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Förord 
 
 
Författarna för denna studie vill rikta ett stort tack till handledaren för denna studie, Emilia Kvarnström. 

Hon har givit oss konstruktiv kritik, guidning och förslag som fört studien i rätt riktning. 

 

Vi vill även tacka Scania AB för deras medverkan på denna studie. Dessutom ett stort tack till vår 

kontaktperson på Scania AB som alltid var tillgänglig under studieperioden. Ett stort tack dessutom till 

våra opponenter som utmanat oss och drivit oss till att utveckla denna studie. 

 

Vi vill tacka alla inblandade som medverkat på intervjuer samt alla människor som bidragit som 

bollplank i diskussionsämnet och bidragit allmänt med värdefull information. 

 

Tusen tack! 
  



 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att belysa hur anställda inom Scania AB motiveras att fortsätta arbeta inom 

tillverkningsbranschen samt att ta reda på vilka motivationsfaktorer de anställda inom Scania har för att 

fortsätta arbeta inom tillverkningsbranschen. Detta då allt fler anställda inom tillverkningsbranschen har 

minskat. Författarna använder sig utav Scania AB som ett fall för att undersöka vilka 

motivationsfaktorer anställda har för att fortsätta jobba kvar inom tillverkningsbranschen. För att svara 

på frågeställningen valdes en kvalitativ forskningsstrategi genom  tio semistrukturerade intervjuer. Den 

teoretiska referensramen som valdes för studien var Vrooms förväntansteori som består av tre 

sambandsbegrepp, Förväntan, Instrumentalitet och Valens. Dessa tre sambandsbegrepp ska multipliceras 

med varandra för att skapa motivation bland medarbetare. Deci och Ryans teori om inre och yttre 

motivation valdes för att studera motivation bland medarbetare. Den inre motivationen bygger på att den 

anställde individen driv av utmaningar och egen vilja att utvecklas, yttre motivation beskrivs som 

externa faktorer för att skapa motivation bland medarbetare i form av belöningar, säkerhet och bonus. 

Slutsatsen som drogs visar att medarbetarna inom Scania AB motiveras att arbeta kvar inom 

tillverkningsbranschen då man förväntar sig att befordras till högre post. Medarbetarna motiveras också 

av inre och yttre motivationsfaktorer i form av bonus och säkerhet. 

 
 
 
 
 
Ledord: Motivation, medarbetare, tillverkningsbranschen, engagemang  
 
 
 
  



 

Abstract 

 

The purpose of this study was to shed light on how employees at Scania AB are motivated to continue 

working in the manufacturing industry and to find out what motivation factors the employees at Scania 

have to continue working in the manufacturing industry. This is because more and more employees in 

the manufacturing industry have decreased. The authors of this study use of Scania AB as a case of 

investigating which motivational factors employees have in order to continue working in the 

manufacturing industry. To answer the question for this study, a qualitative research strategy was chosen 

through ten semi-structured interviews. The theoretical frame of reference chosen for the study was 

Vroom's expectation theory, which consists of three connection concepts, Expectation, Instrumentality 

and Valence. These three connection concepts should be multiplied with each other to create motivation 

among employees. Deci and Ryan’s theory of inner and outer motivation was chosen to study 

motivation among employees. The internal motivation is based on the employee's individual driven by 

challenges and their own will to develop, external motivation is described as external factors to create 

motivation among employees in the form of rewards, security and bonuses. The conclusion drawn 

shows that the employees at Scania AB are motivated to continue working in the manufacturing industry 

as they are expected to be promoted to a higher post. The employees are also motivated by internal and 

external motivation factors in the form of bonuses and security. 
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1.Inledning  
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till kommande studie där begreppet motivation kopplas till en 

bransch. Därefter övergår det till problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Motivation skapar drivkraft till att vilja prestera och uppleva god arbetsvilja för den anställde individen. 

Motivation är en avgörande variabel som kan leda till högre arbetsmoral bland kollegor samtidigt som 

motivation bidrar till positiv effektivisering för produktionen inom tillverkande organisationer (Chiang, 

Jang, Canter & Price 2008).    

Hein (2012) förklarar att motivationen bland anställda skiljer sig mellan individerna och menar att 

motivation inte är ett gemensamt instrument däremot är motivation en personlig drivkraft som individen 

utvecklar. Locke (1996) hävdar också att motivation är en personlig drivkraft som bygger på att 

individen är villig att vara motiverad. Gagne & Deci (2005) menar att individen bygger sin motivation 

genom att förvänta sig något tillbaka i form av belöning. Vroom (1964) håller inte med om tidigare 

nämnda forskares uppbyggnad av motivation, han menar att motivationsprocessen bygger på mer än att 

få någon form av belöning tillbaka. Vroom förklarar att det är det förväntade utmanande resultatet som 

individen uppnår vilket leder till att motivationen för den anställde utvecklas (Jacobsen & Thorsvik 

2002). 

Gagne & Deci (2005) förklarar att anställda som arbetar inom tillverkningsbranschen upplever att andra 

branscher har bättre arbetsförhållanden, samtidigt skriver Locke (1996) att de anställda som vill byta 

bransch och inte lyckas har svårt att bli motiverade igen då de saknar viljan att vara motiverade. 

Heneman & Schwab (1972) hävdar att tillverkningsbranschen har svårt att motivera anställda till att 

fortsätta arbeta kvar. Heneman & Schwab (1972)  menar att om anställda får ett annat arbete inom en 

annan bransch som uppfyller samma ekonomiska behov men där arbetet inte kräver samma fysiska 

arbetsmoment som tillverkningsbranschen kräver är sannolikheten stor att de anställda kommer att byta 

bransch.  

Motivation är ett koncept som används väldigt flitigt i många olika sammanhang och får en varierande 

betydelse beroende på kontext, författarna i denna studie kommer att fokusera på motivation inom 

tillverkande organisationer. Motivation i detta fall ska benämnas som drivkraft. Då författarna behandlar 

motivation inom arbetslivet finns det andra aspekter att ta del av. Beroende på hur man ser på 

människans förhållande till drivkraft kan motivation beskrivas på olika sätt beroende på vilket motiv en 
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individ har framför sig (Angelöw 1991). Människans motiv till att arbeta har funnits sen tidernas 

begynnelse. Motiven för att arbeta har genom åren varit olika, men specifika behov som ekonomiska 

måste tillfredsställas. Förhållandet mellan motiv och behov är det samspel som driver upp motivationen 

(Revstedt 2014). 

1.1.1 Tillverkningsbranschen  
Tillverkningsbranschen präglas av produktion och tillverkning med inslag av monteringsarbete. 

Arbetsmomenten inom tillverkningsbranschen kräver ofta fysisk aktivitet och skiftarbete som kan vara 

dag, kväll och natt (Fagerfjäll 2009). Fagerfjäll (2009) hävdar att medarbetare inom 

tillverkningsbranschen arbetar med att montera produkter. Fagerfjäll skriver att komponenter köps in i 

form av billig material och tillverkas för att exporteras ut som färdiga produkter. Tillverkningsbranschen 

har under trettio års period haft nedgång i sysselsättningsnivån men ändå lyckats skapa arbete genom 

underleverantörer och samarbeten med andra intressenter (Fagerfjäll 2009).  

 
1.2 Problemformulering 
Begreppet motivation studeras utifrån flera aspekter (Wright 2003). Gagne & Deci (2005) presenterar i 

sin artikel att det finns skillnader som påverkar motivationen hos medarbetarna inom olika branscher. 

Inom varje bransch kan olika motivationsfaktorer identifieras vilket kan beröra organisationsmiljöer och 

arbetsförhållanden. Om en bransch förhåller sig till fel motivationsfaktorer kan det leda till att 

medarbetarna inte presterar (Wright 2003).  

 

Inom tillverkningsbranschen har allt fler anställda minskat, sedan år 2008 till 2013 har det minskat drygt 

hundratusen anställda (Tillväxtverket 2018). Chiang et al. (2008) menar att en avgörande faktor som får 

anställda att byta bransch är att anställda inte har motivationen att fortsätta arbeta kvar inom branschen. 

Tidigare har det forskats om att allt fler medarbetare inom tillverkningsbranschen byter bransch 

(Tillväxtverket 2018). Med hjälp av Vrooms förväntansteorin och Deci och Ryans teori om inre och 

yttre motivationer ska författarna för denna studie undersöka vilka motivationsfaktorer som får 

medarbetare i tillverkningsbranschen att inte byta bransch. Gagne & Deci (2005) hävdar att de flesta 

medarbetare inom tillverkningsbranschen saknar viljan att finna motivationen. Då Scania befinner sig 

inom tillverkningsbranschen har Tillväxtverket skapat ett diagram där antalet anställda minskar inom 

tillverkningsbranschen (Tillväxtverket 2018). Anledningen anställningstakten har minskat kan bero på 

att anställda saknar motivation och byter bransch (Perrow 1961).  
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Antal anställda 

 
Figur 1 – Tillväxtverkets diagram över anställda inom branscher (Tillväxtverket 2018) 
 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) beskriver att medarbetarnas motivation inom 

tillverkningsbranschen är en svår variabel att påverka. Flera organisationer stöter på hinder när de ska 

påverka medarbetarnas motivation internt inom organisationen. Med specifika arbetsuppgifter och 

befogenheter sätter organisationen vissa ramar i utförandet av arbetsmomentet för att kunna bidra till 

högre motivation för medarbetarna. Många organisationer arbetar med att ta reda på vilka faktorer 

medarbetarna är i behov av för att bli motiverade. Inom tillverkningsbranschen har man inte kommit 

fram till en specifik motivationsfaktor som klargör varför medarbetarna inom tillverkningsbranschen 

fortsätter att arbeta inom den branschen (Hein 2012). Individerna som besitter högre positioner inom 

organisationen får då ansvaret att reda ut skiljaktigheter och förvirring bland medarbetarna. Detta måste 

handskas på ett sätt som inte leder till splittringar inom organisationen  (Johansson & Heide 2008). 

Splittringar inom en organisation börjar oftast med missnöje från de anställda, om organisationen inte 

uppmärksammar missnöjet kan det leda till att medarbetarna byter till en annan bransch eller endast en 

annan organisation inom samma bransch (Johansson & Heide 2008). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att belysa hur anställda inom Scania AB motiveras att fortsätta arbeta 

inom tillverkningsbranschen samt att ta reda på vilka faktorer medarbetarna upplever sig att vara 

motiverade av. 
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1.4 Frågeställning 
Vilka faktorer upplever sig medarbetarna vara motiverade av. Hur motiveras anställda inom 

tillverkningsbranschen till att fortsätta arbeta inom denna bransch? 

 

1.5 Avgränsning   
Denna studie avgränsas till att studera ett företag, Scania AB. Författarna har valt att avgränsa studien 

till en avdelning i företaget, vilket är chassiavdelningen. Författarna valde denna avdelning specifikt för 

den tydliga arbetsindelningen bland personalen som består av montörer, teamledare och 

avdelningschefer. Författarna har intervjuat minst två personer från varje position för att analysera vilka 

motivationsfaktorer som är avgörande för dem att fortsätta arbeta. Avdelningsuppgiften är att placera in 

lastbilsmotorn in i lastbilschassin.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om studiens valda begrepp för att studera hur 

organisationer motiverar medarbetarna och vad som motiverar medarbetarna. Vidare presenteras 

teoretiska ramar som behandlar begreppet motivation för att dra lämpliga slutsatser. Avslutningsvis 

presenteras Kontextperspektivet som vidare utvecklar varför tillverkande organisationer har sin 

speciella arbetsstruktur samt vilka arbetspositioner organisationer har och varför det behandlas i 

denna studie. 

 

 

2.1  Organisationer motiverar medarbetare 
Enligt Anton, McCracken & Potts (2005) leder en effektiv organisation med en effektiv användning av 

kommunikationsteknik till korrespondens mellan målstrukturen och rollansvar. Organisationsprocesser 

och de roller som skapas i en organisation är operationella mål som förutsätter att medarbetarna ska vara 

motiverade, även om processer, organisationsstrukturer och operationer i ett system kommer att 

utvecklas ständigt. Om organisationens målstruktur är inkompatibel med dess fysiska struktur, kommer 

det att finnas mycket ineffektiv och onödig kommunikation av information över organisationssystemets 

gränser, som kan resultera till att medarbetare inte motiveras i takt med produktionen. Anton, 

McCracken & Potts (2005) presenterar en målförfiningsmetod som erbjuder ett sätt att modellera mål 

som uppnåtts via motiverade medarbetare. De hävdar att det finns tre typer inom deras system av olika 

mål, prestationsmål, underhållsmål och undvikande mål. Ett prestationsmål innebär att ett mål 

tillfredsställs och detta är möjligt när medarbetarna är motiverade att utföra arbetet. Ett underhållsmål 

förutsätter att prestationsmål är realistiska när medarbetarna känner att de har möjligheten att uppnå 

målen. Ett undvikande mål betyder att prestationsmål förblir orealistiska. Ett exempel på ett undvikande 

mål är att en organisation vill undvika att dess anställda inte förblir motiverade att fortsätta jobba hos 

dem. Denna klassificering av mål är användbar när organisationen är i behov av motiverade medarbetare 

(Anton, McCracken & Potts 2005).  

 

Mål är viktiga variabler i flera avseenden när det gäller motivation. Detta leder till att medarbetare 

motiveras att arbeta efter organisationen krav. Detta kan påverka individens inre motivation.  

Organisationer är medvetna om att produkter som ska levereras till slutkunder kan inneha dolda fel som 

kunderna aldrig skulle upptäcka. Organisationer arbetar med att motivera anställda att finna dolda fel i 

produktionen för att hantera felet på förhand (Dardenne, Van Lamsweerde & Fickas 1993).   
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En process som driver upp motivation bland medarbetare är operationalisering. Operationalisering är 

processen för att definiera organisationsmålet. Organisationsmålet delas in i mindre delmål, när dessa 

delmål uppnås skapas motivation bland medarbetarna inom organisationen. Detta innebär att delmålen 

är formade för att medarbetarna ska stimulera organisationsmålet samt att öka individens individuella 

motivation (Anton, McCracken & Potts 2005).   

 

2.2 Medarbetarperspektiv för motivation  
Enligt Babin & Boles  (1996) har motiverade medarbetare en tendens att prestera bättre än vad som 

krävs. Omotiverade medarbetare som inte gör det lilla extra för att vara mer effektiva ser motiverade 

anställda som ett hot som kan ta deras position i hierarkin. Detta leder till att omotiverade medarbetare 

har möjligheten att öka sin motivation då det uppstår konkurrens om olika arbetspositioner inom 

organisationen. En personalstyrka där medarbetare inte är medvetna om organisationens förväntningar 

och mål saknar motivation. En personalstyrka som är medveten om förväntningarna och mål är 

motiverade och besitter en större benägenhet att utvecklas och uppnå högre positioner (Babin & Boles 

1996). 

 

Tella, Ayeni & Popoola (2007) hävdar att om man motiverar medarbetare genom löner måste cheferna 

överväga fyra huvudkomponenter i lönestrukturen. Den första huvudkomponenten är 

sysselsättningsgraden som relaterar till vikten som organisationer knyter vid varje moment. Den andra är 

betalning som uppmuntrar medarbetare genom att belöna dem för deras prestation. Den tredje relateras 

till förmåner såsom semester med lön eller pension. Den fjärde handlar om vikten att förhålla lönen 

gentemot konkurrenter vilket ska leda till att medarbetarna ska stanna kvar i just den organisationen.  

 

Enligt Tella, Ayeni & Popoola (2007) är likviditet den viktigaste motiveringsstrategin. De berättar att 

sedan år 1911 beskrev Frederick Taylor att likviditet var den viktigaste faktorn för att motivera 

medarbetare att uppnå hög effektivitet. Taylor förespråkar inrättandet av incitament i lönesystem som ett 

sätt att stimulera medarbetare till högre prestation och engagemang. Likviditet har betydande 

motivationskraft i takt med att den symboliserar immateriella mål i organisationen som säkerhet, makt, 

prestige och en känsla av prestation och framgång. Likviditet motiverar den anställde individen och har 

en stor påverkan för vilken organisation man väljer att jobba för. Likviditeten har förmågan att attrahera, 

behålla och motivera individer till högre prestanda (Tella, Ayeni & Popoola 2007). Ett exempel är att 

om en medarbetare får ett annat jobberbjudande som har identiska arbetsmoment med sitt nuvarande 

jobb, men högre ekonomisk ersättning skulle den medarbetaren med all sannolikhet vara motiverad att 
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acceptera det nya jobberbjudandet. Många chefer använder sig av belöningssystem för att motivera sina 

medarbetare. Detta tillämpas genom att medarbetarna ökar produktiviteten genom att vara motiverade 

för att uppnå högre lön eller bättre position inom organisationen (Tella, Ayeni & Popoola 2007).  

 

2.3 Inre och yttre motivation 
När författarna talar om motivation grundar det sig i Deci och Ryans teori om inre och yttre motivation. 

Den inneboende motivationen och den externa motivation. Det som är gemensamt för den yttre och den 

inre motivationen är att de drivs av någon form av belöningar, hur dessa belöningar manifesteras är helt 

olika beroende på vilken bransch man undersöker (Deci & Ryan 1985). 

 
2.3.1 Inre motivation 
Den inre motivationen baseras enligt Deci & Ryan (1985) på den medfödda och på den organiska 

inneboende motivationen hos individen, som drivs av självförverkligande och kompetens. Detta är något 

som baseras och skapas utifrån egna erfarenheter. Eftersom den inre motivationen hos individen är svår 

att styra just för att den baseras på självförverkligande och kompetens, leder det till att varken 

organisationen eller någon annan individ kan påverka eller styra individens motivation. Denna 

inneboende motivation drivs av utmaningar och egen vilja av utvecklas (Deci & Ryan 1985). Den inre 

motivationen baseras på individens självbestämmande, friheten och möjligheten för individen att 

tillfredsställa de inre behoven och där individens kapacitet stimuleras till en utvecklande nivå. Det 

handlar om individens behov av självförverkligande kompetens (Deci & Ryan 1985). 

 

2.3.2 Yttre motivation 
Deci & Ryan (1985) beskriver den yttre motivationen som externa faktorer för motivationsprocesser i 

form av belöningar, uppmuntran, pengar, bonusar med mera. Motivationen som utvecklas utifrån 

externa krafter enligt Deci & Ryan (1985), mäts genom prestation och resultat. Denna typ av motivation 

är den mest märkbara motivationen och bygger på belöningar. De yttre motivationsfaktorer kan 

tillfredsställa individens inre behov genom att möjliggöra självförverkligande och utveckla kompetens. 

Självförverkligande och kompetens kan formas genom yttre belöningar genom att man får ägna sig åt 

det man egentligen vill. Anställda individer vill känna en säkerhet när man arbetar, det kan vara fysisk 

säkerhet och formell säkerhet i form av arbetskontrakt (Deci & Ryan 1985).  

 

2.4 Förväntansteorin 
Victor Vrooms (1964) förväntansteorin är en teori som grundar sig på teorier om hedonism. 

Förväntansteorin skapar en genomgripande uppfattning om hur motivation skapas hos en individ, genom 
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olika föreställningar om hur omgivning, situation och individ är beroende av varandra. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) hävdar att förväntansteorin motiverar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter 

utifrån organisationens perspektiv. 

 

Van Eerde & Thierry (1996) har forskat om Vrooms förväntansteori angående om huruvida denna teori 

är användbar inom forskning eftersom den är äldre än 50 år gammal. De poängterar att teorin är 

användbar inom forskning men de hävdar att hårt arbete inte alltid leder till önskat resultat vilket Vroom 

inte antydde när han utvecklat denna teori. Individer som är väl motiverade i sitt arbete men kan 

misslyckas att uppnå det önskade resultatet eftersom dessa individer saknar kunskapen och 

informationen om arbetsuppgiften (Van Eerde & Thierry 1996).  

 
Van Eerde & Thierry (1996) hävdar att det finns tre olika sambandsbegrepp i Vrooms teori: Förväntan, 

Instrumentalitet och Valens. De tidigare nämnda sambandsbegreppen i meningen ovan indikerar 

sambandet mellan varandra för att generera motivation genom att multipliceras med varandra (Jacobsen 

& Thorsvik 2002). För att detta ska generera motivation, krävs det att samtliga begrepp är positiva, då 

multiplikation med negativa begrepp framhäver ett negativt resultat för motivationen. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) menar att begreppen bygger på att det inte får råda någon otydlighet för något av 

begreppen. För att skapa motivation krävs det belöningssystem. Organisationen belönar medarbetarna 

utifrån hur de anpassar sig till arbetsförhållandet (Jacobsen & Thorsvik 2002). 

 

 

 Motivation = Förväntan x Instrumentalitet x Valens 

 

2.4.1 Förväntan  
Van Eerde & Thierry (1996) hävdar, för att motivera en individ att utföra ett arbete utöver 

förväntningarna, kommer individen eftertrakta en förväntad belöning för den utövade prestationen. 

Detta handlar om att individen ska anstränga sig mer än vad som förväntas, det vill säga att individen 

ska sätta ett personligt mål för utförandet av arbetet. Förutsatt att individens förväntade belöning för den 

utövade prestationen inte eftertraktas leder det till att individen inte är motiverad till att utföra ett arbete 

högre än förväntad (Wright 2003). 

 

2.4.2 Instrumentalitet 
Van Eerde & Thierry (1996) konstaterar att begreppet instrumentalitet handlar om relationen mellan 

prestation och belöning. Instrumentalitet belyser sannolikheten då en belöning kommer till följd för att 
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utföra ett arbete utöver förväntningen (Van Eerde & Thierry 1996). Denna relation mellan variablerna 

belöning och utförandet av arbetet tydliggör att individen arbetar efter en belöning (Jacobsen & 

Thorsvik 2002). Tella, Ayeni & Popoola (2007) hävdar att om individen upplever att risken för att inte 

belönas för sin utövade insats är hög, kommer denna individ att inte prestera mer än vad som förväntas 

av denne.  

 

2.4.3 Valens 
Van Eerde & Thierry (1996) hävdar att begreppet valens är slutfasen i motivationskedjan. Valens 

belyser hur den anställde individen värderar belöningen för den utövade prestationen (Van Eerde & 

Thierry 1996). Individen värderar belöningen med utgångspunkt av olika typer av interna 

belöningssystem inom organisationen (Gagne & Deci 2005). Om individen upplever att belöningen som 

erbjuds inte överensstämmer med vad som efterfrågas, det vill säga om belöningen är mindre värderat 

än själva utförandet, kommer det även här att leda till att individen inte kommer att prestera mer än vad 

som krävs, vilket leder till att motivation inte skapas (Tella, Ayeni & Popoola 2007).  

 

2.5 Kontextperspektivet 
Kontextperspektivet är den svenska översättningen av “Contingency theory” vilket avser de faktorer i 

organisationens omvärld som inte går att kontrollera eller styra av den egna organisationen. 

Kontextperspektivet visar hierarkin inom organisationen och att det finns olika arbetspositioner inom 

denna hierarki som kräver en viss kunskap och erfarenhet för att en medarbetare ska kunna befinna sig i 

den positionen. Organisationen ska besvara omvärldens variation efter bästa förmåga, organisationen 

ska agera på ett sätt där man ständigt utvecklas och utsätts för konkurrens. Detta leder till att 

kontextperspektivet är kopplad till systemperspektivet. Skillnaden mellan perspektiven grundar sig i den 

tydligare fokuseringen på att externa faktorer förändras utan att enskilda aktörer kan påverka det,  

reaktioner på dessa varierar och kan inte förklaras av generella styrsystem (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2015). 

 

I avancerade organisationer såsom i diversifierade och stora organisationer, ställs man förr eller senare 

inför frågan om vilken grad organisatorisk differentiering som är möjlig. Varje organisation bestämmer i 

vilken utsträckning man tillämpar antingen differentierad eller integrerad struktur. Strukturen är en 

avbild av organisationens syn på omvärlden. Då en komplex omvärld kräver en mer differentierad 

organisation, ställer man krav på att ledare och chefer för en sådan organisation kan hantera en 

differentierad organisation. Med allt mer specialiserade enheter krävs bland annat att organisationen kan 
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lösa konflikter och upprätthålla en viss grad av integration och samverkan. I en varierande och osäker 

omvärld är det just denna förmåga som kännetecknar framgångsrika organisationer. Att kunna hantera 

en differentierad organisation leder till att man har större möjligheter att hantera variationer. Det finns 

två typer av organisationsstrukturer, mekanisk och organisk struktur (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2015).  

 

2.5.1 Mekanisk struktur 
Mekanisk struktur kännetecknas av att arbetsuppgifterna är specialiserade. Den enskilde arbetstagarens 

syfte i förhållande till organisationens övergripande mål är otydlig för den som utför de enskilda 

arbetsuppgifterna. Arbetsmomenten är standardiserade. Hierarkin i organisationen är tydlig, de som är 

“högre” upp i hierarkin är ansvariga för dess nytta, resultat och utformning. Individer som är högre upp i 

hierarkin besitter sin position eftersom dem förväntas besitta högre kunskap och mer erfarenhet än de 

individer som är längre ner i hierarkin. Samarbetet mellan chefer är vertikalt orienterad, vilket innebär 

att arbetsuppgifter och enheter styrs av instruktioner och beslut fattade av andra än de som utför arbetet. 

Inom mekaniska strukturer där medarbetaren inte alltid ser syftet med sin insats och sin kompetens, 

lägger mer energi på att ställa om det rigida system i miljön som inte är lika varierande som organiska 

strukturer. Med hjälp av den mekaniska strukturen kan man förstå att det är de högre arbetspositioner 

medarbetarna eftersträvar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Enligt Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre (2015) tillämpas mekanisk struktur inom tillverkningsbranschen.  

 

2.5.2 Organisk struktur 
En organisk organisationsstruktur kännetecknas av sin flexibilitet och förmåga att anpassa sig till 

omgivningen. En organisk organisationsstruktur är ett öppet system som lätt reflekterar omgivningens 

förändringar och är dynamisk i sitt sätt att existera. Organiska organisationer är oftast decentraliserade, 

har låg grad av formalisering och låg grad av struktur komplexitet. Organiska organisationer uppstår 

oftast i föränderliga omgivningar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 
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3. Metod  
I detta avsnitt kommer det att presenteras om vilka metoder som genomförts i denna studie. Vidare 

presenteras vilket synsätt författarna tillämpar sig under studiens gång. Författarna presenterar 

insamlingsmetoden och hur den insamlade datan disponeras. Avslutningsvis presenteras urvalet, 

metodkritik och etisk förhållningssätt. 

 

3.1 Metodval 
Denna studien undersöker Scania ABs chassi-avdelning utifrån en empirisk inarbetning av både chefers, 

mellanchefers och montörers perspektiv. För att studera fallet behövde författarna få en inblick i de olika 

perspektiven, det vill säga hur informationen i organisationen förs till medarbetare och hur de tolkar och 

svarar på den givna informationen (Denscombe 2014). Denna typ av forskningsdesign rör den 

komplexitet och det tydliga monetära arbetsförhållandet som chassi-avdelningen uppvisar. Det kräver en 

tydlighet i en organisation för att sammanföra en grupp åt samma mål och använda motivation som 

drivkraft. Denna fallstudie strävar efter att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap kring ämnet för att 

läsaren ska få ett nytt perspektiv av den företeelse som studeras (Merriam 2008). 

 

Genom kvalitativ forskningsstrategi med etnopoetisk transkribering, vilket innebär att forskarnas 

tolkning och bearbetning får en viss tyngd i den analytiska delen av empirin (Klein 1990). Denna studies 

författare ska undersöka arbetsmiljön och atmosfären som de anställda befinner sig inom. Detta görs 

genom semistrukturerade intervjuer där primärdata samlas in och transkriberas, fortsättningsvis 

analyseras det insamlade materialet med hjälp av de teoretiska referensramarna, därefter kan lämpliga 

slutsatser fastställas (Klein 1990). Kvalitativ forskningsstrategi leder till att denna studies författare 

kommer att lägga vikt vid språket och inte kvantifiering av materialet och analysen av datan (Mack, 

Woodsong, MacQueen, Guest & Namey 2005). Kvalitativa metoder genererar effektiva metoder att 

identifiera immateriella faktorer såsom sociala normer (Bryman & Bell 2017). Genom att använda sig 

utav kvalitativa metoder i undersökande forskning ses det som en fördel, eftersom användningen utav 

intervjuer av kvalitativ forskning ger författarna möjlighet att analysera fältet inom chassi-avdelningen 

och ställa följdfrågor istället för att ge respondenterna svarsalternativ och tvinga dem att välja (Mack et 

al. 2005). Detta tvingar författarna att lyssna noggrant på vad deltagaren säger, författarna behöver sätta 

sig i respondenternas perspektiv och förstå deras individuella personligheter för att kunna uppmuntra 

respondenterna att utveckla deras svar.  
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Gill, Stewart, Treasure & Chadwick (2008) skriver i deras artikel att kvalitativa forskningsstrategier 

såsom intervjuer leder till att denna studies författare kommer att få en djupare förståelse av sociala 

fenomen än vad som skulle erhållas från kvantitativa metoder, såsom enkäter. Intervjuer är därför den 

mest lämpliga metoden för författarna där en bristande kunskap finns men där fenomenet behandlas 

djupgående. Gill et al. (2008) nämner att informationen som man får ut genom intervjuer hade varit 

svårare att få ta del av utan ett personligt möte, då man även kan få en uppfattning genom kroppsspråk 

av respondenterna.  

 

3.1.1 Fallstudie 
Fallstudie används i kvalitativt syfte för att få en studie som generaliserar till teoriutveckling (Merriam 

2008). Fallstudien valdes som den lämpligaste metoden som kartlägger hur medarbetarnas motivation är 

en viktig variabel för att fortsätta arbeta inom organisationen. Syftet med en fallstudie är att belysa det 

generella genom att specialisera sig inom ett visst område (Denscombe 2014). Författarna ska undersöka 

Scania ABs chassi-avdelning och genom att efterfråga olika motivationsfaktorer som bidrar till 

medarbetares medvetenhet kring motiverande aspekter som leder till att fortsätta arbeta inom 

tillverkningsbranschen. 

 

Avgränsningen till en viss avdelning ger författarna en tydligare inblick av det arbetssätt som genomförs 

inom organisationen. Då avgränsningen skett till chassi-avdelningen på Scania AB var det i författarnas 

medvetenhet att detta fallföretag påvisar den mekaniska struktur som tillverkningsbranschen präglas i 

form av monotona arbeten samt olika belöningssystem.  

 

3.1.2 Induktiv  
För att fånga det upplägg och forskningsprocess som är rätt lämpad för denna forskningsstudie är val av 

forskningsansats vital (Ahrne & Svensson 2011). Det angreppssätt som författarna för denna studie valt 

är induktiv vilket innebär att man generaliserar resultatet från studien. Författarna observerar hur 

organisationen upprätthåller motivationen för sina anställda inom organisationen. Valet av denna 

metodansats bygger på data och de observationer som samlats in och ska komplettera de teorier som 

presenterats (Ahrne & Svensson 2011). 

 

Författarna för denna studie formar teorin utifrån empirin där verkliga observationer som granskas och 

undersöks för att få ut ett generaliserbart resultat. Efter att författarna fått ut data och lämpliga 

observationer dras lämpliga slutsatser (Alvehus 2014). Denna strategiska metod är fördelaktig vid 

fallstudier där specificering skett och informationen som samlas in kan fritt angripas. Genom detta 
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angreppssätt kan det empiriska materialet formas till hypoteser som ska stärka de teoretiska 

referensramarna (Bryman & Bell 2017). 

 
3.2 Insamlingsmetod  
Författarnas val av insamlingsmetod består av semistrukturerade intervjuer, vetenskapliga artiklar, 

litteratur och empiriska observationer. Då denna studies författare studerar ett stort företag avgränsas 

denna studie till en avdelning som ger en mer fördjupad undersökning. 

 

3.2.1 Primärdata 
Denna studies primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Denna studies författare 

anser att denna metod är mest lämplig och passande tillvägagångssätt för att få ihop primärdata som till 

följd ska besvara studiens forskningsfråga. Primärdata är den information som författarna själva samlar 

in, denna information som samlas in har inte varit tillgänglig tidigare (Friberg 2012). Intervjuerna 

genomfördes vid två olika tillfällen, första tillfället då intervjuerna infördes upplevde författarna att de 

inte fick ut tillräcklig information. Författarna kontaktade organisationen igen och bad om ett nytt 

tillfälle, vilket fick genomföras. 

 

Respondent Position Antal intervjutid 

1 Avdelningschef 32 min + 47 min = 79 min 

2 Avdelningschef 28 min + 43 min =71 min 

3 Teamledare 22min + 31 min = 53 min 

4 Teamledare 18 min + 41 min = 59 min 

5 Montör 15 min + 38 min = 53 min 

6 Teamledare 27 min + 29 min = 56 min 

7 Teamledare 19 min + 36 min = 55 min 

8 Montör 16 min + 31 min = 47 min 

9 Montör 17 min + 29 min = 46 min 

10 Montör 13 min + 29 min = 42 min 



 14 

 

3.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är den överblivna information och data som uppkommer när primärdatan samlas in. Det är 

den informationen som bidrar med material som tidigare använts i annat syfte men kan tillämpas i annan 

forskning (Bryman & Bell 2017). I författarnas fall handlar det om att finna koppling från material som 

inte är direkt kopplat till fallstudien, det kan handla om teorier som inte har en direkt anknytning till 

motivation (Alvehus 2014). Det finns utrymme för denna studie att tillämpa från sekundärdata.  

 

Ifall det insamlade materialet har i syfte till att utreda ett annat ämne, men dessutom vara nyttig i en 

annan fallstudie som är i linje med samma tema, finns det en nytta att använda det sekundära materialet 

(Alvehus 2014). Ofta faller vetenskapliga artiklar i den kategorin som specificerar i vissa ämnen och det 

förekommande resultatet används för att styrka ens egna tes och analys (Alvehus 2014). Författarna för 

denna studie kommer att använda sig av ett antal vetenskapliga artiklar till analysarbete samt för att 

teoretisera det empiriska materialet. 

 

3.3 Urval 
Populationen i denna studie är de montörer, teamledare och chefer inom chassi-avdelningen. Urvalet 

består av två avdelningschefer, fyra teamledare och fyra montörer som gemensamt valt att fortsätta 

arbeta inom Scania. Respondenterna utsågs via ett målstyrt urval, vilket innebär att författarna väljer ut 

individer utifrån den relevans som finns för att besvara forskningsfrågorna. Målstyrda urval leder ofta 

till fler urvalsmetoder som snöbollsurval (Bryman & Bell 2017). Respondenterna som författarna valt ut 

för intervjuer har blivit tillfrågade att finna fler respondenter som skulle vara lämpliga och villiga att 

delta. Detta leder till att detta tillvägagångssätt kallas för ett snöbollsurval (Bryman & Bell 2017). 
 

3.4 Metodkritik 
I den kvalitativa studien som genomfördes kan det i efterhand diskuteras huruvida legitima studiens 

intervjuer framstår (Denscombe 2016). Det är viktigt att beskriva problematiken kring kvalitativa 

intervjuer då de kan ge en för enkelspårig bild av verkligheten då fokus ligger på ett antal respondenters 

egen uppfattning av sin verklighet. Ämnet motivation har tidigare konstaterats ha flera definitioner och 

tolkas på diverse olika sätt beroende på individen. Författarna kan konstatera att motivation är ett 

komplicerat ämne att undersöka och skulle kräva en längre forskningstid för att kunna representera detta 

ämne på ett mer omfattande vis. Intervjuerna som genomfördes var på tre olika hierarkiska positioner 

inom organisationen. I botten av i hierarkin befinner sig montörerna, teamledarna befinner sig över 

montörerna och avdelningschefen överst i hierarkin inom avdelningen i organisationen. Detta kan leda 
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till att individerna som befinner sig högre upp i hierarkin kan utnyttja sin position och utöva makt på 

individerna som befinner sig under de i hierarkin. Det finns en tydligt maktfaktor som speglar in med 

tanke på vilken respondent som valdes ut av organisationen. Författarna för denna studie anser att det är 

viktigt att förhålla sig kritiskt gentemot metodansatsen för att ständigt kunna utveckla studiens resultat 

(Denscombe 2016). 

 

3.5 Etisk förhållningssätt 
Det var viktigt för författarna att respondenterna skulle få vara skyddade från olika typer av 

integritetsintrång som skulle påverka deras arbetssituation. Författarna tog del av de olika etiska reglerna 

som Bryman och Bell presenterar och tar upp regler angående samtycke, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman & Bell 2017). Vidare var detta något författarna utlovade innan det empiriska materialet 

samlades in och intervjuerna skedde. Detta kräver en större försiktighet i hur materialet bör samlas in 

och kunskap kring sekretess (Vetenskapsrådet 2017).  
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras en inledning om Scania. Sedan presenteras den insamlade datan från 

intervjuerna. 

 

4.1 Presentation om empirin 
Författarnas fallföretag är Scania, det är en organisation som är bland de som har flest anställda inom 

tillverkningsbranschen (Allabolag 2018). Detta är en faktor som har fått författarna att välja Scania som 

fallföretag. Scania som är en stor och global organisation leder till att författarna har avgränsat sig till 

endast en avdelning inom organisationen.  

 

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. Scania har ca 49 000 

anställda. De erbjuder finansiella tjänster på många marknader, med produktionsenheter i Europa, 

Sydamerika och Asien (Scania 2017 a). Scanias framgångar bygger på sex kärnvärden som man 

konstaterar är kunden först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och 

integritet. Kärnvärdena återspeglar deras resa mot en mer hållbar framtid och en roll i ekosystemet. 

Dessa värden kommer även fortsättningsvis att prägla deras sätt att bedriva en verksamhet som ska göra 

de marknadsledande inom hållbara transporter (Scania 2017 b). 

 

Författarna har intervjuat tio personer inom Scania ABs chassi avdelning. De personerna författarna valt 

att intervjua har olika arbetspositioner bland annat montörer, teamledare och avdelningschefer. I Scania 

AB finns det en tydlig hierarkisk arbetsdelning. Detta för att deras arbetsfördelning har en tydlig 

standardisering. Enheterna emellan är väldigt beroende av varandras arbete och det sker i linje med 

varandra. Syftet vid framställning av den empiriska datan var att belysa de olika motivationsfaktorerna 

som får Scanias anställda att fortsätta arbeta inom tillverkningsbranschen. Genom semistrukturerade 

intervjuer lade författarna fokus på att respondenterna öppet skulle prata om de olika faktorerna och 

huruvida de är motiverade för medarbetarna. Då författarna hade en förkunskap kring hur chassi 

avdelning arbetar, väldigt standardiserade och monotona arbetsuppgifter. Det finns en logisk orsak för 

detta då produktionsleden är beroende av varandra och arbetar med specifika arbetsuppgifter som varje 

individ tilldelas för att montera chassin. 

 

Empirin som presenteras har delats upp i olika teman för att bryta ner arbetet i form av organisationens 

påverkan att motivera medarbetare, teamledare påverkan att motivera montörer, avdelningschefers 
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påverkan att motivera medarbetare och medarbetares syn på motivation. Dessa ämnen var centrala i 

författarnas bedömning av den empiriska datan.  

 

4.2 Organisationens påverkan att motivera medarbetarna 
Utifrån den bearbetade datan från respondenterna, i Scania AB arbetar organisationen med att motivera 

medarbetarna att det är möjligt för dem att klättra i hierarkin. Om organisationen förväntar sig att 

medarbetarna når det förväntade resultatet, måste det vara som Anton, McCracken & Potts (2005) 

hävdar, att resultaten är realistiska och möjliga att stimulera. 

 

I Scania AB har arbetsmomenten stor relevans till medarbetarnas motivation, enligt medarbetarna som 

författarna intervjuat om medvetenheten kring hur organisationen jobbar för att motivera medarbetarna. 

Samtliga respondenterna berättade att tidsmålet med produktionen var motiverande då det var tufft att nå 

resultatet inom tidsramen. De kände av utmaningen och kände sig motiverade utifrån det. 

 

”Vi är ett fåtal medarbetare som känner sig motiverade av utmanade arbetsmoment utifrån 

organisationen, det är motiverande att komma till jobbet och veta att vi måste kämpa. Andra känner inte 

likadant men det är för att de inte är mogna nog.” - Respondent 9 

 

Vi frågade respondenterna om de visste hur organisationen jobbar för att motivera medarbetarna. 

Respondenternas svar var att organisationen försöker motivera medarbetarna genom att visa att vid goda 

prestationer finns det stora möjligheter för att klättra i hierarkin. Avdelningen förväntas att undvika 

avvikelser och att producera 60 motorer in i chassin om dagen. Genom den behandlade datan från 

intervjuerna kartläggs det att respondenterna anser att de motiveras av att veta varför man ska producera 

ett antal motorer.  

 

Respondenterna som var montörer fick frågan ifall de skulle montera 60 motorer även om de inte hade 

det målet att producera just det antalet motorer om dagen. Det visade sig att samtliga respondenter inte 

skulle montera 60 montörer. Ena respondenten utvecklar varför: 

  

“Jag skulle ta mer tid på mig vid varje moment om det inte hade varit för tidspressen vi har vid just det 

momentet.” - Respondent 5 
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Samtliga avdelningschefer bekräftade att ju mer avdelningen producerar leder det till högre årsbonus för 

de anställda. Författarna frågade medarbetarna om de var medvetna om att ju mer de producerar ökar 

årsbonusen. Samtliga respondenter svarade med att man inte visste om det. Författarna fick ett svar som 

löd:  

 

“Bonusen påverkas av hur mycket lastbilar som säljs till kunder och inte hur mycket vi producerar.”  

- Respondent 8 

 

Samtliga respondenter var eniga om att bonusen som tilldelas bidrar till att man vill prestera, 

respondenterna känner att de får något tillbaka av organisationen.   

 

Vidare frågade författarna till samtliga respondenter om de ansåg att avdelningschefen bör motivera 

medarbetarna om vad som sker om man uppnår målen, alltså om att det leder till högre årsbonus då 

produktiviteten är maximal. Samtliga respondenter svarade att det hade lett till att man får högre vilja att 

prestera. En respondent svarade:  

 

“Om jag hade vetat att man får en bättre arbetspositions från min första dag på jobbet så skulle jag inte 

vara montör fortfarande, i början var jag bara nöjd med jobbet och ville inte få en bättre post i 

avdelningen. Det får oss montörer att känna vi kan lyckas” - Respondent 10.  

 

En annan respondent svarade: 

 

”Det är ju bättre att man får reda på vad som sker om vi uppnår den dagliga målsättningen istället för 

att hoppas att vi gör det, vi som arbetare gynnar oss i slutet av året på det och organisationen tjänar på 

det.” - Respondent 9 

 

Samtliga respondenter fick frågan om de tänkte på att vilja ha en högre position inom avdelningen. 

Samtliga respondenter ville arbeta antingen som teamledare eller att flyttas till slutmomentet i 

avdelningen, då ingen större fysisk aktivitet utförs på de områdena. En respondent sa: 

 

 “Efter varje sommar så brukar montörer vara mindre effektiva, så jag tänker ta vara på chansen nu 

och visa vad jag går för, för att få anställning som en teamledare” - Respondent 5 
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Utifrån den bearbetade datan motiverar organisationen sina anställda genom att utveckla säkerheten i 

arbetsplatsen. Organisationen evaluerar säkerhet och trygghet för dess anställda. Avdelningscheferna var 

noggranna med att framställa säkerhet som deras mest utvecklade arbetsmoment. 

 

”Vi arbetar varje dag med att utveckla säkerheten, vi har externa arbetare som arbetar med att finna 

avvikelser inom säkerheten för att få medarbetarna trygga” - Respondent 1 

 
Avdelningscheferna berättar att om risken är tillräckligt hög för att en olycka kan ske, avbryter de 

produktionen för att minska risken. Avdelningscheferna berättar att kroppen utsätts för fysisk skada och 

kan inte minska den risken. Istället erbjuder organisationen gratis sjukvård för att medarbetarna ska 

kunna behandla sina skador. 

 

”Medarbetarnas hälsa är viktig för mig, under flera möten med medarbetare och chefer så framkom det 

att organisationen inte kunde minska fysisk aktivitet inom arbetsmoment, så kom ledningen och 

medarbetarna fram till att man ska erbjuda sjukvård för att minska kroppsskador” - Respondent 2 

 

4.3 Teamledares påverkan att motivera montörer 
Författarna frågar samtliga teamledare om montörerna skulle nöja sig med att uppnå avdelningens mål, 

som är att montera 50 motorer, eller om avdelningen skulle försöka överträffa målet. Samtliga 

respondenter medger att montörerna inte utför ett arbete som är högre än förväntningen. En respondent 

svarade: 

 

“Montörer arbetar enkelriktad, de vill inte arbeta mer än vad som krävs, om vi teamleaders inte är på 

plats och kontrollerar arbetet så arbetar inte montörerna effektiv. Vi är som en övervakande 

motivationskraft.” - Respondent 4. 

 

Genom den bearbetade datan från intervjuerna berättar avdelningscheferna, att deras teamledare ska 

“pusha”  medarbetarna till att arbeta effektivare och känna sig en del av organisationen. Författarna 

ställde frågan till samtliga teamledare, om vad som får de att vara motiverade till att agera som 

kontrollperson för montörerna samt att kunna agera ifall montörerna ligger efter. Samtliga teamledare 

konstatera att motivationen är att de får bättre betalt som teamledare, samt att om de lyckas få 

montörerna att klara sig utan deras hjälp behöver de inte hjälpa montörerna och utsätta sina kroppar för 

fysiska arbetsuppgifter. 
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“Tidigare när jag var montör tjänade jag mindre i lön, nu när jag är teamleader så finns det flera 

arbetspass där jag får betalt för att närvara och kontrollera montörerna. Sämre arbetspass är när jag 

får agera som montör och hjälpa till men det har jag redan arbetat med tidigare fast med högre lön nu 

så jag tjänar på att vara teamleader.”- Respondent 7 

 

Samtliga teamledare började sin karriär som montörer i Scania och fick högre arbetsposition med tiden. 

Författarna frågade då hur motiverade de var att nå högre arbetsposition under sin tid som montör, 

samtliga respondenter var ensidiga om att när de arbetade som montörer, var deras drivkraft att vilja få 

en högre arbetsposition. En respondent svarade:  

 

“Då jag visste att det var viktigt att producera 55 motorer, vilket var vårt mål på den tiden, så försökte 

jag få mina medarbetare att tänka likadant som mig och vi blev den grupp i hela avdelningen, under ett 

kvartal att inte hade några avvikelser.”- Respondent 6 

 

Samtliga teamledare ansåg att genom avdelningschefernas samtycke skulle de vilja förklara för 

montörer hur man uppnår en högre arbetsposition och varför man ska vilja vara motiverad under 

arbetspasset. Respondenterna ansåg att ju mer montörer var medvetna om hur man kan klättra inom 

organisationen skulle det leda till att produktionen ökar och montörer blir tävlingsinriktade och får viljan 

att prestera bättre.  

 

4.4 Avdelningscheferna påverkan att motiverar medarbetarna 
Avdelningscheferna var överens om att när de närvarar med medarbetarna under produktionen är 

medarbetarna mer engagerade i arbetet. Avdelningscheferna berättar att de upplever att medarbetarna 

känner en rädsla och de upplever att denna rädsla motiverar de att vara engagerade. De berättar att 

istället för fikapausen ställer de sig vid produktionen för att visa medarbetarna att cheferna kontrollerar 

de.  

 

”Jag vill att medarbetarna känner en inre motivation för arbetet och inte att jag vägleder de till att 

motiveras, jag litar mer på en montör som har en inre motivation än en montör som blir motiverad och 

påverkad utifrån mina synpunkter.” - Respondent 1 

 

Utifrån den bearbetade datan är avdelningscheferna intresserade av att rekrytera medarbetare till högre 

positioner då de upplever att medarbetarna bygger sin motivationsprocess utifrån inre faktorer. Båda 
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avdelningscheferna meddelar att de inte lägger tid på att motivera medarbetarna hur man uppnår högre 

poster, de litar på att teamledarna ska motivera montörer till att vilja uppnå högre positioner. 

 

 ”Jag lämnar ansvaret till teamleaders som ska vara vägledare för montörer, jag rekryterar mina 

teamleaders som jag anser uppfyller det som krävs för att utföra sitt arbeta samt att kunna vägleda och 

motivera montörer” - Respondent 2 

 

4.5 Montörers syn på motivation 
Samtliga montörer berättar att deras arbetsuppgift inte går att jämföra med andra verksamheter. Samtliga 

respondenter anser att om man inte har individuella mål kan man inte bygga sin motivation för att vilja 

arbeta kvar på Scania. Författarna frågar respondenterna vilka individuella mål de har och vad som 

motiverar de i deras arbete inom organisationen. Svaret var att montörerna tänker väldigt lika gällande 

deras mål. Alla montörer hade långsiktiga mål som exempelvis att bli avdelningschef, teamledare eller 

tekniker samt kortsiktiga för att kunna uppnå sina långsiktiga mål. 

 

Genom den bearbetade datan upplevs det att samtliga respondenter känner sig motiverade till att arbeta 

kvar då de har individuella mål. Samtliga respondenter medger att motivationen är något som de bygger 

fram, inte att chefen ber de att vara motiverade. En respondent sa:  

 

“Det är ingen som ber oss att sätta individuella mål, utan vi sätter dem själva för att det ska gynna oss. 

Jag motiverar mig själv genom att tänka, om jag gör ett bra jobb så kommer jag rekryteras och 

samtidigt nå mina individuella mål.” - Respondent 10 

 

Respondent 5 uttryckte en del tvivel och förklarade vid en följdfråga att arbetsuppgifterna kan vara tuffa 

ibland. 

 

“Ibland kan jag känna att jag inte har orken att jobba i den vanliga takten och klara tidsmålet, som är 

6,75 minuter, men så känner säkert alla ibland och då kan jag känna att det är svårt. Men jag är fullt 

medveten att jag ska fixa det ändå.” - Respondent 5 
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4.6 Teamledarnas syn på motivation 
Genom den bearbetade datan upplever författarna att teamledarna tappar motivationen efter en tid i den 

arbetspositionen samt att de hade högre motivation innan de rekryterades till teamledare. Anledningen är 

att de var motiverade att bli teamledare och nu när dom är det är de inte lika motiverade då de anser att 

de inte har lika lätt att klättra ytterligare en gång. Respondenterna anser att de fastnat i sin 

arbetsposition. 

 

 “Jag börjar tvivla på att jag kommer rekryteras då jag varit teamleader i snart 3 år. Jag jobbar på att 

motivera montörer men jag tappar motivationen med tiden.” - Respondent 3 

 

Författarna upplever att teamledarna ändå är tillräckligt motiverade. Teamledarna upplever en 

konkurrens av montörer som är ute efter deras position. Utifrån den bearbetade datan motiveras 

anställda till att de kan förlora sin position till mer motiverade och arbetsvilliga montörer. En respondent 

säger:  

 

“Min drivkraft är att vilja uppnå högre positioner då rekryteringen för högre arbetspositioner sker 

långsamt så motiveras jag genom att fortsätta utvecklas och inte ersättas av andra individer som vill ta 

min position.” - Respondent 6. 

 

Utifrån den bearbetade datan hävdar respondenterna att organisationen motiverar dem i form av 

förmåner. Scania samarbetar med olika företag för att göra det lättare för respondenterna i deras vardag. 

De får bland annat tillgång till billigare träningskort, leasing av bilar och rabatter på diverse butiker samt 

restauranger. Förmånerna får medarbetarna att känna sig uppskattade av företaget. En respondent sa:  

 

“När jag rekryterades till teamleader så meddelade min chef att vi har nu tillgång till att leasa 

personbilar till reducerat pris, detta upplevde jag som ett tack från organisationen för ett bra jobb.” - 

Respondent 4 
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5. Analys och diskussion  
I detta avsnitt redogörs tolkningar för det empiriska materialet med hjälp av studiens valda teorier samt 

diskussion angående studien för att förklara hur författarna tänkt och varför de valt att undersöka på 

det sätt de gjort. 

 

5.1 Inre motivation 
Enligt Deci & Ryan (1985) baseras den inre motivationen hos individen på självförverkligande och 

kompetens vilket bygger på individens erfarenheter. Individer med samma arbetsposition kan besitta 

varierande kompetens beroende på hur länge dessa individer har arbetat inom branschen (Deci & Ryan 

1985). Detta bekräftas i denna studie då medarbetarna motiveras genom att sätta individuella mål. Dessa 

mål speglar vad individen innerst vill åstadkomma vilket leder till att individen motiveras för att 

tillfredsställa sina egna behov samtidigt som det gynnar organisationen. Individer med större erfarenhet 

har större individuella mål vilket kan vara att dessa individer vill uppnå högre positioner än individer 

med mindre erfarenhet (Deci & Ryan 1985). Hein (2012) konstaterar att motivation är en personlig 

drivkraft som individen själv utvecklar. Avdelningscheferna bekräftar att de vill att medarbetarna skapar 

en inre motivation. Detta just för att medarbetarna ska utveckla sin kompetens och känna 

självförverkligande. Montörer bekräftar att den större delen av deras motivation bygger på att de vill 

åstadkomma någon högre position än vad de för tillfället befinner sig inom. Locke (1996) nämner att 

medarbetarna måste vara villiga att åstadkomma något, exempelvis en högre position som montörerna 

nämner vilket leder till att motivationen för individen ökar. Medarbetarna medger att motivationen som 

de skapar och utvecklar själva, kan organisationen inte styra på det sätt som den vill. Däremot är 

organisationen positiv till individer med inre motivation vilket leder till att dessa individers medarbetare 

tar lärdom av dem och påverkas (Chiang et al. 2008). Medarbetarna som anser att arbetsmoment med 

tidsmål är utmanande, utvecklar sin inre motivation då inre motivation bygger på att individen ser fram 

emot utmaningar. Medarbetarna känner konkurrens då en befordran kan ske för alla inom avdelningen, 

detta utvecklar individens inre motivation till att inte låta någon annan få sin förväntade befordran. 

Chiang et al. (2008) nämner att konkurrens ökar motivationen bland mindre omotiverade anställda. 

Denna studies syfte är att undersöka hur medarbetare inom tillverkningsbranschen motiveras att arbeta 

kvar inom branschen. Detta bekräftas genom att medarbetarna konstaterar att motivationen som får de 

att arbeta kvar bygger på inre motivationsfaktorer. 
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5.2 Yttre motivation 
Enligt Deci & Ryan (1985) utvecklas yttre motivation genom externa faktorer såsom belöningar, 

befordran, bonus med mera, dessa faktorer kan organisationen styra. Gagne & Deci (2005) hävdar att 

motivation skapas genom att den anställde individen förväntar sig något tillbaka i form av en belöning 

för sin utövade  prestation. Detta bekräftas då medarbetarna motiveras utifrån årsbonusen samt den 

omtalade yttre motivationsfaktorn vilket är befordran inom hierarkin. Säkerhet är en extern faktorn 

enligt medarbetarna, organisationen värderar säkerheten för medarbetarna högt. Detta skapar yttre 

motivation hos medarbetarna som känner sig trygga att arbeta inom organisationen. Säkerheten är den 

högst motiverande faktorn till att medarbetarna arbetar kvar inom organisationen och som 

organisationen kan kontrollera. Utifrån det empiriska materialet, visar det sig att organisationen arbetar 

med yttre motivation för att motivera anställda att vilja fortsätta jobba kvar. Heneman & Schwab (1972) 

hävdar att organisationer måste förstå vilka faktorer som får en medarbetare att inte byta bransch eller 

att inte arbeta för konkurrenter. Scania arbetar med förmåner till dess anställda i form av leasingbilar, 

reducerade priser inom kommunala företag. Dessa förmåner hjälper den anställde individen i sitt 

vardagsliv utanför arbetet. 

 

5.3 Förväntansteorin 

5.3.1 Förväntan  
Enligt Van Eerde & Thierry (1996) skapas en motivationsprocess genom att individen förväntar sig 

något utifrån den utövade prestationen. Detta bekräftas då respondenterna som intervjuades sade att 

motivationen som får dem att arbeta kvar inom Scania AB, är att medarbetarna känner att de har 

möjligheten att uppnå högre positioner inom organisationen om de utför ett bra arbete. Babin & Boles 

(1996) menar att dessa individer som vill befordras till högre positioner inom organisationen är 

motiverade att arbeta mer än vad som förväntas av dem, vilket montörerna håller med om. Genom den 

bearbetade datan bekräftas det att motiverade montörer arbetar mer än vad de egentligen borde arbeta. 

Den ekonomiska förväntningen som medarbetarna har i tankarna är årsbonusen som baseras på 

produktionen, ju mer som de producerar desto högre årsbonus. Den anställde individen bör sätta 

personliga mål på sig själv, för att motivera sig själv att uppnå målen (Van Eerde & Thierry 1996). I 

Scania AB bekräftas detta då medarbetarna sätter individuella mål och effektiviserar arbetsmomenten 

när de förväntar sig att uppnå högre positioner inom hierarkin, som författarna Tella, Ayeni och Popoola 

(2007) skriver i deras artikel om prestationer kopplat till olika former av belöningar. Det framgick att 

den mest eftertraktade belöning som medarbetarna strävar efter är en befordran. En befordran är en av få 

motivationsfaktorer som påverkade medarbetarna att utföra sitt arbete på ett utmärkande sätt (Tella, 

Ayeni & Popoola 2007). Även Wright (2003) konstaterar att det finns flera faktorer som påverkan den 



 25 

anställdes motivation. Wright (2003) hävdar att högre ersättning i form av lön samt att den anställde 

individen erbjuds högre position inom organisationen är två faktorer som är avgörande för att skapa 

motivation för anställda.  

 
5.3.2 Instrumentalitet  
Motivationsprocessen utvecklas genom att den anställde individen upplever att sannolikheten för att få 

en belöning för det utförda arbetet utöver förväntningen är tillräcklig hög (Van Eerde & Thierry 1996). 

Detta bekräftas då medarbetarna känner att genom åren har befordran skett utifrån prestation och 

engagemang, Gagne & Deci (2005) hävdar att den anställde individen bygger motivationen genom att 

förvänta sig att bli belönad för det arbete som denne utför. Medarbetarna förklarar att de var medvetna 

att om de är tillräckligt engagerade och förhåller sig till att undvika avvikelser är sannolikheten hög att 

få en högre position inom hierarkin. Medarbetarna upplever att årsbonusen som tilldelas för arbetarna 

inom Scania AB påverkas med sannolikhet utifrån produktionen, vilket motiverar medarbetarna att 

producera och vara engagerade. Van Eerde & Thierry (1996) hävdar att om sannolikheten att en 

belöning inte finns är det möjligt att den anställde inte känner sig motiverad. Detta bekräftas då en 

teamledare upplevde att man stagnerat i rekrytering och belöning för denne och medarbetaren medgav 

att hen tappat motivationen ett tag. Det framgick tydligt att teamledarna såg en längre väg till 

gruppchefsroller än från montör till teamledare. Även Tella, Ayeni & Popoola (2007) nämner att om 

organisationen inte erbjuder möjlighet för anställda att belönas kan det leda till missnöje vilket i sin tur 

inte skapar motivation för den anställde individen. Medarbetarna i Scania AB berättar att om 

organisationen kommer att minska befordringar för medarbetarna kommer de då att inte prestera mer än 

vad som krävs eftersom organisationen inte anstränger sig tillräckligt för att befordra medarbetarna. 

Tella, Aynei & Popoola (2007) tar upp detta i sin artikel och konstaterar att om anställda upplever att 

risken för att inte få en belöning ökar kommer den anställde individen inte arbeta mer än vad som krävs.  

 
5.3.3 Valens 
Van Eerde & Thierry (1996) hävdar att i det sista steget inom motivationsprocessen värderar den 

anställde individen belöningen som tilldelats. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att belöningen ska 

stämma överens förväntningen som den anställde tänkt sig. Detta bekräftas då medarbetarna som blivit 

belönade med en ny position inom hierarkin framställs som nöjda med belöningen. Medarbetarna har 

fått en bättre position ur ett ekonomiskt perspektiv samt ett mindre fysiskt arbete. Detta har bekräftat att 

samtliga medarbetare som blivit tilldelade en ny position är motiverade att fortsätta arbeta inom Scania 

AB. Tella, Ayeni & Popoola (2007) menar att om belöningen inte överensstämmer med vad 

medarbetaren efterfrågar kan det leda till att den anställde individen tappar motivationen för att arbeta. 

Detta bekräftas då samtliga respondenter har förklarat att de får motivation när de får olika belöningar 
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som förmåner och bonusar. Enligt Gagne & Deci (2005) använder sig anställda utav interna 

belöningssystem för att värdera belöningen som organisationen erbjuder. Medarbetarna är medvetna om 

tidigare belöningar som tilldelats för tidigare anställda och förväntar att deras belöning ska motsvara 

tidigare belöningar. 

 

Scania AB har utformat ett årligt bonussystem där dess medarbetare får ta del av en bonus som är direkt 

kopplat till deras produktion. Beroende på hur medarbetarna presterar och vad Scania AB får för 

lönsamhet under året baseras bonusen på just hur årets produktion sett ut. Vid hög lönsamhet bidrar det 

till en högre bonus. Däremot får inte bonusen tas ut förrän en medarbetare arbetat inom företaget i fem 

år. Bonusen sätts in i en individuell fond som Scania AB utformat och tas inte ut förrän fem år eller vid 

avslutat anställning. Bonus som belöning och delaktighet i organisationens lönsamhet var en hög 

påverkande faktor som motiverade arbetarna när det talades om ekonomiska belöningar, trots detta 

bekräftar medarbetare som upplever att belöningen som de tilldelats inte uppfyllt det som förväntades. 

Detta visade sig att motivationen för dessa medarbetare försvagades. Bonussystem kan ha en avgörande 

betydelse som utöver lön och förmåner som tillkommer till att arbeta inom Scania AB. Bonusen kan 

prägla den faktor som driver upp den valens där Van Eerde & Thierry (1996) synliggör kopplingen 

mellan motivation och belöning. Organisationens intresse ligger i att produktionen ska successivt öka 

och förbli lönsam. Bonusen i detta fall manifesterar att vid högre prestation hos samtliga medarbetare 

kommer det att leda till ökade bonusar i följd. 

 

 

5.4 Arbetsstrukturen  
Enligt kontextperspektivets mekaniska struktur kännetecknas tillverkande organisationer av denna 

struktur (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Den mekaniska strukturen visar vilka 

arbetspositioner som finns tillgängliga inom en organisation som tillämpar mekanisk struktur. Inom 

Scania AB de arbetspositioner som finns tillgängliga i organisationshierarkin är montörer som är den 

operativa kärnan, över dessa montörer finns det teamledare och därefter avdelningschefer. 

Respondenterna beskriver de olika arbetspositionerna inom organisationen och förklarar att dessa 

positioner uppnås där den enskilde individen utför ett bra arbete och visar sig vara rätt person för 

arbetet. Respondenterna bekräftar även att det är hierarkin och de olika arbetspositionerna som 

motiverar dem i vardagen. Medarbetarna inom Scania AB strävar efter högre positioner inom hierarkin 

som belöning för utfört och förhållandet kan därmed förklaras med hjälp av denna teori. Det är en 

struktur med specialiserade arbetsmoment. Detta bekräftas genom den samställda empiriska datan som 
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visar att arbetsplatsen präglas av standardiserade arbetsuppgifter. Detta då montörer har sin uppgift att 

montera och teamledarna kontrollerar arbetsmomenten så att allting går rätt till. Mekanisk struktur 

innebär att hierarkin är tydlig och information färdas vertikalt (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). Detta bekräftas då montörer får order av teamledarna och teamledarna får order av 

avdelningschef. Inom tillverkningsbranschen är det svårt att tillämpa organisk struktur. 

 

5.5 Diskussion  
Begreppet motivation är ett brett begrepp som är svårt att studera. Att enbart studera motivation uppstod 

svårigheter eftersom begreppet motivation drar in andra begreppet in i studien vilket kan göra det svårt 

för oss att förhålla studien till att studera begreppet motivation utan att dra in andra begrepp. 

 

En intressant aspekt som vi upptäckte var sambandet mellan den inre motivationen och förväntningarna 

som skapas när en individ inleder sitt nya arbete hos Scania. Genom förväntansteorin och inre 

motivationen kan kopplingar göras för att synliggöra de motivationsfaktorer som får medarbetarna att 

fortsätta arbeta inom tillverkningsbranschen. Detta kan organisationsledare använda som redskap för att 

förstå hur motiverade medarbetare tänker samtidigt som icke motiverade medarbetare inte utför sin 

arbetsuppgift fullt produktivt.  

 

En viktig aspekt att ta upp är att vi använde oss utav en teori som är mer än 50 år gammal, detta kan 

diskuteras hur relevant det är att tillämpa en gammal teori. Denna teori är förväntansteorin, för att 

tillämpa den i vår studie fick vi studera vad tidigare forskare säger om denna teori. Enligt Van Eerde & 

Thierry (1996) och Jacobsen & Thorsvik (2002) kom det fram att teorin fortfarande tillämpas inom 

forskning.  

 

Motiverande faktor för medarbetare inom Scania AB är att en dag få en högre position i organisationen. 

En befordran är både en yttre och en inre motivationsfaktor, då en befordran tillfredsställer både yttre 

och inre behov som belönas. Det finns både en självförverkligande aspekt i att arbeta sig till en högre 

position inom hierarkin som stimulerar den inre motivationen, samt en utomstående aspekt i form av 

yttre belöningar som tillkommer vid befordran. Den inre motivationsfaktorn handlar om lättare 

arbetsförhållanden i form av mindre fysiskt arbete, större ansvar i arbete samt högre lön. Det framgår 

ganska tydligt i studien att möjligheten för att utvecklas och befordras till högre positioner inom 

organisationen är hög för de anställda. Dessutom kan medarbetarna påverka deras arbetssituation genom 

att uppnå resultat som varje avdelning skulle uppfölja. 
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En ytterligare kännedom var att teamledare såg en längre väg till att uppnå avdelningschefsposition än 

att gå från montör till teamledare. Det finns en inneboende motivation hos samtliga respondenter att 

uppnå högre positioner inom organisationen. Detta upplevs att medarbetarna har blivit tillräckligt 

motiverade för att utföra arbetsmomenten och att medarbetarna ska uppnå deras mål utan hinder från 

organisationen. Vikten av inneboende motivation är en stark drivkraft för att utföra ett arbete i en längre 

period, det är något som en arbetsgivare förlitar sig på och förväntar sig vid rekrytering. 
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6. Slutsats och vidare forskning 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare studier 
 
6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att belysa hur anställda inom Scania AB motiveras att fortsätta arbeta inom 

tillverkningsbranschen. Studien resulterade i förklaringen av vilka motivationsfaktorer som ligger till 

grund för detta. Detta genomfördes utifrån en huvudfråga och med hjälp av framförallt förväntansteorin, 

inre och yttre motivationsfaktorer. Studien har kommit fram till två slutsatser. 

 

Den första slutsatsen som författarna kommit fram till är att samtliga medarbetare motiveras att arbeta 

kvar inom organisationen då de förväntar sig att befordras inom hierarkin. Detta framgick i intervjuerna. 

Detta bevisar att medarbetarna motiveras av en hög förväntan i motivationsprocessen. Medarbetarna 

inom Scania AB sätter individuella mål för att skapa hög förväntan. Man kan även konstatera att om 

medarbetarna upplever att belöning i form av befordran inte kommer på tal kan det leda till att 

motivationen att vilja fortsätta arbeta kvar i Scania AB försvagas. Motivationsprocessen för 

medarbetarna att fortsätta jobba kvar i Scania AB ska utvecklas till att sannolikheten för att få en 

belöning för utförandet av jobbet ska vara hög. Detta resulterar att medarbetarna är fortsatt motiverade 

för att uppnå högre position inom hierarkin. Det sista steget inom motivationsprocessen är att 

belöningen för utförandet av arbetet ska motsvara förväntningen. Om medarbetarna inte belönas till det 

värde som de tänkt sig försvinner motivationen och värst kan leda till att man byter organisation till 

konkurrenter eller en helt ny bransch.  

 

Den andra slutsatsen som författarna kommit fram till är att medarbetarna motiveras genom inre och 

yttre motivationsfaktorer. Genom inre motivationsfaktorer har medarbetat utvecklat sin motivation då 

man vill känna självförverkligande. Medarbetarna inom Scania AB medger att deras motivation 

utvecklats utifrån att man vill skapa en karriär inom organisationen och därför fortsätter att jobba kvar. 

Detta konstaterar medarbetarna samtidigt som dem medger att utvecklingen av motivationen kommer 

från dem själva och att organisationen inte ställer det som krav på dem. Den yttre motivationen som 

medarbetarna får är genom externa faktorer vilket får medarbetarna känna sig trygga i sin arbetsplats. 

Detta handlar om säkerheten som organisationen tillämpar för att medarbetarna ska vara motiverade till 

att vilja arbeta inom en trygg arbetsplats. Medarbetarna motiveras att fortsätta jobba kvar inom 

organisationen utifrån en annan extern faktor, detta är årsbonusen som tilldelas i form av pengar och den 

baseras efter årsproduktionen.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 
I efterhand när denna studie genomfördes, diskuterades och analyserades till vissa slutsatser utifrån den 

bearbetade empirin och teorin, har författarna konstaterat att detta ämne kan vidare undersökas. 

Motivationsämnet är ett väldigt brett ämne och kan undersökas från olika perspektiv. Då författarna 

valde att undersöka motivationsfaktorer inom Scanias chassi-avdelning ansåg författarna att det var en 

fallstudie inom tillverkningsbranschen, och det konstaterades att det finns en viss begränsning angående 

studiens storlek. 

 

Beroende på vilken industri och bransch en individ undersöker skiljer sig motivationens påverkan stort 

på diverse arbetsplats. Till vidare forskning skulle det vara intressant att tillämpa andra teorier som kan 

kopplas till ämnet. Författarna hade ett dussintals teorier inom motivationsämnet som skulle kunna 

implementeras men valde att fokusera på två stycken mer djupgående. För vidare forskning skulle denna 

studie kunna fördjupas ännu mer genom att undersöka en annan organisation inom samma bransch för 

att få ett högre generaliserbart resultat.  
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Intervjuguide 
 Frågor till medarbetare: 

1.$ Vad har du för arbetsuppgift? 

2.$ Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

3.$ Varför valde du just att arbeta på denna arbetsplats? 

4.$ Känner du att detta arbete stimulerar dig? 

5.$ Är det motiverande att arbeta efter organisationens mål? 

6.$ Hur jobbar organisationen med att motivera montörer? 

7.$ Har du blivit belönad för att arbetat utöver förväntningar som organisationen har? 

8.$ Hur befordras man till högre poster? 

9.$ Känner du att organisationen är rättvis i behandlingen av befordran? 

10.$Har du lagt ett individuellt mål för dig själv som du vill uppnå inom en framtid? 

11.$Hur motiveras du till att uppnå ditt individuella mål? 

12.$ Hur hjälper organisationen dig med att uppnå målen? 

13.$Är det ett krav från organisationen att du satt mål eller kommer det från dig? 

14.$Vad ska du göra när du uppnått målet? 

15.$Har du andra motivationsfaktorer inom organisationen, såsom bonus? 

16.$Hur motiveras du av säkerheten i Scania? 

17.$Kan organisationen ändra strukturen för att motivera sina anställda? 

18.$Hur upplever du att teamledare motiverar montörer? 

19.$Känner du att du blir motiverad till att uppnå målen med någon form av motivation? 

20.$Hur ser relationen ut mellan dig och din överordnad/chef, känner du att du kan tala med dem när 

du stöter på problem? 

 

Frågor till teamledare 

1.$ Vad har du för arbetsuppgift? 

2.$ Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

3.$ Varför valde du just att arbeta på denna arbetsplats? 

4.$ Känner du att detta arbete stimulerar dig? 

5.$ Har du någon gång under din tid här känt att du inte är motiverad att arbeta kvar? 

6.$ Blev du anställd som teamledare eller fick du jobba upp dig? 

7.$ Hur blir man teamledare? 

8.$ Hur motiveras du i ditt arbete? 
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9.$ Finns det motivationsfaktorer i form av pengar som motiverar dig? 

10.$Finns det motivationsfaktorer i form av en ytterligare befordran som motiverar dig? 

11.$Hur motiverar du dina medarbetare? 

12.$Har ni några strategier för att motivera montörer? 

13.$Upplever du att medarbetarna motiveras av Scania i form av bonus eller befordran? 

14.$Hur skulle du värdesätta organisationen om de inte befordra dig? 

15.$Hur ser relationen ut mellan dig och din överordnad/chef och medarbetare? 

 
Frågor till avdelningschefer: 

1.$ Vad har du för arbetsuppgift? 

2.$ Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

3.$ Varför valde du just att arbeta på denna arbetsplats? 

4.$ Hur ser vägen ut för att bli avdelningschef? 

5.$ Känner du att detta arbete stimulerar dig? 

6.$ Hur motiverar du dina medarbetare? 

7.$ Har ni några strategier för att motivera era anställda? 

8.$ Hur jobbar organisationen med att motivera medarbetarna? 

9.$ Finns det motivationsfaktorer i form av bonus som motiverar anställda? 

10.$Hur viktigt är det för dig/organisationen att medarbetarna är tillräckligt motiverade? 

11.$Hur går ni tillväga med medarbetare som inte är motiverade längre? 

 


