signifikant positiv korrelation med OSE 

(r=0,243, n=100, p<0,05). 

 

            I tabell 4 presenteras korrelation mellan arbetsmotivs delfaktorer yttre belöning, 

personlig utveckling, trygghet, kreativitet, och kollegor, chef, personlighetsfaktorn OSE samt 

motivationsfaktorerna målsättning och feedback. 

Tabell 4.r-värdet för korrelation mellan delfaktorerna Yttre belöning (YB), Personlig utveckling (PU), trygghet (T), 

Kreativitet (K) Kollegor (KO), chef (C) samt personlighetsfaktorn occupational self-efficacy (OSE) och faktorerna 

Målsättning (M) och Feedback (F). (n=100, tvåsidigt) 
Variabler     YB   PU    T     K   KO     C   OSE    M     F 

1. Yttre belöning      - 0,348** 0,092 0,317** 0,150 0,152 -0,033 0,113 0,330** 

2. Personlig utveckling 0,348**     - 0,087 0,493** 0,277** 0,219* 0,251* 0,242* 0,255* 

3. Trygghet 0,092 0,087    - 0,142 0,090 0,005 0,223* 0,267** 0,065 

4. Kreativitet 0,317** 0,493** 0,142     - 0,384** 0,285** 0,349** 0,266** 0,339** 

5. Kollegor 0,150 0,493** 0,090 0,384**     - 0,518** 0,183 0,262** 0,447** 

6. Chef 0,152 0,219* 0,005 0,285** 0,518**     - 0,232* 0,450** 0,785** 

7. OSE -0,033 0,251* 0,223* 0,349** 0,183 0,232*     - 0,535* 0,197* 

8. Målsättning 0,113 0,242* 0,267** 0,266** 0,262** 0,450** 0,535**     - 0,504** 

9. Feedback 0,330** 0,225* 0,065 0,339** 0,447** 0,785** 0,197* 0,504**     - 

Korrelation är signifikant på nivåerna * 0,05 och **0,01 (tvåsidigt). 

I tabell 4 visar att målsättning har signifikant positiv korrelation dels med arbetsmotivs 

delfaktorer personlig utveckling (r=0,242, n=100, p<0,05), trygghet(r=0,267, n=100, p<0,01) 

och kreativitet (r=0,266, n=100, p<0,01), men även med socialt stöds delfaktorer 
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kollegor(r=0,262, n=100, p<0,01), och chef (r=0,450, n=100, p<0,01). Vidare visar 

målsättning signifikant positiv korrelation med feedback (r=0,504, n=100, p<0,01), men även 

personlighetsfaktorn OSE (r=0,535, n=100, p<0,05). Ur tabellen visar feedback signifikant 

positiv korrelation mellan arbetsmotivs delfaktorer yttre belöning (r=0,330, n=100, p<0,01), 

personlig utveckling (r=0,255, n=100, p<0,05), och kreativitet (r=0,339, n=100, p<0,01), men 

även med socialt stöds delfaktor kollegor (r=0,447, n=100, p<0,01), och chef (r=0,785, 

n=100, p<0,01). Tabell 4 visar även att feedback har positivt signifikant korrelation med 

personlighetsfaktorn OSE (r=0,197, n=100, p<0,05). Vidare visar tabellen att socialt stöds 

delfaktor kollegor har signifikant positivt korrelation med arbetsmotivs delfaktorer personligt 

utveckling (r=0,277, n=100, p<0,01), och kreativitet (r=0,384, n=100 p<0,01) men även 

socialt stöds delfaktor chef visar signifikant positiv korrelation med arbetsmotivs delfaktorer 

personlig utveckling (r=0,219, n=100, p<0,05), och kreativitet (r=0,285, n=100, p<0,01). Ur 

tabellen visar OSE signifikant positiv korrelation med arbetsmotivs delfaktorer personlig 

utveckling (r=0,251, n=100, p<0,05), trygghet (r=0,223, n=100, p<0,05), och kreativitet 

(r=0,349, n=100, p<0,01), men även med socialts stöds delfaktor chef (r=0,232, n=100, 

p<0,05). Resterande variabler har inte signifikant korrelation. 

Chefers motivationsstrategier 
           Tredje frågeställningen i denna rapport gäller vad för motivationsstrategi eller 

strategier använder sig chefer av för att motivera sin personal på den undersökta arbetsplatsen. 

Syftet är inte att generalisera det kvalitativa resultatet till andra arbetsmiljöer eller individer 

utan att visa deltagarnas sammanfattade bild av motivationsstrategier som förekommer i deras 

arbetsmiljö.  

       Cheferna som deltog i studien anser att de motiverar sin personal. Cheferna har både 

liknande och åtskilda motivationsstrategier för att motivera sin personal på företaget. Nedan 

presenteras strategier som används av flest chefer på arbetsplatsen genom skapade kategorier 

utifrån citatblockmetoden. En rangordning från 1 till 6 är skapad och 1 är den strategi som 

flest chefer använder sig av i sin arbetsmiljö för att motivera sin personal.  

1. Delaktighet 

2. Målsättning 

3. Chefs närvaro och delaktighet 

4. Positiv och negativ feedback 

5. Yttre belöningar 

6. Företagets bidragande faktorer  
                    Delaktighet. En strategi som flest chefer använder sig av är att skapa delaktighet. 

Majoriteten uppfattar att delaktighet är en motivationsfaktor för personalens motivation. 

Enligt några chefer är information en möjlighet till delaktighet. Personal kan ta del av vad 

som är nytt, det som är i utvecklingsprocess och vilket beslut som har gjorts i företaget. Ett 

par chefer menar att insikt leder till känslan att vara delaktig i företaget. Även menar ett par 

chefer att delaktighet skapar en insikt och en helhetsbild om vad som skall uppnås, varför och 

hur personalen själva bidrar till företaget som skall leda till arbetsmotivation. En chef menar 

för att nå gemensamma mål i arbetet måste man känna sig delaktig. Ett par chefer anser att det 

är arbetskamraterna som står för gemenskapen och teamkänslan på företaget. Flertal av 

cheferna nämner att det är kollegors kamratskap som leder till arbetsmotivation på företaget 

men inte nämns som en faktor i deras strategi. Delaktighet i kollegors arbete anser chefer ska 

ge förståelse för företagets olika arbetsuppgifter och dess vikt för produktionen. Syften med 

dessa strategier, enligt vissa av cheferna, är att skapa arbetsmotivation till (1) trivsel i arbetet, 

(2) öka resultat och prestera över sin förmåga och (3) öka ansvar.      

             Målsättning. Några chefer arbetar med att sätta upp mål i arbetet för sin personal. 

Tydliga mål benämner två chefer vara en faktor som motiverar och menar ”jag tror många 

känner att det finns tydliga mål med verksamheten” och strategin är att ha tydliga mål som 
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personalen skall arbeta mot, både på skiftnivå samt längre tidsperioder såsom vecka till 

månad. Enligt en chef är strategin: ”Säkerställer att alla har tydliga mål som de kan påverka 

och som bidrar till företagets mål. Vi har en årlig måldelningsprocess för detta”. Enligt ett 

par chefer är målen resultatinriktade och målen följs upp. En chef försöker skapa en 

delaktighet i planer och strategier för att uppnå uppsatta mål som chefen anser vara 

motiverande för personalen. Syftet med målsättning som motivationsstrategi enligt några 

chefer är (1) för produktionens resultat, (2) meningsfullt för personalen, och (3) en trygghet.   

            Chefs närvaro och delaktighet. Några chefer menar att det är en strategi att ta sig tid 

med sin närvaro att (1) visa att chef bryr sig om sin personal, (2) visa intresse och är till en 

viss grad involverad i det arbete som personalen utför, och/eller (3) visa uppskattning för det 

goda arbete som utförs på arbetsplatsen. Syftet med motivationsstrategin enligt några chefer 

är att skapa nära kontakt med sin personal som bidrar till tillit och respekt mellan parterna. En 

chef menar att chefs närvaro och delaktighet skulle kunna förbättras och menar ”vi är inte 

alltid bra på att lyssna. Personalen kan ha påpekat saker flera gånger men det händer inget. 

Till slut slutar man att påpeka saker ”för det är ändå ingen som lyssnar”. 

            Positiv och Negativ Feedback. Några chefer anser att feedback i arbetet är en god 

strategi för arbetsmotivation då några av cheferna anser att det är en faktor som deras personal 

blir motiverad av. Ett par chefer anser att öppen kommunikation är bidragande faktor till 

motivation. Feedback utförs av några chefer i den undersökta arbetsmiljön när arbetet når mål, 

när hög prestation och/eller önskvärda beteenden förekommer. Några av cheferna anser att 

deras strategi utgår ifrån att (1) uppmärksamma personal genom uppskattning, (2) positiva 

kommentarer, (3) konstruktiv kritik för positiv utveckling, och/eller (4) utvärdering av arbete 

som kan leda till positiv eller negativ feedback. En chef menar att när feedback skall 

genomföras av chefen utgår denna chef från fyra till ett balansen som innebär att fyra gånger 

ge positiv feedback och ett korrigerande för att inte få en negativ effekt på 

arbetsmotivationen. Syftet med feedback enligt några chefer är att skapa arbetsmotivation och 

bidra till personals utveckling, trivsel, arbetsresultat och/eller arbetsglädje. Dock anser ett par 

chefer att arbetsmiljön har ett behov för en högre grad av utförande av feedback för 

personalens motivation och en chef menar ”Tror alla kan bli bättre på att ge direkt feedback 

till varandra. Vet man vad som inte är bra kan man bli bättre”.  

            Yttre belöningar. Några chefer anser att yttre belöningar är en motivationsstrategi 

som påverkar personalens motivation. Enligt ett par chefer är företagets förmåner och lön 

motiverande faktor för sin personal. De belöningssystem som cheferna använder sig av är 

exempelvis konditorivaror, tillställningar såsom fest och aktiviteter för personalen för att visa 

uppskattning och uppmärksamma positiva resultat i deras arbete. På grund av att företaget har 

möjlighet att mäta personalens prestation och uppnådda mål menar en chef att de har 

möjlighet att ge sin personal yttre belöningar: Syftet med yttre belöningar enligt dessa chefer 

är för att öka trivsel och göra sitt bästa varje dag.  

            Företagets bidragande motivationsfaktorer. Enligt par chefer är trygghet en 

motivationsfaktor och menar på att trygghet i form av ett stabilt företag, ha en anställning och 

lön är grunden till arbetsmotivation på denna arbetsplats. Två chefer menar att 

kunskapsutvecklingen är en annan motivationsfaktor och menar att företagets storlek kan leda 

till utvecklingsmöjligheter för personalen. Stolthet anser ett annat par chefer är en 

motivationsfaktor såsom en stolthet av att arbeta i företaget. 

Personals upplevda strategi 
Denna rapports fjärde frågeställning gäller hur personalen upplever motivations-strategin eller 

strategierna från sin chef och upplever personalen att dessa har en motiverande effekt i sin 

arbetsmiljö. Syftet är inte att generalisera det kvalitativa resultatet till andra arbetsmiljöer eller 

individer utan att visa deltagarnas sammanfattade bild av de upplevda motivationsstrategier 

som förekommer från sin chef och dess effekt på de anställda.  
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            Fyra deltagare upplever att de blir motiverade av sin närmaste chef. Dessa anställda, 

som deltog i studien, upplever gemensamt att de får feedback och är en faktor som bidrar till 

deras arbetsmotivation. Dessa anställda upplever sin chefs feedback genom (1) positiv 

feedback såsom beröm på det arbete som utförs, (2) vid lägre arbetskvalitet i det som görs, 

skapas dialoger för gemensamma lösningar, (3) coaching i arbetet, (4) direkt feedback, 

och/eller (5) beskrivning av arbetets betydelse, dess mål och utvärdering av slutresultatet. Ett 

par ur personalen som upplever att det blir motiverade av sin närmsta chef anser att syftena 

för motivationsstrategin är för företagets bästa och överlevnad. Vidare upplever en ur 

personalen att syftet med motivationsstrategin är för att organisationen ska bli självgående så 

långt som möjligt. 

            Orsaker till icke upplevda strategier. Sju deltagare upplever att de inte blir 

motiverade av sin närmsta chef. Några ur personalen som deltog i denna studie anser att 

huvudorsaken till icke upplevda strategier är chefens låga närvaro. På grund av att personalen 

upplever en låg närvaro från sin chef upplever vissa ur personalen att chefen inte visar 

tillräckligt med intresse för personalens arbete och därmed ingen uppmuntran som kan öka 

deras arbetsmotivation. Några ur personalen upplever sin chefs låga närvaro på grund av att 

chefen är (1) frånvarande från produktionen, (2) överhopad med vardagliga göromål, och har 

(3) tidsbrist för att kunna skapa engagemang, och/eller (4) brist på auktoritet för att bli 

motiverad av sin chef. En ur personalen upplever att sin kompetens och höga grad av 

prestation i sitt arbete inte uppskattas för att kunna uppleva eller märka att chefer motiverar 

personal. Den anställde upplever att detta kan grunda sig i att viss chef uppskattar enskilda 

individens kompetensnivå på grund kön. En ur personalen upplever inte någon 

motivationsstrategi från chef då den upplevda orsaken är att information, såsom konfidentiell, 

mellan personal och chef kommer fram till obehöriga anställda. Några ur personalen gav 

förslag till ökad motivation såsom bättre betalt samt fler fester eller aktiviteter. Ett par ur 

personalen föreslår att chefen ska bli mer delaktig i arbetet som personalen utför. De 

motivationsfaktorer som personalen upplever är motiverande är rangordnade enligt: (1) 

kamrater, (2) kunskapsutveckling, (3) trygghet, (4) intresse, (5) yttre belöningar, (6) 

prestation, (7) feedback, (8) arbetsvariation, (9) Ansvar, och/eller (10) delaktighet.    

Diskussion 

Första syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken grad uppfattar deltagarna att 

motivationsfaktorerna målsättning, feedback, arbetsmotiv, socialt stöd och 

personlighetsfaktorn OSE förekommer i deras arbetsmiljö, samt att undersöka eventuella 

korrelationer mellan motivationsfaktorerna och personlighetsfaktorn OSE.  

            Enligt resultatet är målsättning på en medelgrad och resultatet tenderar visa att 

målsättning är en befintlig motivationsfaktor i den undersökta arbetsmiljön. Utifrån Locke 

och Lathams (1990) målsättningsteori kan resultatet tolkas att deltagarna i denna studie 

uppfattar sina arbetsrelaterade mål som acceptabla och tydliga för att målen skall vara 

motiverande. Utifrån Lathams (2007) forskning, kan deltagarna uppleva en betydande känsla 

för vissa mål i deras arbete och det kan vara en bidragande faktor att deltagarna utövar en 

större ansträngning jämfört om målsättning hade uppfattats i en lägre grad i den undersökta 

arbetsmiljön. Då uppgifter och processen till mål kan ha en viss svårighetsgrad är det är 

mycket upp till den enskilda individens kognition, erfarenhet, tro på sig själv och sina 

förmågor som är faktorer till motivation (Locke & Latham, 1990). Utifrån denna rapports 

resultat och Lathams (2007) forskning kan antagandet göras att uppsatta mål i den undersökta 

arbetsmiljön är en faktor som bidrar till (1) aktiveringen (2) intensiteten i handling, samt (3) 

uthålligheten hos personalen i deras arbete. 

            Socialt stöd ligger på en medelgrad, samt även dess delfaktorer kollegor och chef, görs 

antagandet att det sociala stöd personalen får, som deltog i denna studie, utförs både av 
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kollegor samt chef. Kollegors stöd i arbetet kan leda till att den enskilda individen upplever 

bekräftelse från samspel och kollegors positiva värdering av individens närvaro i arbetsmiljön 

(Härenstam & Bejerot, 2010). Utifrån Härenstam och Bejerot (2010) kan denna rapports 

resultat tolkas att socialt stöd från kollegor till en viss del kan bekräfta och uppskatta kollegor 

sinsemellan. De kan vara bidragande faktorer till rapportens medelgrad av socialt stöd från 

kollegor i den undersökta arbetsmiljön. Delfaktorn chefs medelgrad av socialt stöd, utifrån 

Härenstam och Bejerot (2010), kan resultatet tolkas att det förekommer till en viss del av 

vägledning från chef. Därmed, utifrån Karasek och Theorell (1990) kan viss grad av 

informativt stöd förekomma från chef på den undersökta arbetsmiljön som kan till en viss 

grad minimera negativa arbetsmiljöfaktorer såsom höga krav som kan ha en negativ påverkan 

på deltagarnas motivation. Enligt Locke och Latham (1990) får mål inte överstiga i storlek 

över individens egna förmågor då det kan leda till att målet är oövervinnligt och arbetskraven 

för höga. Utifrån detta och Karasek och Theorells (1990) forskning kan antagandet göras att 

den medelgrad av socialt stöd deltagarna uppfattar i sin arbetsmiljö från kollegor och chef är 

ett hjälpmedel som kan gynna deras motivation samt kunna hantera större arbetskrav form av 

mål som ska uppnås i arbetsmiljön.  

            Resultatet visar att arbetsmotiv ligger på en medelgrad och antagandet görs att 

arbetsmiljön uppfyller medelgrad av arbetsmotiv såsom personlig utveckling och kreativitet 

samt hög grad av delfaktorn trygghet som enligt Allvin et al. (2003)  kan grunda sig i 

personals behov för motivation. Dock ligger delfaktorn yttre belöning på en låg grad och 

enligt Landy och Conte (2006) finns det belöningssystem inom vissa företag som bygger på 

att förstärka vissa önskevärda beteenden såsom att belöna insatser i arbetet (Landy & Conte, 

2006). Utifrån detta och denna rapports resultat kan två tolkningar förekomma: (1) att 

personalen som deltog i denna studie påvisar i en låg grad av önskevärda beteenden för att 

företag skall kunna tillge yttre belöningar och/eller (2) att företaget inte har ett koncist 

belöningssystem exempelvis att belöningar ibland förekommer när det utförs goda insatser i 

arbetet. Utifrån Bandura, (1997) och Marchettis (1998) studie kan resultatet tolkas att 

personalen som deltog i studien får låg grad av yttre belöningar som är kopplat till (1) 

arbetskompetens, (2) specifika arbetsuppskattningar samt (3) bekräftelse som kan stärka 

arbetsmotivation. Enligt Bandura (1997) kan motivation öka om belöning är kopplat till 

personals kompetens. Personlig utveckling är en delfaktor i arbetsmotiv som enligt resultatet 

ligger på en medelgrad och detta tenderar visa att det kan ske personlig utveckling i den 

undersökta arbetsmiljön. Enligt Porter et al. (2003) skapas arbetsmotivation genom faktorer 

som finns i miljön som kan stimulera individens inre kraft som får individen att sträva efter 

specifika beteenden. Utifrån detta kan denna rapports resultat tolkas att det finns faktorer i 

personalens arbetsmiljö som kan stimulera till handling som kan leda till medelgrad av 

personlig utveckling i den undersökta arbetsmiljön. Trygghet är en delfaktor i arbetsmotiv 

som ligger på hög grad i den undersökta arbetsmiljön och resultatet tenderar visa att 

personalen som deltog i studien upplever att sin arbetsplats ger dem trygghet. Enligt 

tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1993) ska trygghet uppfyllas för personals otrivsel skall 

underröjas och kan ge möjliget för andra faktorer att kunna öka arbetsmotivationen hos 

personal. Utifrån tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1993) och denna rapports resultat kan 

antagandet göras att personalen som deltog i denna studie upplever trivsel i sitt arbete på 

grund av delfaktorn trygghet ligger på en hög grad. Detta kan leda till att motivationsfaktorer 

kan ha en inverkan på deras arbetsmotivation. Enligt resultatet ligger delfaktorn kreativitet på 

en medelgrad och resultatet tenderar visa att personalen har möjlighet att utöva och vara 

kreativa i sin arbetsmiljö. Leach och Westbrook (2000) menar att det är uppgifter i arbetet 

som skapar möjlighet att vara kreativ som är motiverande.   
            Enligt resultatet är motivationsfaktorn feedback på en låg grad och tenderar visa att 

feedback på den undersökta arbetsplatsen utförs i en låg utsträckning. Enligt Nilsson (2004) 
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innebär feedback att chef ger konstruktiva reaktioner angående de krav som finns på arbetet 

samt de förväntningar som är uppsatta för arbetet. Utifrån detta kan resultatet tolkas att 

personalen som deltog i denna studie får låg grad av konstruktiva reaktioner angående deras 

arbete och de förväntningar som finns på de anställda. Vidare kan resultatet tolkas att låg grad 

av feedback bidrar lågt till personalens arbetsmotivation och Bandura (1997) menar att 

feedback ger möjlighetstillfällen att utvärdera eget arbete och korrigera handlingar eller 

beteenden som gynnar aktivitet och arbetsprestation. Feedback i arbetsmiljö kan bidra till 

ökad motivation som kan gynna arbetsprestationen (Van Dijk & Kluger, 2004; 2011). 
            Personlighetsfaktorn OSE ligger på medelgrad och tenderar visa att deltagarna i denna 

studie upplever att de har en medelgrad av tro på sina förmågor och arbetskompetens.  

Enligt porter et al. (2003) är self-efficacy en bidragande faktor till motivation och enligt 

DeRue et al. (2010) och Renn & Fedors (2001) forskning finns det positivt korrelation mellan 

self-efficacy och prestation. Utifrån dessa forskningar och denna rapports resultat kan 

antagandet göras att medelgrad av OSE kan bidra till personalens, som deltog i denna studie, 

arbetsmotivation samt att medelgrad av OSE kan leda till medelgrad av personalens prestation 

i deras arbete. För att kunna öka personalens OSE, som deltog i denna studie, vidare öka 

bigrandet till arbetsmotivation samt prestation föreslår Bandura (1997)  att (1) sätta upp mål i 

arbetet som är utmanande, men inte omöjliga för individen att uppnå, (2) personal tar del av 

andras erfarenheter och kunskap om uppnådda mål som är en möjlighet till att öka tron på sin 

egen förmåga och/eller (3) att ledare ökar graden av socialt stöd samt feedback som förstärker 

och uppmuntrar enskilda individer att tro på sina förmågor att klara av nya uppsatta mål, svåra 

arbetsuppgifter eller situationer i sin arbetsmiljö.  
           Resultatet visar att det finns signifikant korrelation mellan målsättning och feedback 

och resultatet tenderar visa att feedback kan gynna målsättning hos personalen som deltog i 

denna studie. Enligt Van Dijk och Klugers (2011) forskning påverkar negativ feedback 

fördelaktigt personals motivation när det gäller målsättning i arbetet. Negativ feedback kan 

belysa förbättringsbehov som genererar till framgång för uppsatta mål (Nilsson, 2004). 

Utifrån Van Dijk och Klugers (2011) forskning kan antagandet göras att om graden av negativ 

feedback ökar i den undersökta arbetsmiljön kan den leda till ökning av personalens 

motivation som gynnar målsättningar i deras arbete. Enligt Abrahamsson och Andersen 

(2010) främjar feedback i form av återkoppling individens motivation samt målarbete. 

Feedback kan vara ett verktyg för målsättning i en arbetsmiljö (Nilsson, 2004), därför kan 

antagandet av denna rapports resultat vara om personalen, som deltog i studien, får 

återkoppling i sitt arbete kan det bidra till arbetsmotivation samt vara ett hjälpmedel till 

uppsatta mål. Utifrån Abrahamsson och Andersen (2010) samt från denna studies resultat kan 

antagandet göras att låg grad av feedback som deltagarna uppfattar i sin arbetsmiljö kan leda 

till en viss grad av inaktivt beteende när svårare mål uppkommer i arbetsmiljön.  

            Enligt resultatet finns det signifikant korrelation mellan målsättning och arbetsmotiv 

och dess delfaktorer personlig utveckling, kreativitet och trygghet. Utifrån resultatets positiva 

korrelation kan antaganden göras att målsättning i den undersökta arbetsmiljön kan öka 

personals personliga utveckling, kreativitet och trygghet. Utifrån målsättningsteorin (Locke & 

Latham, 1990) och denna rapports resultat kan antaganden göras att medelgrad av målsättning 

i arbetsmiljön kan vara en bidragande faktor på personalens medelgrad av kreativitet, 

personlig utveckling och höga grad av trygghet som kan grunda sig i personalens behov för 

arbetsmotivation. Målsättning har en betydelse för motiv och påverkar motivationen hos 

enskilda individer (Locke & Latham, 1990).   

            Resultatet visar att det finns signifikant korrelation mellan målsättning och socialt stöd 

och dess delfaktorer kollegor och chef. Enligt Allvin et al. (2003) gynnar socialt stöd till ett 

aktivt handlingsmönster i arbetsmiljön. Utifrån Allvin et al. (2003) och rapportens resultat kan 

antagandet göras att medelgraden av socialt stöd från kollegor och chef bidrar till 
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målsättningens medelgrad i den undersökta arbetsmiljön. Utifrån målsättningsteorin (Locke & 

Latham, 1990) och rapportens resultat kan det positiva korrelationen innebära att socialt stöd 

från chefer och kollegor kan användas som verktyg för personals process för att lyckas med 

mål med högre svårighetsgrad i sin arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (2012) menar att genom 

socialt stöd får personal instrumentellt stöd som är ett hjälpmedel för utföranden av uppsatta 

mål i arbetet. 

            Resultatet visar att det finns signifikant korrelation mellan feedback och arbetsmotiv, 

och dess delfaktorer yttre belöning, kreativitet och personlig utveckling. Det positiva 

sambandet mellan feedback och arbetsmotivs delfaktorer kan antagandet göras att feedback 

har en effekt på personalens kreativitet, då Van Dijk & Klugers (2011) forskning visar att 

negativ feedback har en påverkan på motivation när det gäller arbetsuppgifter som kräver 

kreativitet i form av ideskapande eller målsättning. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) ger 

feedback förutsättningar till personlig utveckling och resultatet i denna rapport kan tolkas att 

utövande av feedback i den undersökta arbetsmiljön ger möjligheter till detta. Enligt Nilsson 

(2004) ska feedback belysa starka och svaga sidor kring individen och visa på de 

förbättringsbehov som genererar till framgång. Vidare visar forskning att kunskap om sina 

resultat och situationsrelaterad feedback är goda och effektiva motivationsstrategier för 

personals arbete (Stamer, 2009). Utifrån Nilsson (2004) och Stamers (2009) forskning kan 

situationsrelaterad feedback i den undersökta arbetsmiljön ge personalen insyn på deras behov 

av förbättring som kan generera till förbättrade insatser i deras arbete och därmed ger 

möjlighet att öka graden av yttre belöningar. Landy och Conte (2003) menar att vissa företag 

har belöningssystem som belönar insatser i arbetet. Utifrån detta kan denna rapports resultat 

tolkas att den låga grad av yttre belöning i den undersökta arbetsmiljön kan ha påverkats av 

den låga grad av feedback som förekommer i den undersökta arbetsmiljön. Utifrån Locke och 

Lathams (1990) målsättningsteori och Van Dijk & Klugers (2004; 2011) forskning kan 

resultatet tolkas att personalen som deltog i denna studie har i behov av feedback för att uppnå 

mål som kan leda till fler yttre belöningar som kan ha en betydelse för personalens 

arbetsmotivation.  

            Resultatet visar att det finns signifikant korrelation mellan feedback och socialt stöd 

med dess delfaktorer kollegor och chef. Härenstam och Bejerot (2010) menar att individer 

ingår i ett socialt nätverk och inom ett nätverk förekommer det interaktioner och socialt stöd 

mellan kollegor samt chef. Vidare menar Nilsson (2004) att feedback är ett sätt att 

kommunicera genom avstämningar, återkopplingar och utvärderingar i en arbetsmiljö. Utifrån 

Härenstam och Bejerot (2010), Nilsson (2004) samt denna rapports positiva korrelation 

mellan feedback och socialt stöd från kollegor och chef görs antagandet att inom den 

undersökta arbetsmiljön finns det ett socialt nätverk som via interaktioner ger möjlighet till att 

kommunicera och utföra feedback.  Ett socialt stöd från kollegor är en motivationsfaktor när 

nya uppgifter skall utföras, men har inte någon större effekt på prestationsfyllda 

arbetsuppgifter som redan förekommer i arbetet (Porter et al., 2003). I istället är det behovet 

av instrumentellt stöd (Härenstam & Bejerot, 2010) och utvärderande stöd såsom feedback 

från ledare som är motiverande (”Arbetsmiljöverket”, 2012).  
            Enligt resultatet finns det signifikant korrelation mellan feedback och OSE och 

antagandet görs att feedback har effekt på personalens OSE som deltog i denna studie. Enligt 

Bandura (1997) kan feedback ge förstärkning via ledare och arbetskamrater som uppmuntrar 

individen att tro på sina förmågor, men enligt denna rapports resultat förekommer feedback på 

en låg grad och kan vara en bidragande faktor till att personalen endast upplever self-efficacy 

till en medelgrad. Enligt Heslin och Lathams (2004) forskning är det vilken grad av self-

efficacy individen har som inverkar på hur individen tar i mot feedback på sin arbetsplats. 

Utifrån Heslin och Lathams (2004) forskning kan denna rapports resultat tolkas att 

personalens medelgrad av OSE innebär att personalen kan ta till sig feedback som ett verktyg, 
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men också uppleva feedback som allmän information. Individer med hög self-efficacy i en 

svarande miljö, såsom feedback, kommer att öka sina ansträngningar mot förändring 

(Bandura, 1997). Dock kan individer med låg self-efficacy i en icke svarande miljö känna sig 

helt hjälplösa och beslutar att alla insatser är meningslösa vilket får dem att vara inaktiva 

(Bandura, 1997). Utifrån Banduras (1997) forskning kan denna rapports resultat tolkas att 

personalens medelgrad av OSE samt låg grad av feedback i den undersökta arbetsmiljön kan 

leda till att personalen till en viss del ökar sina ansträngningar till förändring, men även 

uppleva en viss hjälplöshet i arbetet som kan leda till få ökade arbetsinsatser.  
            Enligt resultatet finns det signifikant korrelation mellan arbetsmotiv och socialt stöd 

och dess delfaktorer personlig utveckling och kollegor, kreativitet och kollegor, samt 

kreativitet och chef. Enligt resultatet i denna rapport tenderar socialt stöd från kollegor ha en 

effekt på personalens personliga utveckling och kreativitet. Enligt Härenstam och Bejerot 

(2010) innehåller socialt stöd vägledning och praktiskt stöd och detta kan bidra till personals 

möjlighet att vara kreativa i sin arbetsmiljö. Enligt Karasek och Theorell (1990) är social 

kontakt bidragande faktor till att inta ny kunskap och socialt stöd gynnar utförandet av 

utmanande arbetsuppgifter. Utifrån detta kan resultatet tolkas att personalen i denna studie har 

möjlighet, genom medelgrad av socialt stöd och samspel av sina arbetskamrater och chef, 

utveckla sig till en viss del genom utbytet av erfarenheter och kunskap. Vidare kan utbytet av 

kunskaper och erfarenheter från kollegor och chef vara en bidragande faktor till personalens 

medelgrad av kreativitet i sitt arbete. Härenstam och Bejerot (2010) menar att emotionellt 

stöd, som ingår i socialt stöd, ger personal bekräftelse och värdering av sina kollegor. Utifrån 

detta och rapportens resultat kan emotionellt stöd bidra till personalens upplevda medelgrad 

av personlig utveckling genom att kollegor bekräftar och värderar varandra i sin arbetsmiljö. 

            Resultatet visar att det finns signifikant korrelation mellan OSE och arbetsmotiv och 

dess delfaktorer personlig utveckling, trygghet och kreativitet. Resultat tenderar visa att 

personalens medelgrad av personlighetsfaktorn OSE kan ha en effekt på personalens 

medelgrad av personlig utveckling och kreativitet, samt kan personalens OSE vara en 

bidragande faktor till personlens höga grad av trygghet i sin arbetsmiljö. Forskning (Bandura, 

1986; Renn & Feder, 2001) visar att beroende på grad av OSE kan vara en bidragande faktor 

till hur mycket personen är motiverad att söka sig till fler eller större mål. Utifrån denna 

forskning kan resultatet tolkas att personalens medelgrad av OSE kan bidra till att personalen 

är till viss del är motiverade att söka sig till utmanande mål i sin arbetsmiljö som kan gynna 

personlig utveckling. Utifrån Banduras (1997) teori om self-efficacy kan denna rapports 

positiva korrelation mellan OSE och kreativitet tolkas att personalens medelgrad av OSE kan 

påverka deras förmåga att vara kreativa till en medelgrad i sitt arbete. Gällande den positiva 

korrelation mellan OSE och trygghet och utifrån Banduras (1997) teori kan resultatet tolkas 

att med sin medelgrad av OSE, kan personalen uppleva till en viss del av kontroll i sitt eget 

arbete och arbetssituationer samt medelgrad av tro på sig själv som bidrar till den höga grad 

av trygghet som personalen upplever i sin arbetsmiljö.  

            Enligt resultatet finns det signifikant korrelation mellan OSE och socialt stöd och dess 

delfaktor chef och resultatet tenderar visa att socialt stöd från chef påverkar personalens self-

efficacy. Utifrån Banduras (1997) teori kan resultatet tolkas att arbetsplatsens chef vägleder 

och uppmuntrar sin personal att tro på sina förmågor så att uppgifter och mål uppfylls. Utifrån 

Arbetsmiljöverket (2012) samt VandeWalle et al. (1999) forskning kan denna rapports 

resultat tolkas att personalen som deltog i studien har ett visst skyddsnät för negativa 

konsekvenser som kan negativt bidra till personalens OSE.  
 

Chefers motivationsstrategier och personals upplevelse av dessa 

Andra syftet med föreliggande studie var att undersöka hur några av företagets personal-

chefer motiverar sin personal genom motivationsstrategier och undersöka hur några anställda 
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upplever motivationsstrategin eller strategier från sin chef, samt vad den har för motiverande 

effekt enligt personalen. Resultatet diskuteras och problematiseras utifrån rapportens skapade 

kategorier från studien och diskuterar både chefers och personalens uppfattning och upplevda 

strategier under varje kategori i denna del av diskussionen. 

      

            Personals delaktighet. Några av cheferna som deltog i studien menar att den 

motivationsstrategi de använder sig av är att försöka skapa en känsla av delaktighet hos 

personalen genom (1) muntlig eller digital information för att information skapar inblick och 

vetskap om företagets helhet, och (2) arbeta med kollegor som utför andra uppgifter än deras 

egna för att skapa erfarenheter och kunskap om företagets olika uppgifter och dess vikt i 

produktionen. Härenstam och Bejerot (2010) menar att ett socialt nätverk i en arbetsmiljö kan 

skapa känsla av delaktighet och kan upplevas som tillhörighet i något större och dessutom 

känna sig vara behövd. Rapportens resultat tenderar visa att personalen som deltog i denna 

studie anser inte i första hand att delaktighet är främsta motivationsfaktorn som leder till 

motivation och ingen av personalen upplevde delaktighet som en strategi från sin chef. 

Utifrån resultatet i denna rapport kan tolkingen göras att personalen som deltog i studien 

upplever en delaktighet i företaget på grund av sin uppfattade medelgrad av socialt stöd från 

kollegor och majoriteten upplever kollegor som en motivationsfaktor i den undersökta 

arbetsmiljön. 

            Målsättning. Inom den undersökta arbetsmiljön är det några av cheferna som deltog i 

denna studie som utför målsättning som strategi för att motivera sin personal genom att 

använda sig av (1) tydliga mål som några chefer anser är av vikt för personalens motivation, 

(2) personalens egen möjlighet att påverka som bidrar till företagets mål, (3) personalens 

möjlighet att skapa strategier för att uppnå uppsatta mål och (4) att skapa mål under en längre 

tidsperiod. Utifrån målsättningsteorin (Locke & Latham, 1990) är tydliga mål väsentligt för 

att individen skall acceptera och agera. Genom att ha möjlighet att utforma strategier för hur 

mål skall nås visar forskning (VandeWalle et al., 1999) att träning av tankeprocesser och 

nyinförskaffande erfarenheter kan leda till att enskilda individer motiverar sig själva och 

målet är en bidragande faktor i processen. Några chefer som deltog i studien menar att 

företagets mål är beroende av att personalen upplever arbetsmotivation för att målen skall bli 

uppnådda, samt att de skall uppleva en meningsfullhet av målsättningen. Dock är det inte 

någon personal som deltog i denna studie som upplever dessa strategier, men denna rapports 

kvantitativa resultat tenderar visa att målsättning förkommer till en medelgrad och kan vara en 

bidragande faktor till personalens arbetsmotivation.   

            Chefs närvaro och delaktighet. Närvaro ser cheferna som en strategi, att närvara hos 

de anställda ger personalen det stöd de kan behöva. Cheferna som deltog i denna 

undersökning vill skapa en social kontakt med sin personal genom (1) att vara närvarande i 

industrilokalerna för personalens behov och förstå deras dagliga arbete, (2) visa intresse för 

vad personalen gör, (3) vara tillgänglig att lyssna på sin personal, (4) praktisk delaktig i 

personals arbeten för skapandet av relationer och (5) kommunicera med sin personal. 

Resultatet tenderar visa att cheferna som deltog i denna studie försöker skapa relationer 

mellan chef och personal för att visa sitt intresse, förståelse och uppskattning i personalens 

arbete. Ledare ska skapa relationer med sin personal för att få en inblick i vad personalen har 

för arbetsmotiv som ledaren kan använda sig av i sitt arbete (Marchetti, 1998). Enligt 

personalen som deltog i denna studie upplever majoriteten att det är chefens närvaro och deras 

ointresse för arbetsuppgifter som är den största orsakerna till att några inte upplever att deras 

chef motiverar dem i arbetsmiljön. Resultatet tenderar visa att cheferna har som ambition att 

försöka utföra de fem olika strategier som nämns ovan, men i praktiken inte hinner med eller i 

en så låg grad att personalen i denna studie inte upplever dessa. Antaganden kan göras att om 

cheferna på den undersökta arbetsplatsen ska ha den roll som motiverar personalen och enligt 
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Härenstam och Bejerot (2010) är det samspel och sociala relationer som leder till socialt stöd.  

            Positiv och negativ feedback. Några chefer anser att feedback i arbetet är en god 

strategi för arbetsmotivation och utför sin feedback genom (1) uppmärksamma och ge beröm 

för uppfyllda mål eller resultat, (2) konstruktiv kritik som kan innehålla handlingsplaner och 

nya strategier för positiv utveckling, (3) utvärdering av arbete som speglar om positiv eller 

negativ feedback förekommer och (4) en chef utgår från 4 till 1 balansen som innebär att fyra 

gånger ge positiv feedback och ett korrigerande för att inte få en negativ effekt på 

motivationen. Utifrån rapportens resultat kan antaganden göras att feedback i den undersökta 

arbetsplatsen har som motiv att skapa trivsel, personlig utveckling, ökad prestation för bättre 

resultat, arbetsvilja och arbetsglädje som kan vara behov och motiv för personalens 

arbetsmotivation. Utifrån Smithers (1998) definition om prestation och Stamers (2009) 

forskning kan denna rapports resultat tolkas att feedback kan ha en möjlighet att kunna 

påverka personalens motivation. Dock ligger feedback, enligt denna rapports resultat, på en 

låg grad. Dock nämner ett par chefer som deltog i denna rapport att feedback är av större 

behov i den undersökta arbetsplatsen. Utifrån denna rapports resultat samt Banduras (1997) 

förklaring av feedback, görs antagandet att personalen skulle kunna ha fler 

utvecklingsmöjligheter genom erfarenhets- och kunskapsutbyte samt ett lärande och 

utvecklande produktivt beteende om feedback förekom i större utstärkning på den undersökta 

arbetsplatsen. Feedback är den enda strategi som några av personalen upplever och anser är 

motivationsstrategi som cheferna utför. Personalen uppfattar att de får reaktioner på deras 

utförda arbete, ett så kallat utvärderande stöd och återkoppling från arbetsledningen, enligt det 

Arbetsmiljöverket ( 2012) beskriver om vad  feedback representerar. 

            Yttre belöningar. Enligt några chefer som deltog i denna rapport är det lön, sötsaker 

företagets förmåner och fest eller aktiviter för att visa uppskattning för uppnådda mål och 

produktionsresultat som är motivationsstrategi på den undersökta arbetsplatsen. Lön är både 

en hygienfaktor och motivator enligt tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1993). Utifrån 

tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1993) och Zani et al. (2011) forskning och denna rapports 

resultat kan tolkningen göras att företaget skulle kunna öka yttre belöningar för att öka trivsel 

och motivation hos personalen som deltog i denna studie. Belöningar och materiella förmåner 

har en effekt på motivation och som Bandura (1997) föreslår skall vara kopplade till specifika 

handlingar. Utifrån några ur personalen som deltog i studien är deras motiv att arbeta för att få 

ekonomiska belöningar, men det är ingen som upplever att yttre belöning är en strategi från 

cheferna. Vidare kan detta vara en förklaring till att personalen som deltog i denna studie 

uppfattar yttre belöning på en låg grad. Några ur personalen som deltog i denna studie gav 

som förslag att fler fester och aktiviteter skulle kunna påverka deras motivation då sociala 

integrationer och samspel med kollegor är motiverande för vissa.    

            Orsaker till icke upplevda strategier. Alla chefer som deltog i studien anser att de 

motiverar sin personal genom olika strategier, men problematiken utifrån denna rapports 

resultat är att flera ur personalen som deltog i studien inte upplever att chefen motiverar dem i 

sitt arbete. Utifrån denna rapports resultat görs antagandet att varför inte några upplever chefs 

motivationsstrategier är huvudorsaker såsom chefs låga grad av närvaro och tidsbrist. Utifrån 

denna rapports resultat kan antagandet göras att chefer har flera olika uppgifter och att tid för 

närvaro i största del inte förekommer i lokaler där produktion och personal befinner sig. 

Enligt några chefer som arbetar inom produktion är det väsentligt att ledaren skapar sociala 

relationer och veta vilka arbetsmotiv sin personal har för att kunna påverka motivation 

(Harris, 2001; Marchetti, 1998). Utifrån detta kan denna rapports resultat tolkas att chefer på 

den undersökta arbetsplatsen behöver befinna sig bland sin personal för att personal skall 

uppleva chefens strategier. Vidare kan detta utveckla möjligheterna att i högre grad utöva 

feedback (DeRue et al., 2010), samspela med personal för att utveckla en större uppfattning 

om chefens sociala stöd (Karasek & Theorell, 1990) samt få kunskap om personalens 
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arbetsmotiv som kan ta till användning när mål och uppgifter konstrueras i företaget (Franca 

& Silvia, 2010).          

            Majoriteten av personalen som deltog i denna studie upplever att kamrater och 

kunskapsutveckling är arbetsmotiv och motivationsfaktorer. Utifrån Franca och Silvia (2010) 

och Morells (2011) forskning och denna rapports resultat kan antaganden göras att företaget 

kan utveckla strategier utifrån arbetsmotivet kunskapsutveckling och motivationsfaktorn 

kollegor och skapa ett lärande tillsammans med kollegor för att kunna motivera vissa ur 

personalen som deltog i denna studie. Vidare undersöka hur andra ur personalen som inte 

deltog i denna studie vad de upplever som arbetsmotiv, behov och/eller faktorer som 

motiverar dem, samt hur de upplever och tolkar motivationsstrategier så att strategier kan ha 

så stor inverkan som möjligt på de flesta personals arbetsmotivation på den undersökta 

arbetsplatsen.     

 

Metoddiskussion  

            Denna rapports enkät bestod av frågor från QPSNordic frågeformulär om faktorerna 

socialt stöd och arbetsmotiv, samt delfaktorer yttre belöning, personlig utveckling, trygghet 

och kreativitet. Denna del i rapportens enkät ger validitet samt reliabilitet utifrån QPSNordic 

uträknade Cronbach´s Alfa. Denna rapports enkät bestod även av frågor som mäter 

deltagarnas feedback i deras arbetsmiljö. Frågorna handplockades från QPSNordic 

frågeformulär utifrån Nilsson (2004) och Banduras (1997) definition och förklaring kring 

begreppet feedback. Detta för att författarna till denna rapport ansåg att frågorna var (1) 

välutformade, (2) representerade begreppet feedback och (3) de mätinstrument som kunde 

lokaliseras var inte utformat efter denna rapports önskevärda enkätstruktur. Författarna till 

denna rapport är medvetna om att frågorna och påståendena om faktorn feedback i denna 

rapports enkät inte har någon utmätt validitet, men författarna till denna rapport analyserade 

fram Cronbach´s Alfa genom SPSS för frågorna om feedback och låg på en acceptabel nivå 

för dess reliabilitet (se denna rapports rubrik: Material) (Hassmén & Hassmén, 2008). Enligt 

Locke och Latham (1990) har enkätfrågorna, angående faktorn målsättning, validitet samt 

används i flertal undersökningar angående mätning av målsättning i arbetslivet. Dock kunde 

inte författarna till denna rapport finna utmätt Cronbach´s Alfa för Locke och Lathams (1990) 

enkät. Utifrån detta utförde författarna till denna rapport Cronbach´s Alfa analys i 

programmet SPSS och frågorna låg på en acceptabelnivå för deras reliabilitet (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Denna rapports enkätdel angående personalens OSE är, enligt Rigotti et. al. 

(2008), validerad och enligt denna rapports analys av Cronbach´s Alfa ligger OSES på en god 

nivå (Hassmén & Hassmén, 2008).   

            Utifrån denna rapports frågeställningar skapades strukturerade frågeformulär som 

författarna till denna rapport ansåg vara ett effektivt sätt att få ut formuläret till vissa chefer 

och personal som kunde besvara dessa frågor under en viss tidsram. Utifrån Maykut och 

Morehouse (1994) anser författarna till denna rapport att den valda metoden gav möjlighet till 

att fler chefer och några ur personalen gav svar till rapportens frågeställningar. Dock var 

författarna till denna rapport medvetna om att exempelvis en semi-struktured intervjumetod 

hade kunnat ge djupare förståelse för några få chefers motivationsstrategier och personals 

upplevelse av dessa samt vad för effekt strategin eller strategier har enligt personalen (Maykut 

& Morehouse, 1994). Vidare kunde semi-strukturerad intervju ge möjligheter att få utförligare 

svar på de frågor som författarna till denna rapport har skapat (Maykut & Morehouse, 1994, 

Hassmén & Hassmén, 2008). Författarna till denna rapport anser dock att rapportens 

frågeställningar har kunnat besvaras utifrån den valda kvalitativa metoden och metoden har 

gett författarna en förståelse för fler chefers strategier och personals upplevelse om dessa i 

deras arbetsmiljö som visas i denna rapport.   
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Framtida forskning 

            Utifrån denna rapports resultat skulle framtida forskning vara av intresse att identifiera 

chefernas drivkrafter och personlighetdrag som kan vara av betydelse i hur väl de anställda 

trivs och är motiverade på arbetsplatsen. Exempel på frågeställningar kan vara att (1) finns det 

korrelation mellan trivsel på arbetsplatsen och ledarstil, (2) finns det några korrelationer 

mellan ledarstil och personals motivation i en arbetsmiljö, (3) finns det några korrelationer 

mellan self-efficacy, typ A eller B personlighet eller Locus of control och val av ledarstil. 

            Enligt Tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1993) kan ökad risk för vantrivsel förekomma 

om inte ledarstil stämmer med personalens preferenser. Chefen kan spela en viktig roll för hur 

den anställde ska trivas på arbetsplatsen. Det finns två typer av makt som innebär att den ena 

är att kontrollera andra och dominera i en negativ anda och den andra vill hjälpa andra att 

lyckas genom att övertyga och inspirera (Smither, 1998). Utifrån detta och rapportens andra 

framtida forskningsförslag kan även en studie om vad viss målpopulation i arbetslivet har för 

typ av personlighetsegenskaper och vad för typ av ledarstil som gynnar målpopulationens 

arbete. Vilka eller vilken chefsroll är den mest önskvärda att ha på sin arbetsplats, samt 

möjlighet att identifiera om det finns korrelation mellan vissa personlighetsegenskaper hos 

personal och typ av ledarroll som är åtråvärd av personalen. Bandura (1977)  menar att en 

person med låg grad self-efficacy i en icke svarande miljö, såsom att chef inte kommunicerar 

eller utför feedback i sin arbetsmiljö, kan enskild anställd känna sig hjälplös i sitt arbete samt 

ingen mening med några större ansträngningar som får en att bli inaktiv i sitt arbete.
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Högskolan i Halmstad  

Sektion Hälsa och Samhälle 

Allmän Psykologi (61-90hp) 

C-uppsats 

Informationsbrev 

Hej! 

Skulle du vilja delta i en undersökning för en C-uppsats som ingår i vår psykologikurs?   

Vi är två psykologistudenter från Högskolan i Halmstad som undersöker arbetsmotivation och 

motivationsstrategier hos industripersonal, med syfte att få kunskap om arbetsmotivation 

inom industriföretag. Vi söker dig som är personal och chefer eller ledare som har i uppgift att 

leda personal inom industri.  

     Vi vill upplysa att detta är ett frivilligt deltagande, du som deltagare kan avbryta ditt 

deltagande från denna undersökning när som helst, samt att inga svar kommer att kunna 

kopplas till enskild person, varav din medverkan är konfidentiell. Deltagarna som deltar i 

denna undersökning av ett frågeformulär, kommer att bemötas med respekt och 

konfidentialitet.  

     För ytterligare information, samt eventuellt intresse av att ta del av rapporten kan du mejla 

till: 

malwer11@student.hh.se  

Vi vill tacka dig redan nu för att du tar dig tid och att du svarar så ärligt du kan i denna 

undersökning.  

Mvh studenterna Pia Johansson & Malou Werner  



 

 

 

 

                                      Bilaga 2. 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Såhär besvarar du formuläret: 

På följande sidor finns frågor och påstående om ditt arbete och din arbetsplats.  

De flesta frågor besvaras genom att ringa in siffran som bäst stämmer överens med din åsikt. 

BAKGRUND 

1. Födelseår ______________ 

2. Kön 

Man 1 

Kvinna  2 

3. Har du någon chefsposition med uppgift att leda personal? 

Ja 1 

Nej 2 

4. Antal år i företaget:___________ 

ARBETSMOTIV 

  mycket      

  sällan      mycket 

  eller ganska   ganska ofta eller 

  aldrig sällan ibland  ofta alltid 

        

5. Arbetet bidrar till personlig utveckling………….  1 2 3  4 5 

        

6. Jag får hög lön och andra materiella förmåner…  1 2 3  4 5 

        
7. Arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något 

värdefullt…………………………………………..  1 2 3  4 5 

        

8. Arbetet är tryggt och ger mig regelbunden inkomst.  1 2 3  4 5 

        

9. Jag får använda mig av min fantasi och kreativitet...  1 2 3  4 5 

 

        

FEEDBACK 

        
10. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från 

din närmsta chef?...............................................  1 2 3  4 5 

        
11. Får du information om kvaliteten på det arbete du 

utför?........................................................................  1 2 3  4 5 



 

 

 

  

Mycket 

sällan 

eller 

aldrig 
Ganska 

sällan ibland  

Ganska 

ofta 

Mycket  

ofta eller 

alltid 
        

12. Belönas man för ett väl utfört arbete på din 

arbetsplats (pengar, uppmuntran)?............................ 

  

 

 

1 

 

2 

 

3 

  

4 

 

5 

 

13. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra 

förbättringar?............................................................. 

 

 
 

1 

 

2 

 

3 

  

4 

 

5 

 

14. Hjälper din närmsta chef dig att utveckla dina 

färdigheter?............................................................... 

  
1 

 

2 

 

3 

  

4 

 

5 

 

15. Uppmuntrar din närmsta chef dig att säga ifrån när 

du har en annan åsikt?...............................................  1 2 3  4 5 

        

MÅLSÄTTNING 

        

16. Jag förstår exakt vad jag skall göra på mitt arbete…  1 2 3  4 5 

        

17. Jag har specifika, klara mål för mitt arbete………  1 2 3  4 5 

        
18. Min chef förklarar klart och tydligt vad mina 

arbetsmål är……………………………………….  1 2 3  4 5 

        

19. Jag lyckas oftast med mina arbetsrelaterade mål…  1 2 3  4 5 

        
20. Försöka nå mål gör mitt arbete roligare jämfört 

utan mål i arbetet…………………………………..  1 2 3  4 5 

 

SOCIAL STÖD 

 

21. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 

arbete från dina arbetskamrater?..............................  1 2 3  4 5 

        
22. När du behöver, får du stöd och hjälp från min 

närmsta chef?...........................................................  1 2 3  4 5 

        
23. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga 

att lyssna på problem som rör ditt arbete?..............  1 2 3  4 5 

        
24. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att 

lyssna på problem som rör ditt arbete?....................  1 2 3  4 5 

        
25. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från 

din närmaste chef?....................................................  1 2 3  4 5 

 

SELF-EFFICACY 

 

26. Jag kan behålla lugnet när jag möter svårigheter i 

mitt arbete eftersom jag litar på min egen förmåga..  1 2 3  4 5 

        



 

 

 

 

  

Mycket 

sällan 

eller  

aldrig 
Ganska 

sällan ibland  

Ganska 

ofta 

Mycket  

ofta eller  

alltid 
 

27. När jag möter problem i arbetet kan jag oftast hitta 

flera olika lösningar………………………………..  1 2 3  4 5 

        
28. Vad som än händer i arbetet så har jag oftast 

förmåga att hantera det…………………………….  1 2 3  4 5 

        
29. Mina tidigare arbetserfarenheter har gjort mig väl 

förberedd för mitt arbete i dag……………………..  1 2 3  4 5 

        
30. Jag brukar klara av de mål jag sätter uppför mig 

själv i arbetet……………………………………….  1 2 3  4 5 

        

31. Jag är väl förberedd för de flesta krav jag kan möta 

i mitt arbete………………………………………..  1 2 3  4 5 
 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Frågeformulär till Personal 

Så här besvarar du formuläret: 

På följande sidor finns frågor om ditt arbete och din arbetsplats.  

De flesta frågor besvaras skriftligt som bäst stämmer överens med dina åsikter. 

BAKGRUND 

1. Födelseår ______________ 

2. Kön 

Man 1 

Kvinna  2 

3. Har du någon chefsposition med uppgift att leda personal? 

Ja 1 

Nej 2  

4. Antal år i företaget:___________ 

5. Skolutbildning (antal år):  

    - Grundskola (1-9år)   1 

    - Gymnasieskola (10-12år)  2 

    - Universitets/högskoleutbildning (13-16år) 3 

    - Högre akademisk utbildning (mer än 16år) 4 

 

6. Vad anser du vad som motiverar dig att arbeta på denna arbetsplats? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

7. Blir du motiverad i ditt arbete av din närmsta personalchef/ ledare? (ringa in det svar som stämmer 

överrens på dig!)  

1. Ja 

2. Nej 

 

a. Om Nej: Kan du beskriva varför du inte upplever att din närmsta chef/ ledare motiverar dig? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b. Om Ja: Kan du beskriva hur din närmsta chef motiverar dig i ditt arbete? Ge något eller några  

       exempel på vad du anser är deras strategier? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c. Om Ja: Beskriv vad du tror varför din närmsta personalchef/ ledare motiverar dig och kollegor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d. Om Ja: Vad upplever du att personalchefens/ ledarens motivationsstrategier leder till hos dig 

som anställd, positivt och/eller negativt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8a. Kan du beskriva hur du motiverar dig i ditt arbete? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8b. Hur känner du att din/ dina motivationsstrategier har för fördelar och nackdelar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Har du någon/ några synpunkter eller åsikter som du skulle vilja ta upp angående arbetsmotivation 

på denna arbetsplats i detta frågeformulär har du möjlighet att göra det här: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 



 

 

 

 

                                             Bilaga 4.  

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Frågeformulär till personalchefer/ledare 

Såhär besvarar du formuläret: 

På följande sidor finns frågor om ditt arbete och din arbetsplats.  

De flesta frågor besvaras skriftligt som bäst stämmer överens med dina åsikter. 

BAKGRUND 

1. Födelseår ______________ 

2. Kön 

Man 1 

Kvinna  2 

3. Har du någon chefsposition med uppgift att leda personal? 

Ja 1 

Nej 2  

4. Antal år i företaget:___________ 

5. Skolutbildning (antal år):  

    - Grundskola (1-9år)   1 

    - Gymnasieskola (10-12år)  2 

    - Universitets/högskoleutbildning (13-16år) 3 

    - Högre akademisk utbildning (mer än 16år) 4 

6. Utbildning/ utbildningar som relaterad till din 

tjänst:______________________________________________________________________ 

 

7. Vad anser du vad som motiverar anställda att arbeta på denna arbetsplats? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Motiverar du din personal? (ringa in det svar som stämmer överrens på dig!)  

1. Ja 

2. Nej 

 

a. Om Nej: Kan du beskriva varför du inte motiverar din personal i din roll som 

personalchef/ledare på denna arbetsplats? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b. Om Ja: Kan du beskriva DETALJERAT hur du motiverar din personal? Ge något eller några  

       exempel på strategier? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c. Om Ja: Beskriv Varför du motiverar din personal på denna arbetsplats? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d. Om Ja: Vad upplever du vad dina motivationsstrategier leder till på denna arbetsplats? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Känner eller tänker du att det är något eller några förslag från din sida som bör tilläggas i 

din/ dina motivationsstrategier, i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Har du någon/ några synpunkter eller åsikter som du skulle vilja ta upp angående arbetsmotivation 

på denna arbetsplats i detta frågeformulär har du möjlighet att göra det här: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 


