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Sammanfattning 

Problemformulering  För att kunna överleva på lång sikt har alla slags organisationer 

blivit alltmer beroende av sina medarbetare, deras kompetens och 

inte minst deras motivation. Företag utformar belöningssystem i 

hopp om att uppnå en ökad arbetsmotivation hos sina anställda, 

men liten vikt har i tidigare forskning lagts vid 

kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem. Studien 

ägde rum hos ett tillverkande företag där arbetsuppgifterna är 

repetitiva och inte tillfredsställande i sin natur, och borde således 

inte tillfredsställa inre motivation hos de anställda. Tidigare 

forskning inom området har ämnat förklara samband mellan 

belöningssystem och motivation kvantitativt utan att göra ansats 

att förstå bakomliggande faktorer, vilket innebar en 

kunskapslucka. 

 

Forskningsfrågor  Varför har företaget där studien utförts använt sig av 

kompetensutveckling i sitt belöningssystem? 

Hur och varför påverkar kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem motivation till arbete hos de anställda? 

 

Syfte  Syftet med denna studie är att analysera hur kompetensutveckling 

som en del av ett belöningssystem är utformat och nyttjas i ett 

företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare ämnar vi förklara 

hur kompetensutvecklingen påverkar motivation till arbete hos de 

anställda. 

 

Resultat  Vår studie har förklarat hur och varför företaget där studien 

utförts använt sig av kompetensutveckling som en del av 

belöningssystemet. Resultatet har visat att kompetensutveckling 

kan uppfattas som positivt påverkande på arbetsmotivation hos de 

anställda. Studien har dock funnit att ett belöningssystems 

utformning kan hämma arbetsmotivationen från att uppnå full 
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potential. Vidare har studien funnit stöd för att motivation hos 

samtliga individer inte kan nås genom en “best practice”, utan att 

detta snarare skiljer sig åt mellan individer. 

 

Kunskapsbidrag  Denna studie bidrar till att fylla kunskapsluckan som för 

närvarande finns inom fältet när det kommer till att förstå hur och 

varför kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem 

leder till en förändring av motivation till arbete. Utöver detta 

bidrar studien till djupare förståelse för hur kompetensutveckling 

kan användas för att främja motivation till arbete hos ett företag 

som verkar inom tillverkning, vars arbetsuppgifter tenderar att 

vara av repetitiv natur.  
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Abstract 

Problem discussion  In order for organizations to survive in the long run they are 

becoming increasingly dependent on their co-workers, their 

competence and not least their motivation. Companies implement 

reward systems in order to increase employees’ work motivation, 

but previous research has put little emphasis on competence 

development as part of a reward system. This study was 

performed at a manufacturing company at which work tasks are 

repetitive and not satisfactory by nature, and thus should not be 

enough to satisfy intrinsic motivation. Previous research has 

quantitatively attempted to explain connections between reward 

systems and motivation without trying to understand the 

underlying factors, which has led to a knowledge gap in current 

research. 

 

Research questions  Why has the company, where this study is conducted, used 

competence development in their reward system? 

How and why is the competence development as a part of the 

studied reward system affecting work motivation amongst the 

employees? 

 

Aim  The aim of this thesis is to analyze how competence development 

as part of a reward system is constructed and used in a 

manufacturing company. Further, we aim to explain how the 

competence development affects the work motivation amongst the 

employees. 

 

Results This thesis explains how and why the examined company utilizes 

competence development as part of a reward system. The results 

have proven that competence development can be interpreted as 

having a positive effect on employees’ work motivation. However, 

the thesis has also found that the structure of the reward system 
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could hinder work motivation from reaching its full potential. 

Work motivation amongst all individuals cannot be done by a 

single best practice because work motivation differs from person 

to person. 

 

Science contributions This thesis contributes to fill the current knowledge gap existing 

within the field when it comes to understanding how and why 

competence development as part of a reward system leads to a 

change in work motivation. The thesis also contributes to a deeper 

understanding of how competence development can be used to 

enhance work motivation in a manufacturing company, where 

work tasks tend to be repetitive by nature.  
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1. Inledning 
 

“För att kunna överleva på lång sikt har alla slags organisationer blivit alltmer beroende av 

sina medarbetare, deras kompetens och inte minst deras motivation.” (Olve och Samuelson, 

2008, sida 226) 

 

Sedan de klassiska “Hawthornestudierna” på 1920-talet har det pågått en bred forskning inom 

ämnet motivation och hur man som företagsledare kan påverka motivationen hos sina anställda. 

Studierna förklarade den så kallade “Hawthorneeffekten”, vilken kortfattat innebär att anställda 

agerar annorlunda om företagsledningen intresserar sig för dem och deras arbetssituation (Olve 

& Samuelson, 2008). Ett 70-tal år senare fastställde Barney & Wright (1998) att det är av yttersta 

vikt att HR-funktionen i ett företag skapar konkurrensfördelar genom att utveckla skickliga och 

motiverade anställda, något som även Smitt m.fl. (2002) påstår.  

 

För att nå motivation hos sina anställda använder många företag sig av en form av 

ekonomistyrning som brukar benämnas belöningssystem, ett ämne som det har riktats mycket 

uppmärksamhet och forskning åt genom åren. Belöningssystem har flera olika skepnader och 

fokus i denna studie är att förklara och analysera kompetensutveckling som en del i ett 

belöningssystem. Vår studie ämnar förklara hur motivation till arbete påverkas av 

kompetensutveckling. Vidare argumenterar vi för varför det är relevant att belysa fenomenet 

kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem ur ett kvalitativt perspektiv: hur och 

varför systemet skapar motivation till arbete är frågor som ligger till grund för studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Alla människor har motivation, potential att utvecklas och möjligheten att åta sig ansvar samt är 

beredda att anpassa sitt beteende utefter organisationens mål (McGregor, 1960 i Latham, 2007). 

Dock är individerna själva ofta omedvetna om dessa egenskaper och det är således upp till 

organisationerna att locka fram dessa egenskaper och hjälpa människor inse att samtliga av dessa 

redan finns hos dem själva (ibid). 
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Merchant & Van der Stede (2012, sida 6), beskriver begreppet ekonomistyrning som “en process 

som syftar att säkerställa att de anställdas beslut och beteende överensstämmer med 

organisationens mål och strategier”. Det handlar alltså om att få samtliga enheter inom 

organisationen att dra åt samma håll. Ett av ekonomistyrningens många användningsområden är 

att genom ett belöningssystem sammanlänka ledningens strategiska mål med individens 

motivation. Belöningssystem kan bestå av flera olika delar och se ut på flera olika sätt (Olve & 

Samuelson, 2008). Författarna menar att den vanligaste typen av belöning är av monetär karaktär 

men tar även upp kompetensutveckling som en möjlig del av systemet. Kompetensutveckling 

används som en sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan utnyttjas för att 

påverka utbudet av kompetens på den interna arbetsmarknaden (Ellström & Kock, 1993). En av 

dessa åtgärder är, enligt Ellström & Kock (1993), utbildning. Vi menar att utbildning likt 

belöningssystem kan skapa motivation på egen hand och i studien är det utbildningsdelen av 

kompetensutveckling som kommer att vara i fokus. Kontinuerlig kompetensutveckling har även 

uppmärksammats av Armstrong (1993, i Malhotra m.fl., 2007) som hävdar att det är en viktig 

nyckelkomponent i belöningssystem. 

1.2 Problemformulering & diskussion 

Kopplingen mellan belöningssystem och dess påverkan av prestationen hos de som arbetar under 

systemet har sedan Hawthornestudierna till stor del blivit utredd. I en artikel av Qayum m.fl. 

(2014) framgår att belöningssystem signifikant ökar prestationen hos de anställda och att det 

således råder ett positivt samband. Liknande argument har tidigare presenterats av (Lincoln, 

1946, 1951; Marriott, 1957 i Bucklin & Dickinson, 2001). Andra studier antyder att det finns ett 

potentiellt samband (Baker m.fl., 1988), men tvistar istället om det nödvändigtvis behöver 

innebära ett positivt samband. Camerer & Hogarth (1999) visar däremot att det ibland inte finns 

något samband alls och hävdar således att det är inte rör sig om “antingen eller” när det handlar 

om belöningssystem. Det råder som synes tvivel om huruvida ett belöningssystem påverkar 

prestationen hos de anställda eller ej. Vidare forskning bör enligt Camerer & Hogarth (1999) inte 

fokusera på att debattera om detta då det anses vetenskapligt kontraproduktivt och empiriskt 

missvisande. Med hänsyn till Camerer & Hogarth (1999) påstående finner vi belägg för att förbise 

denna aspekt och istället fokusera på att förklara sambandet mellan belöningssystem och 

motivation. 

 

Något som samtliga belöningssystem har gemensamt är att de existerar för att tillfredsställa de 

anställdas motivation till arbete. Motivation definieras enligt Ryan & Deci (2000) som att 
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individen blir påverkad att utföra någonting. En individ som inte känner någon inspiration att 

agera är således att betrakta som omotiverad, medan en individ som är stimulerad att arbeta mot 

ett mål är att betrakta som motiverad (ibid). Motivation har enligt författarna sedan 50-talet 

delats in i inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att individen är motiverad att utföra 

en aktivitet eftersom individen tycker att aktiviteten i sig är tillfredsställande medan yttre 

motivation betyder att individen utför aktiviteten eftersom detta leder till ett utfall som i sin tur 

ger tillfredsställelse (ibid). Enligt Arvidsson (2005) leder utförandet av olika aktiviteter till två 

olika typer av belöningar: inre och yttre belöningar. Inre belöningar handlar om att uppgiften i sig 

är tillräcklig belöning (exempelvis utmaningen, ansvaret eller självförverkligandet). Yttre 

belöning är den belöning som erhålls vid utförandet av en aktivitet (exempelvis lön, förmåner eller 

karriärmöjligheter). Ryan & Deci (2000) höjer ett varningens finger angående yttre belöningar 

när de berättar att strategier vars primära fokus är att genom yttre belöningsmedel skapa 

motivation löper en påtaglig risk att underminera den inre motivationen. Eftersom den inre 

motivationen har visat sig ha stor effekt på anställdas attityd och prestation enligt Ryan & Deci 

(2000) är detta enligt oss en risk som inte bör förbises.  

 

Med bakgrund i Armstrongs (1993, i Malhotra m.fl., 2007) tidigare påstående om kontinuerlig 

kompetensutveckling som en viktig nyckelkomponent i belöningssystem kan möjligheten att 

erhålla utbildning vara en viktig icke-monetär drivkraft och därför ses som en inre belöning 

(Malhotra m.fl., 2007). Författarens påstående att en icke-monetär drivkraft per definition 

innebär en inre belöning går emot vår valda definition av inre belöning. Exempelvis kan en 

utbildning som genomförs i syfte att klättra i karriärstegen innebära en yttre motivation för att nå 

en yttre belöning i form av karriärmöjligheter. Malhotra m.fl. (2007) menar att utbildning ej kan 

vara en yttre belöning och därför inte heller riskerar underminera den inre motivationen, 

någonting som vi menar kan vara möjligt eftersom vi i denna studie inte likställer icke-monetära 

drivkrafter med inre belöning. 

 

Vår studie genomförs på en del av ett företag där arbetsuppgifterna är tämligen repetitiva. Sådana 

arbetsuppgifter är, enligt Fisher (1993), varken utmanande eller tillfredsställande i sin natur och 

riskerar leda till att individerna tappar intresse för uppgifterna. Med hänsyn till detta anser vi att 

det borde innebär att sådana arbetsuppgifter inte bidrar till en hög grad av inre motivation hos de 

anställda. I en artikel av Lee (2007) sammanställdes experimentella studier för att undersöka 

sambandet mellan finansiell belöning och prestation vid repetitiva uppgifter. Sammanställningen 

påstår att lärandeaspekten förstärks när finansiell belöning kombineras med repetition samtidigt 

som det även reducerar sannolikheten för att bli uttråkad. För att uppnå motivation till arbete hos 
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sina anställda menar däremot Chamorro-Premuzic (2013) att företaget istället måste fokusera på 

att förstå vad deras anställda värderar högt. Detta är troligtvis annorlunda för varje enskild 

individ (Chamorro-Premuzic, 2013; Kogut & Zander, 1996). Fisher (1993) säger att det även går 

att reducera sannolikheten att individer blir uttråkade genom att möjliggöra att individer erhåller 

expertkunskap inom det området de ska utföra uppgiften. För att undvika att dessa 

arbetsuppgifter ska bli uttråkande arbetar företaget i vår studie med utbildning, vilket ger de 

anställda en chans till ökad variation av arbetsuppgifter som innebär en annorlunda arbetsmiljö. 

Den ökade kunskapen genom utbildning kan även leda till högre monetär ersättning. 

 

Olika forskningsfält har olika syn på vikten av kompetensutveckling och dess roll i ett 

belöningssystem. Fältet som torde ha störst intresse av att utforska kompetensutveckling som en 

del av ett belöningssystem är ekonomistyrning, eftersom belöningssystem är en del av fältet. Av 

de inkluderade fälten har vi dock funnit att ekonomistyrning är det fält som tidigare visat minst 

intresse för detta. Olve & Samuelson (2008) väljer att inte ge någon djupare förklaring av 

begreppet kompetensutveckling i sin genomgång av belöningssystem eftersom de menar att få 

belöningssystem använder sig av kompetensutveckling. Smitt m.fl. (2002) nämner ingenting om 

kompetensutveckling i sin text om belöningssystem vilket tyder på att inte heller han 

uppmärksammat dess betydelse. Inte heller de teorier från HR- och psykologifälten som 

inkluderas i denna studie har influerats av kompetensutveckling. Avsaknad av 

kompetensutvecklingens roll uppmärksammas av Kock (2010) som hävdar att det saknas 

empirisk forskning om effekten av kompetensutveckling på arbetsplatsen. På senare tid har 

kompetensutveckling dock blivit en viktig del inom fälten både som motivationshöjare men också 

som nyckelkomponent i belöningssystem som nämnt av Armstrong (1993, i Malhotra m.fl., 2007). 

Eftersom kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem är något som berör flera 

forskningsfält finner vi anledning att göra en studie där aspekter från fler fält finns 

representerade. Genom att göra detta kan fler vinklar fångas och en bättre helhetsbild skapas. 

 

Av de studier vi hittade under vår litteraturgenomgång hade en absolut majoritet en kvantitativ 

forskningsansats. Denna typ av forskning har försökt fastställa ett samband mellan 

belöningssystem och motivation utan att göra en ansats att förstå de bakomliggande faktorer som 

influerar. De beskriver sambanden utan att försöka förklara dem. I forskningen finns det en 

kunskapslucka när det kommer till att förstå hur och varför ett belöningssystem bidrar till en 

förändring av motivation till arbete hos de som arbetar under systemet. Artiklarna har förutom 

att vara kvantitativa i sin ansats också ofta förbisett kompetensutvecklingens roll i 
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belöningssystem. Denna studie gör anspråk på att, genom förklaring kompetensutvecklingens roll 

i skapandet av motivation till arbete, bidra till att fylla den luckan. 

Sammanfattningsvis finns det anledning till att genomföra studien hos ett tillverkande företag 

med repetitiva arbetsuppgifter för att förklara på vilket sätt kompetensutveckling som en del av 

ett belöningssystem påverkar de anställdas motivation till arbete i den kontexten. Det är även 

relevant att förklara hur kompetensutvecklingen påverkar motivationen hos de anställda 

eftersom det till största del förbisetts i den forskning som tidigare bedrivits inom våra valda fält. 

Genom en kvalitativ forskningsansats skapar vi en infallsvinkel som är kraftigt 

underrepresenterad inom fälten, där vi ämnar fylla kunskapsluckan kring de bakomliggande 

orsakerna till hur och varför motivation till arbete skapas genom kompetensutveckling som en 

del av belöningssystem på företaget där studien utförts. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem är utformat och nyttjas i ett företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare 

ämnar vi förklara kompetensutvecklingens påverkan på motivation till arbete hos de anställda. 

 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

● Varför har företaget där studien utförts använt sig av kompetensutveckling i sitt 

belöningssystem? 

● Hur och varför påverkar kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem 

motivation till arbete hos de anställda? 
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel har vi sammanställt för oss relevant tidigare forskning i syfte att 

skapa en referensram med vilken vi sedan kan analysera vår empiri. Vi tar upp 

klassiska motivationsteorier, teorier rörande belöningssystem samt teorier kring 

kompetensutveckling. 

 

De tre fälten vi valt att hämta teori från är ekonomistyrning, HR och psykologi. Motivationsteori, 

som är sprunget ur HR och psykologi, är en central anledning till varför belöningssystem existerar. 

Misslyckas belöningssystemet att bidra till en motiverande effekt hos de anställda finns det ingen 

anledning att använda sig av ett sådant system. Vi behöver teori om belöningssystem för att förstå 

på vilka sätt ett belöningssystem kan vara utformat och anledningarna bakom detta, vilket vi 

hämtat från ekonomistyrningsfältet. Slutligen hämtade vi teori från HR-fältet om 

kompetensutveckling och vilka effekter som dessa kan få för individen. Genom att titta på teorier 

från olika fält kan vi få nya vinklar som vi tillsammans tror skapar en bra helhetsbild. 

2.1 Motivationsteori 

I inledningen framgår att en individ som är motiverad har blivit påverkad att utföra någonting. 

Känner individen inte någon inspiration att agera är denne således att betrakta som omotiverad, 

medan en individ som är stimulerad att arbeta mot ett mål är att betrakta som motiverad. (Ryan 

& Deci, 2000) 

 

Som tidigare nämnt har det pågått en bred forskning kring motivation sedan 1920-talet, då 

Hawthornestudierna genomfördes. Detta har lett till att flertalet teorier har uppkommit inom 

ämnet, och vi presenterar i nästkommande stycken de teorier vi anser mest relevanta för vår 

studie. Vi ställer de klassiska motivationsteorierna mot varandra och följer sedan upp med hur 

fältet har utvecklats efter den senast presenterade teoriklassikern. 
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2.1.1 De klassiska motivationsteorierna 

 

Individens motivation 

Den första klassiska motivationsteorin som beskrivs är behovspyramiden vilken presenterades 

av Abraham Maslow år 1943 i artikeln A Theory of Human Motivation. I artikeln har Maslow (1943) 

formulerat en teori om motivation som utgår mestadels från hans egna erfarenheter i sin yrkesroll 

som psykolog. Teorin består av olika behov som människor har vilka han har rangordnat i fem 

olika steg. De högre stegen kan, enligt författaren, inte uppfattas utan att de undre finns där innan. 

När behoven i ett steg är uppfyllt uppstår nya, högre behov hos människan. Vi beskriver Maslows 

(1943) pyramid nerifrån och upp enligt följande:  

 

Fysiologiska behov - detta är det första steget och innefattar de mest basala behov som 

krävs för att en människas kropp ska fungera. Behoven är bland andra hunger, törst, behov 

av luft, vitaminer, mineraler och sömn. 

 

Behov av trygghet - det andra steget i behovstrappan innehåller behov av säkerhet, 

stabilitet, skydd, struktur, ordning och lagar. Människan har ett behov av att vara fri från 

rädsla, nervositet och kaos. 

 

Behov av tillhörighet - det tredje steget belyser ett behov av att känna tillhörighet och 

kärlek i form av att ge och ta emot tillgivenhet. Detta innebär till att människan vill skapa 

relationer, både som en del i en familj men även för att skapa sig en plats i en grupp. 

 

Behov av självkänsla - det fjärde steget berättar om den längtan som människor har i form 

av prestationer, expertis, kompetens, rykte, status, erkännande, och betydelse. Det 

innebär i korthet behovet av en självkänsla och att det man gör uppmärksammas av andra 

människor. 

 

Behov av självuppfyllelse - det femte och sista steget innebär människans längtan efter 

självuppfyllelse, alltså att bli vad den personen har potentialen att bli. Det kan vara att bli 

en bra förälder, måla tavlor eller att uppfinna. Maslow (1943) poängterar att det är ett 

väldigt individuellt behov som är olika för varje person. 
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Maslows (1943) behovspyramid har dock fått utstå en del kritik sedan teorin publicerades. En 

relativt ny, men välciterad, artikel skrevs av McLeod (2007). Författaren framför två specifika 

problem med Maslows (1943) forskning. Det första problemet, enligt McLeod (2007) är att 

metoden som användes vid framtagandet av forskningen (biografisk analys) är en subjektiv 

forskningsmetod eftersom att den uteslutande grundas på forskarens egna åsikter. Detta kan i sin 

tur leda till att validiteten i forskningen reduceras, vilket enligt Van Eerde & Thierry (1996) inte 

är ovanligt när det kommer till äldre teorier. Detta är något som vi i vår studie, som innehar flera 

av klassikerna, tagit i beaktning genom ett kritiskt förhållningssätt till teorierna vid 

genomförandet av studien. Även om validiteten enligt McLeod (2007) kan ifrågasättas menar 

Miner & Dachler (1973, i Wahba & Bridwell, 1976) att teorin är påvisat användbar för att generera 

idéer kring motivationsteori eller för att försöka få klarhet i insamlad empiri. Detta uttalande 

berättigar användandet av teorin i vår studie. Vår förhoppning är att genom intervjuer med 

individer som arbetar under belöningssystemet undersöka hur detta hjälper individen att klättra 

i behovspyramiden och därigenom skapa motivation till arbete. 

 

Forskningen inom fältet motivationsteori fortskred och 1964 presenterade Victor Vroom sin 

förväntansteori. Enligt Vroom (1964, i Latham, 2007) agerar individer på ett visst sätt om de kan 

se att deras prestationer kommer resultera i någon form av belöning som denne värdesätter, 

vilket är ursprunget till deras motivation. Enligt författaren är ansträngningen som människor 

utövar en funktion av deras förväntningar, hur sannolikt individen bedömer att dennes 

ansträngning kommer leda till ett eller flera specifika resultat samt betydelsen av dessa. 

 

Vroom (1964, i Latham, 2007) antar att de val som en person gör mellan olika alternativ är 

sprunget ur psykologiska händelser som uppstår samtidigt med beteendet. Han har förklarat 

dessa enligt en modell med tre variabler. 

 

Valens - till att börja med antas att personer alltid har en preferens när det kommer till två 

olika utfall och preferensen mäter där förhållandet mellan hur mycket personen strävar 

efter dessa utfall. Det är viktigt att skilja på valensen och värdet: valensen är den 

förväntade tillfredsställelsen av utfallet och värdet är den faktiska tillfredsställelsen som 

utfallet resulterar i. 

 

Förväntan - ett specifikt utfall är inte enbart beroende av en persons val utan också av 

saker som är utom dennes kontroll. Variabeln förväntan hanterar därför hur troligt det 
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enligt personen är att utfallet kommer att inträffa. Med andra ord, hur troligt det är att 

personens agerande kommer leda till ett specifikt utfall. 

 

Instrumentalitet - skiljer sig från förväntan därför att förväntan har ett samband som är 

agerande-utfall medan sambandet för instrumentalitet är utfall-utfall. Instrumentalitetens 

skala kan indikera att ett andra utfall är beroende av det första utfallet eller att det 

kommer inträffa oavsett det första. Med andra ord vilken korrelation som två utfall har till 

varandra. 

 

Även Vroom har under åren fått motta en del kritik för sin förväntansteori. Van Eerde & Thierry 

(1996) hävdar att teorin saknar validitet i viss mån, eftersom resultatet av teorin beror på vilka 

kriterier forskaren väljer att inkludera. Med kritiken i åtanke har vi noga skiljt och tydligt 

definierat vilka de olika aspekterna som agerande och utfall är för att tydliggöra vår analys för 

läsaren. Vi väljer att inkludera teorin, trots kritiken, eftersom vi vill analysera orsaker till varför 

individer väljer eller inte väljer att gå utbildningen samt att se vad individen förväntar sig av sin 

arbetsinsats. 

 

Den senaste klassiska motivationsteorin som tas upp i vår studie är självbestämmandeteorin som 

presenterade av Deci & Ryan år 1972. För att förklara teorin delar Ryan & Deci (2000) först upp 

motivation i två delar beroende på olika mål som ger upphov till handling; inre och yttre 

motivation. Inre motivation innebär att en individ utför en handling eftersom uppgiften i sig är 

något som individen bedömer som tillräcklig tillfredsställelse för att utföra den. Yttre motivation 

innebär däremot att handlingen utförs eftersom detta leder till ett separat utfall vilket i sin tur 

leder till tillfredsställelse för individen. 

 

Självbestämmandeteorin förklaras av författarna Ryan & Deci (2000) som att mer personlig frihet 

att ta egna beslut leder till högre autonomi och genom detta större intresse för en uppgift. Det 

leder enligt författarna i sin tur till att människor spenderar mer tid och anstränger sig mer på 

uppgiften samt tar större ansvar för att bemästra uppgiften än om uppgiften skulle blivit tilldelad 

dem. När människor har en inre motivation att utföra uppgifter kan yttre belöningar uppfattas 

som kontrollerande vilket minskar motivation såväl som tillfredsställelse (Latham, 2007). 

 

Teorin hävdar att det går att dela in de bakomliggande anledningarna till en individs agerande 

enligt vad individen själv uppfattar. Dessa delas upp i tre orsaksattityder som enligt Deci & Ryan 

(1985) förklaras på följande sätt: 
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Autonomi - individer med denna orsaksattityd söker sig till möjligheter att ta egna beslut 

och själv påverka vad som händer. De väljer således jobb som möjliggör egna initiativ och 

baserar sina beslut mer på personliga mål än utomstående kontroll. De är ofta inre 

motiverade och yttre belöningar agerar som bekräftelse på deras kompetens. 

 

Kontroll - när en individ har tendens att se sitt eget beteende begränsat eller kontrollerat 

av omgivningen eller dem själva. De väljer eller tolkar händelser som kontrollerande. 

Centralt är att individerna känner att det är någonting som de borde göra och använder 

sig av deadlines eller övervakning för att motivera sig. Här har yttre belöningar en mer 

betydande påverkan på beteende. Faktorer som lön och status är viktigt vid val de val som 

sker inom ramen för arbetet. 

 

Opersonlig - när individer uppfattar att deras beteende beror på faktorer som är bortom 

deras kontroll. De tror att de inte kan ändra sitt beteende på ett sätt som troligen kommer 

leda till önskat utfall. Personerna med en hög opersonlig orsaksattityd ser sig själva som 

inkompetenta, inkapabla att bemästra situation och erfar att uppgifter är för svåra 

och/eller att resultatet är opåverkat av deras beteende. De tror att beteendet beror på 

opersonliga krafter snarare än personliga intentioner.  

 

Enligt Latham (2007) har viss kritik riktats mot självbestämmandeteorin i arbetsmiljö och 

författaren ger exempel på tre anledningar till varför. Den första säger att arbetsuppgifter är just 

uppgifter och det är därför inte ofta som jobbet utförs av fri vilja, vilket är ett kriterium för inre 

motivation. Den andra anledningen han tar upp säger att människor redan förväntar sig att få lön 

av organisationen där de är anställda, att inte betala ut lönen innebär helt enkelt att de anställda 

inte kommer att utföra uppgiften. Den tredje anledningen är att det som individer oftast vill 

förändra är baserat på någonting negativt men teorin påstår att det är inre motivation, med 

faktorer som engagemang, tillfredsställelse och njutning, som är kritiskt (Latham, 2007). 

Självbestämmandeteorin är relevant för vår uppsats eftersom vi vill använda den inre och yttre 

motivationen för att förklara hur arbetsmotivation hos de anställda påverkas av 

belöningssystemet på företaget där vår studie utförs. Vidare avser vi identifiera deras 

orsaksattityder för att försöka förklara ursprunget till deras motivation. 
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Motivation i en arbetskontext 

De föregående teorierna har till syfte att förklara vad individen behöver för att uppnå motivation. 

I följande del beskriver vi McGregor & Cutcher-Gershenfelds (2006) inverkan på fältet 

motivationsteori för att sedan med hjälp av Herzberg (1968) placera in individbaserad 

motivationsteori i en arbetskontext för att möjliggöra förståelse om dessa kan appliceras i en 

arbetskontext. 

 

Douglas McGregor framförde under sent 1950-tal sina teorier Theory X och Theory Y. Enligt 

Theory X menar McGregor (1957, i Latham, 2007) att utan aktiv interaktion från ledning är 

människor passiva och till och med motståndare till organisatoriska behov. Detta på grund av att 

genomsnittsmänniskan enligt teorin är slö, saknar ambition, är självcentrerad och inte särskilt 

smart. Författaren menar att beteendet inte beror på människans medfödda natur, utan är snarare 

resultatet av existerande managementfilosofi och praktik. Med hänsyn till detta försöker 

organisationen kontrollera sina anställda genom en hård och kontrollerande styrning. En sådan 

styrning leder till att individer inte har möjligheten att uppfylla sina sociala behov från Maslows 

(1943) behovstrappa eftersom ledningen ofta antar att de behoven är ett hot mot organisationen 

(McGregor & Cutcher-Gershenfeld, 2006). När människans sociala behov på ett sådant sätt 

motarbetas reagerar individen på ett sätt som tenderar att kullkasta organisationens mål, 

exempelvis genom att vara motstridig och emot samarbete (ibid). I skuggan av detta hävdade 

McGregor (1957, i Latham, 2007) att ny teori som tar hänsyn till människans natur, där 

självkontroll och självstyrning är centralt, behövde formuleras. Tankegångarna resulterade i 

Theory Y, där grundtanken utgår från att alla människor redan har motivation, potential att 

utvecklas och möjligheten att åta sig ansvar samt beredskapen att anpassa sitt beteende utefter 

organisationens mål. Det är däremot är upp till organisationerna att hjälpa människor upptäcka 

och utveckla dessa åt sig själva. Denna teori tar alltså upp en mer dynamisk form av strategiskt 

tänkande hos ledningen (McGregor & Cutcher-Gershenfeld, 2006), och poängterar att 

begränsningen i individernas vilja att samarbeta inte ligger hos individerna själva. Det är enligt 

McGregor & Cutcher-Gershenfeld (2006) snarare så att organisationen inte alltid vet hur de ska 

agera för att dra nytta av potentialen hos sina anställda. Theory X ger ett enkelt svar på 

organisatorisk ineffektivitet genom att hävda att det ligger i individens natur att vara ineffektiv, 

medan Theory Y framhäver att organisatorisk ineffektivitet ofta beror på organisationens felande 

(ibid). 
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Dessa två teorier baseras på två extrempunkter, och det har därför diskuterats om McGregor 

(1957, i Latham, 2007) övergeneraliserade vid framtagandet av sina teorier (Kopelman m.fl., 

2008). McGregor (1957, i Latham, 2007) reflekterar inte heller över eventuella situationella 

aspekter som kan påverka det enskilda fallet, vilket också möjliggör anklagelser om 

övergeneralisering. Theory X och Theory Y har dock utan tvekan bidragit till att förstå hur företag 

bör arbeta med sina anställda för att främja motivation, och varför de anställda kan tänkas agera 

på ett visst sätt förutsatt en viss styrning. McGregor & Cutcher-Gershenfeld (2006) påstår att om 

de vill att de anställda ska upptäcka sina egenskaper som utvecklingspotential, ansvar, motivation 

et cetera behöver de arbeta med att locka fram dessa. Dessa egenskaper lockas fram genom social 

utveckling som självkontroll och självstyrning, något som även återfinns i Maslows (1943) 

behovspyramid. McGregor & Cutcher-Gershenfeld (2006) menar därmed indirekt med hjälp av 

Maslow (1943) att om företaget jobbar med dessa värden så skulle det leda till motivation genom 

tillfredsställda behov i behovspyramiden. 

 

Ytterligare en teori rörande motivation i en arbetskontext är tvåfaktorteorin, presenterad av 

Frederick Herzberg (1959). Teorin blev snabbt populär, och Herzberg valde att vidareutveckla 

resultatet av sin ursprungliga studie i Harvard Business Review år 1968. Denna vidareutveckling 

kom i form av en artikel som numera är välkänd inom det motivationsteoretiska fältet: ”One More 

Time: How Do You Motivate Employees?”. Tvåfaktorteorin skiljer på faktorer som leder till 

tillfredsställelse respektive missnöje på jobbet. Artikeln säger att tillfredsställelse och missnöje 

kan tyckas vara varandras motsatser men är inte det. Avsaknad av tillfredsställelse leder inte 

automatiskt till missnöje och vice versa utan är istället neutralt. Faktorerna härstammar från två 

olika typer av behov som människan har. En uppsättning behov är de inlärda behoven som behövs 

för att tillfredsställa människans nödvändiga fysiologiska som hunger, törst samt att kunna 

undvika smärta. Dessa faktorer kallas hygienfaktorer och återfinns i arbetsmiljön. Att tjäna pengar 

blir ett specifikt driv när det är nödvändigt för att tillfredsställa de basala behoven. Den andra 

uppsättningen behov är mer avancerade i sin natur och kan sammanfattas som psykologisk 

utveckling. Behovet av utveckling tillfredsställs genom arbetsuppgifterna och betecknas som 

drivkrafter. Herzberg (1968) räknar upp och kategoriserar dem enligt följande: 
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Tabell 1: Egen sammanställning av Herzbergs (1968) drivkrafter och hygienfaktorer. 

 

Dessa faktorer kan enligt oss kopplas ihop med den tidigare teorin av Maslow (1943) som togs 

upp i början av vår teoretiska referensram. Hygienfaktorerna länkas till de tre lägsta nivåerna i 

behovspyramiden och behandlar individens relation till kontexten medan drivkrafterna är 

psykologiskt utvecklande och kan därför länkas till behovspyramidens två övre nivåer. Enligt 

Herzberg (1968) påverkar hygienfaktorer nästan uteslutande endast missnöjet medan 

drivkrafterna till största del påverkar tillfredsställelsen hos de anställda.  

 

Herzberg (1968) fortsätter i sin artikel med att förklara hur företagsledningen kan berika en 

anställdas arbete. Han berättar om begreppet horisontell arbetsbörda där ledningen ofta försöker 

minska den möjlighet en anställd har att påverka resultatet. Ett exempel på horisontell 

arbetsbörda kan vara när det som är svårast med en uppgift tas bort så att den anställde får utföra 

mer av de enklare uppgifterna som inte är utmanande. Ytterligare ett exempel är när en uppgift 

byts ut till en annan med samma utmaning, som att en person som har diskat vanlig disk även får 

diska porslin. Vertikal arbetsbörda tar, till skillnad från horisontell, hänsyn till drivkrafter där 

individen får en möjlighet till personlig utveckling. Nedan följer exempel på startpunkter som 

företagsledningen kan använda sig av för att tillfredsställa drivkrafter hos sina anställda, 

presenterade av Herzberg (1968): 

 



T E O R E T I S K   R E F E R E N S R A M 

- 15 - 

Tabell 2: Olika sätt att stimulera drivkrafter hos anställda (Herzberg, 1968) 

 

Med studiens syfte i åtanke är det är främst de två sista startpunkterna i tabell 2 som är relevanta 

för vår studie. Som synes berör den näst sista startpunkten introducering av nya och svårare 

uppgifter som tidigare inte utförts, vilket bidrar till utveckling och lärande hos individen. Den sista 

startpunkten är att tilldela individer specifika eller specialiserade uppgifter vilket möjliggör att de 

kan bli experter på det. Detta kan, som Fisher (1993) argumenterade i inledningen, leda till en 

ökad inre motivation trots att arbetsuppgifterna är repetitiva. Ansvar, utveckling och avancemang 

är drivkrafter som involveras i den andra startpunkten. Drivkrafterna som berörs kan, med 

hänsyn till Ryan & Deci (2000), i sin tur innebära inre eller yttre motivation hos individen, 

beroende på hur systemet är utformat och vad individen värdesätter som person. 

 

Enligt House & Wigdor (1967) har tvåfaktorteorin fått utstå kritik rörande att teorin inte är 

utformad enligt en korrekt metod eller att metodiken på vilken teorin är baserad är subjektiv. Den 

första kritiken kommer från Vroom (1966, i House & Wigdor, 1967) som menar att metoden som 

Herzberg använde sig av leder till att teorin baseras på subjektiva åsikter. House & Wigdor (1967) 
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förklarar att kritik nummer två kommer från att Herzbergs kodning inte till fullo bestäms av 

skalan i datamaterialet, utan kräver tolkning av forskaren. Vidare berättar Hackman & Oldham 

(1976) att tvåfaktorteorin har blivit kritiserad för inte beakta olikheter hos individer vid 

framtagandet av drivkrafter. Författarna ger exempel på en studie som genomfördes av Ford 

(1969, i Hackman & Oldman, 1976) där forskaren antagit att motivationsfaktorerna var något som 

ökar motivation hos samtliga anställda. Detta är enligt Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976) 

inte rimligt. Författaren menar att vissa individer är mer troliga att reagera positivt till berikade 

arbetsuppgifter än andra.  

 

Kritiken mot Herzbergs tvåfaktorsteori från House & Wigdor (1967) berör metoden med vilken 

studien utfördes, precis som varit fallet hos flera av klassikerna från fältet. Vi är medvetna om att 

detta riskerar att sänka teorins validitet, men väljer ändå att inkludera teorin i studien med 

hänsyn till att motivation, enligt Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976), är personligt. Detta 

innebär att Herzberg kan ge en förklaring på motivationen hos vissa anställda, vilket för vår studie 

innebär att vi måste vara medvetna om att det studerade systemet sannolikt inte kommer 

förklaras som motiverande av samtliga respondenter. Vi förhåller oss till detta i studiens 

analyskapitel där vi ämnar använda teorin för att försöka urskilja hygienfaktorer och drivkrafter 

genom att titta på arbetsmiljön och se om de förstnämnda verkligen enbart innebär ökat missnöje, 

vilket Herzberg påstår att de nästan uteslutande gör. Vidare ämnar vi undersöka hur drivkrafterna 

uppfylls av kompentensutvecklingen i belöningssystemet, och hur dessa påverkar motivationen 

till arbete hos de anställda. 

2.1.2 Motivationsteori - från klassikerna till nutid 

Vår litteraturgenomgång visar likt den genomgång som presenteras av Steers m.fl. (2004) att 

mycket av den forskning som har genomförts efter den gyllene eran under 60- och 70-talet, då 

många teorier framträdde, mestadels varit revideringar av existerande teorier. De säger att det på 

senare tid finns få artiklar som försöker skapa ny teori och de flesta genomförts är empiriska 

studier som testat redan existerande teorier eller försökt att vidareutveckla dessa. Det tyder på 

att de klassiska teorierna som framkommit tidigare har varit såpass välgrundade att det efteråt 

främst fokuserats på att göra små förbättringar på dessa. Författarna hävdar att läroböcker 

innehåller främst teorier från 60- och 70-talet och sammanfattar situationen som att området 

arbetsmotivation inte har hållit samma tempo som övrig forskning inom fältet styrning när det 

kommer till att ta fram nya teorier. Författarna påstår att det fortfarande inte finns någon lösning 

på motivationsproblem och att det är än mer intressant att utforska med tanke på den ökande 
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trenden där motiverade anställda ses som en viktig konkurrensfördel för företag. De lyfter fram 

att en anledning till den stagnerade teoretiska utvecklingen kan bero på hur mycket arbetsplatsen 

har förändrats. Det är exempelvis inte ovanligt att företag både expanderar och gör nedskärningar 

(ofta på samma gång) samt att teknologi har förändrat både hur och var man arbetar. Den 

stagnerade utvecklingen ledde till att tidskriften Academy of Management år 2001 efterlyste 

artiklar om framtidens arbetsmotivation på sitt årliga möte (Steers m.fl., 2004). Anledningen till 

detta var att skapa diskussion inom fältet därigenom frambringa nya insikter rörande 

arbetsmotivation. Denna uppmaning renderade slutligen i sex artiklar som ansågs nytänkande. 

Några av dem valde att bygga vidare på äldre teorier, medan några inkluderade relativt innovativa 

tankegångar. Ingen av dessa var dock lämpliga för att svara på vår studies syfte, och de har således 

exkluderats från studien. Även om det för närvarande inte finns någon definitiv lösning på 

motivationsproblemet är det vanligt att försöka öka de anställdas motivation genom 

belöningssystem, något vi förklarar i nästa kapitel. 

2.2 Belöningssystem 

Syfte med belöningssystem 

Som tidigare nämnt är ett belöningssystem utformat med hjälp av olika former av belöningar för 

att öka motivationen hos de anställda. Detta för att få dem att utföra uppgifter som är i linje med 

det företaget vill åstadkomma (Merchant & Van der Stede, 2012). Cropanzano m.fl. (2007) lägger 

dock till ytterligare syften med systemet när de säger att det på den mest basala nivån finns två 

mål som ett belöningssystem måste uppnå: att motivera individuella prestationer och att behålla 

gruppsammanhållning. Vidare argument för belöningssystemens betydelse tas upp av Smitt m.fl. 

(2002) där de hävdar att väl fungerande belöningssystem är av stor strategisk betydelse. De 

skriver bland annat att “nyckeln till framgång är att skapa rätt belöningssystem där målen 

individuellt utarbetas för varje företags unika situation och där målen och medlen på ett tydligt sätt 

förstås och uppskattas av de som berörs” (ibid, sida 10). 

 

Vem ska belönas? 

Belöningar kan göras på grunderna av individ- eller gruppnivå (Olve & Samuelson, 2008). Olve & 

Samuelson (2008) menar att det finns för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten: 

individbaserade belöningar riskerar att skapa grupposämja snarare än gruppsammanhållning 

som Cropanzano m.fl. (2007) förespråkar. Osämjan som riskerar att uppkomma har ofta sina 

rötter i tävlingsmomentet som kan uppstå mellan individer i jakten på individuella belöningar 

(Olve & Samuelson, 2008). En fördel med ett individbaserat system är att det ofta finns en tydlig 
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länk mellan vad som ska utföras för att erhålla belöningen och individen som mottar belöningen. 

Gruppbaserade belöningar kan, enligt Olve & Samuelson (2008), leda till att individen inte ser hur 

dennes arbete bidrar till helheten. Författarna berättar om problemet “free-riding” som kan 

uppstå bland gruppmedlemmarna. Begreppet innebär att individer medvetet utför sämre eller 

mindre arbete då de ändå kan erhålla gruppbonusen. Det finns, enligt Olve & Samuelson (2008), 

även positiva aspekter med gruppbelöningar: bland annat ökad lojalitet och ökat 

ansvarskännande. 

 

Vilka slags belöningar? 

Systemet kan innehålla flera olika typer av belöningar som kan delas upp i monetära belöningar 

och icke-monetära belöningar (Merchant & Van der Stede, 2012). De monetära belöningarna kan 

innehålla delar som exempelvis bonusar eller höjd lön och är enligt Olve & Samuelson (2008) de 

belöningar som är vanligast förekommande. Delar som klassas som icke-monetära belöningar är 

exempelvis kompetensutveckling och känslan av ökat ansvar (Merchant & Van der Stede, 2012; 

Smitt m.fl., 2002). Företag måste ta hänsyn till flertalet risker vid sitt val av vilken typ av 

belöningar systemet ska innehålla. Det finns forskningsresultat som presenterats av bland andra 

Ryan & Deci (2000) som hävdar att monetära belöningar riskerar att tränga undan den inre 

motivationen som erhålls vid utförandet av aktiviteter. Enligt tidigare diskussion av Chamorro-

Premuzic (2013), Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976) samt Kogut & Zander (1996) är det 

troligt att nyckeln till motivation ligger i de anställdas värderingar och att de dessutom är olika 

från individ till individ. Det hade, enligt Olve & Samuelson (2008), i många fall varit önskvärt att 

införa ett skräddarsytt system för att identifiera tillvägagångssätt för att tillfredsställa samtliga 

anställdas typ av motivation. Författarna argumenterar dock för att detta ofta riskerar bli alltför 

kostnadsineffektivt till följd av hög tidsåtgång för att administrera systemet. 

 

Vad belönas? 

Enligt Olve & Samuelson (2008) bör påverkbarheten, det vill säga en individs möjlighet att bidra 

till ett utfall, vara utgångspunkten vid utformningen av ett belöningssystem. Det handlar dels om 

möjligheten att påverka de aktiviteter individen ansvarar för, dels om att den ansvariga ska ha 

resurser nog att påverka prestationerna (ibid). Det vanligast förekommande är att belöningar 

delas ut på grunder av finansiella och icke-finansiella mått (Olve & Samuelson, 2008). Det är även 

känt att individer styrs av det som mäts eftersom det som mäts, det blir gjort (ibid). Incitament 

kan presenteras på en rad olika sätt vilket också leder till olika konsekvenser och reaktioner hos 

den påverkade enligt Bandura (1977). Han säger att positiva incitament vara presenterade som 
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stöttande medel: “det här är för att hjälpa dig göra x”, ett tecken på uppskattning: “det här är för 

att uppmärksamma att du uppnått x” eller för att förmedla en värdering: “det här är vad vi tycker 

att din prestation är värd”. Incitamenten kan även vara tvingande: “du kommer inte att få 

förmåner ifall du inte gör det här”. Författaren säger att en risk med tvingande eventualiteter är 

att de tenderar att leda till motsatt effekt. Ytterligare en risk med belöningssystem i stort är enligt 

Holmström & Milgrom (1991) individens uteslutande eller snedprioritering av aktiviteter till 

fördel för de aktiviteter som omfattas av belöningssystemet. Författarna nämner även att det är 

vanligt att monetära delar av belöningssystem kan leda till så kallad myopia, vilket innebär att 

individer inte ser, eller aktivt försummar, konsekvenserna av sitt handlande i jakten på snabba 

monetära belöningar. Genom att införa icke-monetära system som kompetensutveckling menar 

författarna att denna risk reduceras, eftersom det då är troligt att ansvaret och självkänslan som 

erhålls från utbildningen är belöning nog. 

2.3 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling innebär en sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan 

utnyttjas för att påverka utbudet av kompetens på den interna arbetsmarknaden (Ellström & 

Kock, 1993). Med intern arbetsmarknad avses “den praxis, de formella eller informella regelsystem 

och de beslutsprocesser som styr: tjänstekonstruktion och arbetsbeskrivningar, rekrytering och 

lönesättning, satsningar på personalutbildning och andra former av kompetensutveckling” (ibid, 

sida 26). När författarna talar om åtgärder syftar de exempelvis på rekrytering eller befordran. 

Det kan också röra sig om formell och icke-formell utbildning, där icke-formell utbildning innebär 

kvalitetscirklar eller projektutbildning. Författarna tar även upp så kallat “lärande på 

arbetsplatsen”, vilket innebär olika former av instruktioner i samband med arbete.  

 

Vidare delar Ellström & Kock (1993) in teorin rörande kompetensutveckling i fyra perspektiv: ett 

tekniskt-rationellt perspektiv, ett humanistiskt perspektiv, ett konflikt-kontroll-perspektiv och 

slutligen ett institutionellt perspektiv. Syftet med indelningen är enligt författarna att beskriva 

och analysera olika organisatoriska processer. Nedan följer en kort beskrivning av vardera 

perspektiv: 

 

Det tekniskt-rationella perspektivet - Detta perspektiv är det vanligast förekommande när det 

kommer till vilken roll kompetensutveckling, enligt företag, bör ha i en verksamhet. Det innebär 

att företaget använder sig av medvetet planerade medel för att uppnå utsatta mål och intressen. 

För själva kompetensutvecklingens del innebär detta att utbildningen uppfattas som en 
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produktionsprocess där deltagaren är råvara som ska formas efter företagets mål. Man använder 

sig av givna metoder för att nå förutbestämda resultat. (Ellström & Kock, 1993) 

 

Det humanistiska perspektivet - Genom det humanistiska perspektivet ska kompetensutveckling 

ses som en investering i humankapital snarare än en kostnad för företaget (Ellström & Kock, 

1993). Organisationens utveckling ses i detta perspektiv inte som mekanisk utan organisk, och 

utveckling sker successivt och spontant snarare än genom central planering och styrning (ibid). 

En effektiv organisation anses vara den som är anpassningsbar och lärande (Schein, 1980 i 

Ellström & Kock, 1993). 

 

Konflikt-kontroll-perspektivet - I detta perspektiv råder, till skillnad från de två tidigare nämnda, 

ej konsensus. Här är ett antagande att motsättningar och konflikter är grundläggande för 

organisationens sätt att fungera. Det är den individ som lyckas mobilisera mest stöd åt sin idé som 

lyckas driva igenom idéer och förändringar. Utövandet av kompetensutveckling inom detta 

perspektiv blir en del av ett led i ledningens kontroll av verksamheten. (Ellström & Kock, 1993) 

 

Det institutionella perspektivet - Utmärkande för detta perspektiv är att synen på organisationen 

snarare är som en institution än ett verktyg. Verksamheten bestäms inte av rationella antaganden 

utifrån organisationens mål, utan av institutionaliserade föreställningar om vad som bör 

känneteckna en modern och effektiv organisation. Kompetensutvecklingen, sett från detta 

perspektiv, förväntas vara kortsiktig, ad hoc och reaktiv. Detta är ett relativt nytt perspektiv, inom 

vilket det fortfarande inte bedrivits särskilt mycket forskning. (ibid) 

2.3.1 Förutsättningar för kompetensutvecklingens framgång 

Att företaget överhuvudtaget väljer att satsa på kompetensutveckling handlar, enligt Kock (2010), 

om ett samspel mellan yttre omständigheter och den inre kontext som företaget verkar i. De yttre 

omständigheterna kan vara faktorer som omgivningens komplexitet och stabilitet, 

konkurrenssituationen, arbetsmarknaden samt den teknologiska utvecklingstakten inom 

branschen. Ett exempel på detta kan vara ökad eller minskad orderingång. Dessa är inget som 

företaget i sig kan påverka, men som ändå måste tas i beaktning vid utformandet och 

genomförandet av kompetensutveckling (ibid). De inre kontexter som tas upp av författaren är 

bland andra ledningens syn på utbildning och förekomsten av eldsjälar i företaget. För att sedan 

nå framgång med kompetensutveckling krävs enligt Kock (2010) mer än bara bra strategi och 

välarbetade metoder. Det är enligt författaren viktigt att det inom företaget finns en god 
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lärandekultur. Denna påverkas av ledningens uppfattade värde av utbildning tillsammans med de 

anställdas motivation till deltagande i utbildningen och deras upplevda behov av den. Vikten av 

motivation till utbildning uppmärksammas även av Latham (2007). Han menar att den tid och 

resurser som ett företag spenderar på att utbilda en anställd inte behöver mynna ut i en anställd 

med ökad kunskap om den anställde inte är motiverad att ta till sig kunskapen eller väljer att inte 

använda sig av den i arbetet. Latham (2007) hävdar därför att det inte bara är viktigt att identifiera 

vilken kompetens som en anställd behöver utan chefer behöver också inspirera ett driv för ständig 

utveckling hos sin personal.  

2.3.2 Potentiella effekter av kompetensutveckling 

Kock (2010) hävdar att empirisk forskning angående effekterna av kompetensutveckling på 

arbetsplatsen är bristfällig. Vi fann dock två studier som presenterar effekter av 

kompetensutveckling, varav den första genomfördes av Nordhaug år 1985. Nordhaug (1985, i 

Kock, 2010) påpekar ett antal effekter som kan urskiljas efter genomförd utbildning. En effekt kan 

vara en ökad motivation för fortsatt lärande, vilket visar sig genom ökat intresse för lärande eller 

ett specifikt ämne. Möjligheter till karriärutveckling är ytterligare en effekt som tas upp av 

Nordhaug (1985, i Kock, 2010). Detta visar sig främst genom befordran, men även genom att 

kompetensutvecklingen leder till ett intressantare arbete eller ökad självständighet. Den sista 

effekten som tas upp av författaren är möjligheten till psykosocial utveckling. Här handlar det 

främst om ökat självförtroende, nya vänner eller självförverkligande. Dessa effekter kan enligt oss 

länkas till de motivationsteorier från Herzberg (1968) och Maslow (1943) som tidigare 

presenterats. Ökat intresse, befordran, intressantare arbete och självständighet är alla att 

betrakta som motivatorer från Herzbergs (1968) tvåfaktorsteori. Självförtroende, tillhörighet och 

självförverkligande återfinns alla i Maslows (1943) behovspyramid. Den andra studien 

presenterades av Lee & Bruvold (2003), och även den undersöker effekterna av 

kompetensutveckling empiriskt. Författarna fann att motivationen till jobb, jobbelåtenhet och 

lojalitet mot organisationen alla har ett positivt samband med arbetsgivarens satsning på 

utveckling av de anställdas förmågor och kompetenser hos de anställda. 

 

Som exemplifierat ovan hjälper de olika infallsvinklarna oss att dra paralleller mellan teorier från 

de olika fälten. Genom att ta hjälp av ekonomistyrningsfältet kunde vi avgöra huruvida 

belöningssystemet var utformat på ett sätt som möjliggör motivationsskapande hos de anställda. 

Vi kunde sedan kontrollera hur dessa teorier samspelar med motivationsteori och om de innehöll 

tillräckligt med element från de teorier som presenterats för att främja motivationsskapande. 
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Slutligen användes teorierna för att angripa och analysera utbildningens utformning samtidigt 

som vi gör en kontextuell utvärdering av utformningen. Samtliga av dessa punkter kommer inom 

ramarna för studiens syfte slutligen följas upp i studiens analyskapitel. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel beskriver och motiverar vi vårt val av design, perspektiv och 

strategi för vår studie. Dess konsekvenser för studien diskuteras tillsammans med 

urval, datainsamling samt utformning av intervjuguider. Studiens genomförande 

och hur vi ämnar uppnå tillförlitlighet presenteras. Kapitlet avslutas med en etisk 

diskussion rörande datainsamling. 

3.1 Undersökningsdesign 

Undersökningens design ska enligt Bryman & Bell (2011) fungera som ett ramverk för 

insamlingen och analysen av data. För att förklara hur kompetensutveckling påverkar motivation 

till arbete hos de anställda i tillverkningsföretag har vi valt att använda oss av en fallstudie, där 

fallet är det belöningssystem som företaget använder sig av snarare än organisationen där detta 

appliceras. Det vi vill belysa är de kontextuella aspekter som kan tänkas påverka utformningen av 

företagets belöningssystem, exempelvis de repetitiva uppgifter som återfinns i företagets 

arbetsmiljö. Flyvbjerg (2006) påstår att det inom samhällsvetenskapen är svårt att hitta teorier 

och kunskap som är oberoende av kontext. Han säger det är svårt att hitta bevis inom området på 

grund av att det befinner sig i en evig början och att den enda kunskapen som hittills skapats är i 

praktiska och kontextberoende fall där fallstudier briljerar. Vår studie behandlar belöningssystem 

och kompetensutveckling som påverkar människor och deras motivation till arbete. Som tidigare 

nämnt är motivation en företeelse som skiljer sig från individ till individ och är således 

kontextberoende. Flyvbjerg (2006) fortsätter med att säga att studier om mänskliga 

angelägenheter, som det belöningssystem vi ska studera, kan bidra till lärandeprocessen för att 

öka kunskapen inom det studerade området. 

 

Eisenhardt (1989) argumenterar för att forskning som använder sig av fallstudier kan uppnå flera 

resultat: tillhandahålla förklaringar, testa teori eller generera teori. Med bakgrund i dessa 

uttalanden anser vi kunna tillhandahålla förklararingar rörande hur arbetsmotivation påverkas 

av kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem. Ytterligare skäl för användandet av 

designen finner vi i Bryman & Bell (2011) som berättar att det ofta är fördelaktigt att använda sig 

av fallstudier tillsammans med en kvalitativ forskningsmetod, eftersom det därigenom är möjligt 

att utreda fallet på detaljnivå.  
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3.2 Metodperspektiv 

Med hänsyn till att vår studie ämnar spegla en verklighetstrogen bild och försöka förklara den så 

objektivt vi förmår genomsyras studien av det realistiska forskningsperspektivet. Detta stämmer 

in på den förklaring av perspektivet som tillhandahållits av Justesen & Mik-Meyer (2011). Vidare 

beskriver författarna att undersökningar som använder ett realistiskt perspektiv utgår från 

grundantagandet att det finns en objektiv värld därute som är oberoende av det som en forskare 

planerar att undersöka. Vi har utgått från att situationen på företaget där studien utförts inte 

påverkas av vår studie utan fortgår som den gjort tidigare och således är oberoende av studien. 

 

Det realistiska perspektivet som genomsyrar studien påverkade utformandet av intervjuguider 

samt genomförandet av intervjuerna. Intervjuguiden påverkades eftersom frågorna, enligt 

Justesen m.fl. (2011), måste vara utformade så att respondenten inte känner sig pressad att svara 

på ett sätt som innebär en felaktig bild av dennes uppfattning. Detta eftersom de svar som vi sökt 

måste utgå från respondentens egna tankar. Justesen m.fl. (2011) menar att detta är väsentligt 

eftersom kunskapen ska vara opåverkad av personliga attityder för att det ska kunna prövas och 

kontrolleras i efterhand.  

3.3 Undersökningsstrategi 

Som tidigare framgått har föregående forskning inom motivationsteori och belöningssystem 

främst utgått från en kvantitativ ansats. Det innebär att de fenomen som avses undersökas kan 

definieras och avgränsas relativt entydigt för att därefter räknas och framställas i tabeller eller 

dylikt (Justesen m.fl., 2011). Syftet med dessa studier blir då att ge en statistiskt förankrad 

beskrivning eller en förklaring till hur vissa variabler hänger samman (ibid). Det som särskiljer 

oss från den stora mängden tidigare publicerad forskning är att vi med denna studie ämnar 

försöka förklara samband snarare än att enbart beskriva dem. Vi har därför valt att använda oss 

av en kvalitativ ansats till vår studie. Justesen m.fl. (2011) skriver att kvalitativa undersökningar 

lämpar sig till att beskriva fenomen i deras kontext, för att sedan presentera en tolkning som ger 

ökad förståelse för fenomenet. Denna förklaring gör att vi anser metoden lämplig för vår studie 

som ska förklara motivationsförändring till följd av kompetensutvecklingen som sker i en 

arbetsmiljö bestående av repetitiva arbetsuppgifter i ett tillverkande företag.  

 

Vid insamlandet av empiriskt material använde vi oss av triangulering, vilket innebär att fler än 

en synvinkel tas i beaktning vid analysen av ett objekt (Justesen m.fl., 2011). Detta är enligt 
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författarna för att kunna utesluta att resultatet framkommit på grund av mätfel. Vidare menar 

Justesen m.fl. (2011) att detta tillvägagångssätt gör studien och dess slutsatser mer trovärdiga 

vilket styrker användandet av triangulering i en studie med ett realistiskt perspektiv. Vi tillämpar 

triangulering i vår studie genom att genomföra intervjuer på flera olika nivåer i det studerade 

företaget. Detta är relevant eftersom det är möjligt att åsikterna kring kompetensutveckling som 

belöningssystem skiljer sig åt på de olika nivåerna. Nivåerna som undersökts är produktion, 

produktionssupport, produktionschef samt HR-chef. Bryman & Bell (2011) menar att alla studier 

har svagheter vilka i denna studie reduceras genom triangulering. 

3.3.1 Urval 

Ahrne & Svensson (2015) berättar att kvalitativa undersökningar inte har samma riktlinjer som 

kvantitativa när det kommer till att få urvalet tillräckligt representativt. Författarna menar dock 

att det är relevant för studiens trovärdighet att forskarna kan redogöra hur de fått tag i studiens 

respondenter. För att hitta ett företag som passade syftet med vår studie sökte vi genom 

mailutskick kontakt med ett antal stora tillverkningsföretag som vi kände till sedan tidigare. 

Utskicket innehöll studiens tänkta syfte, arbetsinsats för företagets del samt vad de skulle erhålla 

från vår del genom ett eventuellt samarbete. De företag som sedan svarade positivt mottog ett 

mail där vi sökte ytterligare information om företagets belöningssystem för att säkerställa att 

företaget passade bra för vårt empiriska behov. När ett andra svar erhållits undersökte vi 

informationen som företagen bifogat angående deras belöningssystem. Vårt urval kan enligt 

Bryman & Bell (2011) liknas med ändamålsenligt urval, vilket innebär att vi söker efter företag 

som vi tror kan besvara de frågeställningar studien har. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det 

viktigt att eftersträva en tydlig och ärlig kommunikation i urvalsprocessen för att undvika 

missförstånd och vilseledning. Detta är relevant för att säkerställa att den empiri som finns 

tillgänglig motsvarar forskarens förväntningar. Vi var därför noga med att poängtera vilken typ 

av empiri vi var i behov av för vår undersökning, samt vad företaget som ställde upp på studien 

kunde förvänta sig av studien. Stake (1995, i Bryman & Bell, 2011) föreslår att valet av fall vid en 

fallstudie främst bör baseras på möjligheten att lära från fallet, vilket vi hade i åtanke när vi läste 

igenom de mail vi mottagit efter vårt andra mailutskick. Slutligen föll valet på det företag vi ansåg 

mest lämpligt för vår studie. Vi tyckte att kompetensutvecklingen i företagets belöningssystem 

var intressant eftersom denna typ av belöningssystem inte tidigare analyserats i kontexten som 

vi avsåg analysera det i och att möjligheten att lära från vårt fall därmed är stor. 
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Vi genomförde telefonintervjuer med tre personer som arbetar som operatör, vilket innebär att 

de arbetar med maskiner på produktionsnivå. Tyvärr hade vi inte möjlighet att själva välja vilka 

operatörer som skulle medverka på intervjuer, utan fick istället namn och nummer bifogade till 

oss av företagets produktionssupport. Problemet att forskaren blir tilldelad respondenter är 

något som enligt Ahrne & Svensson (2015) är normalt vid kvalitativa intervjuer. Detta eftersom 

forskare ofta är beroende av någon inom den valda organisationen för att få tillgång till 

upplysningar rörande de anställda forskaren är intresserad av. Författarna nämner att en risk 

med detta är att urvalet blir manipulerat för att företaget tillhandahåller uppgifter till individer 

som de vet kommer ge en positiv bild av företaget. För att förhindra att detta orsakar problem 

förklarar Ahrne & Svensson (2015) vikten av att vara väl förberedd och påläst om organisationen 

och intervjupersonen i fråga. Genom att läsa på om företaget på deras hemsida innan 

intervjutillfällena samt genom att vid intervjutillfället fråga om respektive individs befattning och 

arbetsuppgifter gjorde vi vårt bästa för att förhindra att det orsakade problem. Vi anser att den 

information som hämtats från företagets egen hemsida riskerar att vara förskönad, men ansåg att 

den ändå fyllde syftet att ge en generell bild av företaget. Ett problem med de tilldelade 

respondenterna var att Operatör 1 och Operatör 2 som vi kom i kontakt med inte har möjlighet 

att ta del av belöningssystemet eftersom de är inhyrda via ett bemanningsföretag. Vi anser dock 

att respondenterna ändå kunnat bidra till bra empiri genom att berätta om deras syn på systemets 

innebörd och konsekvenser.  

 

Utöver intervjuerna med operatörerna genomförde vi även telefonintervjuer med en 

produktionssupport och en före detta HR-chef på företaget. Vi genomförde även en intervju via 

mail med en produktionschef. Kontakterna utöver operatörerna letade vi upp på egen hand i syfte 

att skapa triangulering. 

3.3.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in studiens primärdata använde vi oss av intervjuer med representanter från 

företaget där studien utförs, vilket enligt Bryman & Bell (2011) är den metod som är vanligast 

inom det kvalitativa forskningsfältet. Författarna skriver att kvalitativa intervjuer bland annat kan 

delas upp i undergrupperna ostrukturerad och semistrukturerad intervju. Anledningen till att vi 

presenterar två undergrupper är för att det är de som vi finner störst relevans för vår studie. Den 

ostrukturerade intervjumetoden liknar i det närmaste en konversation, där den som intervjuar 

kanske bara ställer en enda fråga för att sedan fånga upp det som denne anser relevant för studien 

(Burgess, 1984 i Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) berättar att om studien som ska 
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genomföras har ett relativt tydligt fokus och därmed vill fånga specifika problem är 

semistrukturerad intervjumetod att föredra. Vi anser att denna beskrivning passade bra in på vår 

studie, och valde därför att använda oss av den semistrukturerade metoden. Ytterligare skäl att 

använda oss av metoden ges av Justesen m.fl. (2011) som berättar att den är att föredra om det är 

fler än en person som samlar in datamaterialet. De hävdar också att valet av intervjuare kan 

påverka dem. Det är därför bra om det är samma intervjuare som intervjuar samtliga personer, 

vilket var fallet i vår studie. 

 

Bryman & Bell (2011) berättar att den som intervjuar vid en semistrukturerad intervju ofta har 

en lista med relativt specificerade frågor kring ämnen som denne avser täcka. Denna lista kallas 

enligt författarna ofta för intervjuguide. Respondenten kan i sin tur svara med stor frihet på dessa 

frågor, och den som intervjuar ges möjlighet att gå utanför intervjuguiden för att följa upp på 

intressanta saker som respondenten tar upp (ibid). Enligt Gillham (2005, i Justesen m.fl., 2011) 

bör intervjuaren ställa samma frågor till samtliga respondenter i studien, även om de kan vara 

anpassade till personens specifika position i förhållande till syftet med studien.  

3.3.3 Utformande av intervjuguider 

Den forskning som tidigare bedrivits inom fälten där vår studie utförs är främst av kvantitativ 

natur. Vi valde därför att, innan vi utformade intervjuguider, undersöka vilken typ av frågor denna 

kvantitativa forskning ställt. Något vi tog i beaktning vid undersökningen var vetskapen om att 

forskning med kvantitativ ansats främst fokuserar på att spegla forskarens angelägenheter 

snarare än respondentens (Bryman & Bell, 2011). Även om frågorna vi så småningom ställde till 

våra respondenter skiljde sig markant från de vi fann vid vår undersökning möjliggjorde ändå 

dessa att vi kunde skapa oss en uppfattning om vad tidigare forskare ansett relevant. Vår 

undersökning inkluderade artiklar från Malhotra m.fl. (2007) samt Park (2010) eftersom deras 

innehåll liknade det vi ville undersöka. Med hjälp av frågorna i dessa artiklar samt teori ur 

kvalitativ metodlitteratur arbetade vi fram intervjufrågor som vi ansåg lämpliga för syftet med 

vår studie. Vi valde att skapa olika intervjuguider till de två olika nivåerna för att kunna använda 

oss av triangulering, då vi misstänkte att åsikterna rörande belöningssystemet skilde sig åt mellan 

dem. Intervjuguiden för chefsnivå skapades i åtanke för att försöka förstå det uttalade syftet med 

systemet och hur de på en högre hierarkisk nivå upplever att systemet fungerade. I intervjuer med 

operatörer ville vi främst undersöka vad de upplevde att syftet med systemet är samt hur de 

upplever att det fungerar. 
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Kvale & Brinkmann (2014) berättar att en intervjufråga kan bedömas både tematiskt och 

dynamiskt. Den tematiska dimensionen syftar till frågans möjlighet att tillföra relevant kunskap 

till studien och den dynamiska dimensionen behandlar intervjuinteraktionen mellan intervjuare 

och respondent (ibid). Även om våra intervjuguider till största del består av tematiska frågor 

kopplade till teori och syfte använde vi oss även av dynamiska för att göra respondenten bekväm 

i intervjusituationen och därför förhoppningsvis spegla en mer sann verklighetsbild. Vidare säger 

Kvale & Brinkmann (2014) att intervjufrågorna ska vara enkla och befriade från en akademisk 

jargong. Med hänsyn till detta var vi noga med att utforma våra intervjufrågor med ett så 

vardagligt språkbruk som möjligt. Vi valde även att följa upp många frågor med “varför kände du 

så?” eller “på vilket sätt visade detta sig?”. Genom det uppmuntrade vi till utförligare 

beskrivningar från respondenten med förhoppning om att få fylligare empiri. 

3.4 Genomförande av studie 

Innan vi påbörjade studien genomförde vi en litteraturgenomgång som täckte relevanta teorier 

inom området. Anledningen bakom detta var att vi ville skapa en överblick över forskningsfältet. 

Genom litteraturgenomgången skapades en grundläggande förståelse för fälten, och vi kunde 

därigenom utforma relevanta problem och frågeställningar. Vi kan enligt Bryman & Bell (2011) 

säga att vårt problem formulerades enligt ett deduktivt angreppssätt. Litteraturgenomgången 

genomfördes med hjälp av internetdatabaser som tillhandahålls av Linköpings universitet, 

exempelvis Scopus och Libris. Vi har även använt oss av universitetsbiblioteket för att låna och 

fjärrlåna relevant litteratur.  

 

Efter att ha formulerat problem påbörjades insamling av empiri med frågeställningarna i åtanke. 

När empirin insamlats uppmärksammades att en del av svaren på intervjufrågorna krävde 

revidering av studiens teoretiska referensram. Detta kan enligt Tracy (2013) beskrivas som att 

studien använder sig av ett iterativt angreppssätt där vi alternerar mellan existerande teori 

tillsammans med forskningsfrågor och samtidigt förhåller oss till insamlad kvalitativ data för att 

kontinuerligt forma studiens syfte och därmed säkerställa dess relevans. Angreppssättet 

illustreras i Figur A: 
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Figur A. Egen bild utifrån Tracy (2013) som illustrerar det iterativa angreppssättet.  

 

Studiens empiriska material samlades in genom telefonintervjuer med anställda på företaget där 

studien utförts. Bryman & Bell (2011) menar att telefonintervjuer tidigare nedvärderats i 

forskningsvärlden, men att de nu anses minst lika representativa som personliga intervjuer. 

Bryman & Bell (2011) berättar dock att det, som med alla intervjumetoder, finns vissa nackdelar 

även med den här typen av datainsamling. En uppenbar nackdel är enligt författarna att 

intervjuaren går miste om den observation som en personlig intervju innehåller, vilket försvårar 

möjligheten att avgöra om en fråga till exempel orsakar obehag hos respondenten. Ytterligare en 

nackdel som författarna tar upp är behovet att hitta telefonnummer. Detta var något vi fick erfara 

men som dock förmildrades genom att vi fick en del nummer bifogade till oss. 

 

Vi genomförde totalt 5 telefonintervjuer med anställda som hade olika positioner på företaget. Tre 

av intervjuerna var med personer som jobbar som operatör, vilket innebär att de arbetar med 

maskinerna på produktionsnivå. En av operatörerna arbetar dessutom som 

utbildningshandledare. Utöver intervjuerna med operatörerna intervjuade vi även en 

produktionssupport och en före detta HR-chef på företaget som nu innehar en annan roll på 

företaget. HR-chefen har dock under en längre period innehaft denna befattning och den 

insamlade empirin från denna respondent är därmed relevant för studien. Efter att ha utfört 

telefonintervjuerna insåg vi att det för studiens syfte hade varit intressant att fånga synvinkeln 

från någon som agerar skiftledare eller produktionschef. Vi fick kontakt med en person som hade 

befattningen produktionschef, och genomförde en intervju med denne via mail. Att intervjun med 

produktionschefen skedde via mail bidrar enligt Bryman & Bell (2011) till vissa nackdelar. Bland 

annat löper svaren risk att sakna den impulsaspekt som återfinns vid telefonintervjuer, eftersom 

respondenten har i stort sett obegränsat med tid att fundera på sitt svar innan denne väljer att 

svara. Vi anser dock att empirin som erhölls från mailintervjun var tillräckligt rik för att inkluderas 

i vår studie. 

 

Iterativt angreppssätt 

Existerande teori Insamlad kvalitativ data 
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Telefonintervjuerna genomfördes i ett konferensrum på Linköpings universitet den 18:e, 19:e och 

20:e april 2016. Vårt val av lokal baserades på vad Bryman & Bell (2011) beskrivit som lämplig 

miljö. De påpekar att det är viktigt att beakta huruvida intervjun kan bli störd av utomstående 

eller av frekventa telefonsamtal. Vidare nämns det att bakgrundsljud i form av maskiner eller 

trafik kan göra ljudinspelningen ohörbar och därför är det en bra idé att genomföra en 

provinspelning innan. Författarnas beskrivning av intervjuer handlar om när en intervju 

genomförs på plats vilket gör att det i vårt fall finns två olika miljöer som vi behövde ta i beaktning 

när vi genomförde telefonintervjuer: vår egen och respondentens. Med hänsyn till föregående 

argument valde vi för egen del ett rum där risken att störas av utomstående var minimal. Vi 

testade ljudupptagningen samt stängde dörren för att eliminera störande bakgrundsljud. För att 

undvika eventuella störningsmoment för respondenten samt försäkra att vår ljudupptagning 

skulle bli tydlig bad vi respondenten att förflytta sig om denne vid samtalets början befann sig på 

ett olägligt ställe. Efter respondenternas godkännande spelade vi in intervjun genom 

ljudupptagning från en dator, samtidigt som samtalet pågick genom högtalare på en telefon. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är enligt Bryman & Bell (2011) att det tillåter en mer 

noggrann undersökning av vad som sagts eftersom det möjliggör upprepad uppspelning av 

stycken eller enstaka ord. Efter telefonintervjuerna påbörjade vi arbetet med transkribering av 

intervjuerna, vilken sedan fortgick löpande allteftersom intervjuerna slutfördes. Bryman & Bell 

(2011) säger att även om transkribering av intervjuer är tidskrävande lönar det sig ofta eftersom 

det möjliggör en djupare grad av analys än vad som annars varit möjligt. Eftersom vi även valt att 

använda oss av respondentvalidering (se kapitel 3.6.2) var utskick av transkribering av de 

inspelade intervjuerna att föredra över de inspelade ljudfilerna. 

3.5 Analysmetod 

Genom att forma vår intervjuguide efter två tidigare studier samt efter kvalitativ forskningsmetod 

har vi redan innan intervjuerna genomfördes valt vilken typ av empiri vi eftersökte. Detta kan 

enligt Miles & Huberman (1994) betecknas som datareducering vilket är en analysmetod som 

pågår kontinuerligt under varje kvalitativ studies gång. Även Kvale & Brinkmann (2014) menar 

att studiens analys är något som bör pågå parallellt med studien. Författarna menar att ”den ideala 

intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av” (sida 230). Även om detta är väl drastiskt 

i vårt fall finns ändå viss relevans i uttalandet. Vi försökte att efter varje intervju diskutera vad de 

erhållna svaren innebar för studien och hur dessa kan kopplas till teori och slutligen bidra till 

studiens syfte. Miles & Huberman (1994) menar att processen datareducering sker ända fram till 

dess att rapporten är färdig genom att exempelvis urskilja teman och dela in materialet i kluster. 
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”Datareducering är en typ av analys som skärper, sorterar, fokuserar, förkastar samt organiserar 

data på ett sätt som gör att den slutgiltiga slutsatsen kan utarbetas” (Miles & Huberman 1994, sida 

11). För att underlätta framtagande av den slutgiltiga slutsatsen kategoriserades den insamlade 

empirin enligt olika kluster för att finna mönster och genom det skapa en helhetsbild av 

respondenternas uppfattningar. Genom detta har analysen underlättas eftersom empiri som inte 

bidragit till att svara på studiens frågeställningar tydliggjorts och därmed sållats bort. 

 

Miles & Huberman (1994) berättar att ytterligare en del av kvalitativ analysmetod 

datapresentation är. De berättar att det, eftersom att människor snabbt blir uttråkade av stora 

textmassor, är fördelaktigt att presentera insamlad data på ett tydligt och engagerande sätt. Detta 

leder oss in på den narrativa analysmetoden som presenteras av Kvale & Brinkmann (2014). En 

narrativ analys fokuserar, enligt författarna, på texters mening genom att berätta en historia med 

den empiri som samlats in. Denna historia utformas genom att sammanfoga de olika episoder som 

finns i en intervju (ibid). Under transkriberingsprocessen framkom flera olika lösa delar som vi 

ansåg kunde flätas ihop till enhetliga beskrivningar av upplevelser som sedan kom att skapa 

rubrikerna i empirikapitlet. Genom att framhäva respondenternas svar i form av en berättelse 

anser vi att det är lättare att skapa sig en bild av deras faktiska upplevelser. Kvale & Brinkmann 

(2014) berättar att denna metodik är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning och vi 

anser att metoden är relevant för studien eftersom vi genom att sammanfläta flera olika delar till 

en berättelse ämnar skildra en så verklighetstrogen bild som möjligt. 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Då studien ska bidra till forskningsfältet är det viktigt att studien som genomförs är tillförlitlig. 

Genom att beakta begreppen validitet och reliabilitet ämnar vi uppnå en hög grad av tillförlitlighet 

i vår studie. 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur väldefinierade undersökningens metoder är, vilket kan möjliggöra för 

andra forskare att upprepa undersökningen och uppnå samma resultat (Justesen m.fl., 2011). För 

att åstadkomma en hög grad av reliabilitet har vi i metodkapitlet tillhandahållit en tydligt 

definierad metod som tillsammans med studiens teoretiska referensram möjliggör att andra 

forskare kan använda samma tillvägagångssätt vid senare forskning. Kvale & Brinkmann (2014) 

skriver även att samma fråga kan leda till olika svar om den är formulerad på olika sätt. För att 
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motverka detta bifogar vi de intervjuguider som använts vid samtliga intervjutillfällen. Detta gör 

att samma frågor kan användas och formuleras på liknande sätt. Samtliga intervjuer har även 

spelats in och transkriberats för att säkerställa att respondenterna inte blir felciterade. 

 

Kriteriet för reliabilitet är dock problematiskt när det kommer till kvalitativa studier eftersom det 

förutsätter att studien inte innehåller eller påverkas av tillfälliga förhållanden, något som 

kvalitativa studier alltid ställs inför (Kirk & Miller, 1986 i Justesen m.fl., 2011). Det finns en risk 

att respondenterna inte svarar likadant på samtliga frågor trots att de formuleras på samma sätt, 

vilket i sin tur kan leda till att annorlunda följdfrågor ställs av intervjuaren. Vi inser därför att det 

kan bli problematiskt att försöka erhålla samma resultat i senare studier, eftersom 

motivationsskapande är individuellt och även en hög grad reliabilitet därigenom kan innebära 

annorlunda svar vid intervjuer. Kvale & Brinkmann (2014) noterar dock att även om det är 

önskvärt att uppnå en hög grad av reliabilitet kan ett för stort fokus på detta riskera att hämma 

kreativiteten och variationsrikedomen i studien. Detta uttalande innebär att försök att uppnå en 

maximal reliabilitet kanske inte alltid är det optimala för utfallet av studien. 

3.6.2 Validitet 

En definition av validitet inom kvalitativ forskning ges av Pervin (1984, i Kvale & Brinkmann, 

2014). Han säger att validitet handlar om den utsträckning som våra observationer verkligen 

speglar de fenomen som intresserar oss. Vidare berättar Miles & Huberman (1994, i Kvale & 

Brinkmann, 2014) att det inte finns några absoluta regler när det kommer till att säkerställa 

validitet i en kvalitativ studie. Ett sätt som beskrivs som användbart i processen är dock 

triangulering, vilket är något som vi använt oss av under studiens gång. Ytterligare åtgärder som 

vidtagits för att uppnå en hög grad av validitet är att säkerställa att våra teoretiska antaganden är 

väl underbyggda samt ta hänsyn till teori vid utformandet av frågeställningar. Dessa metoder 

bidrar enligt Kvale & Brinkmann (2014) till stärkt validitet. 

 

Genom att intervjua personer från olika nivåer i företaget där studien utförts har vi avsett skapa 

en så sann bild av verkligheten som möjligt, och därigenom en stärkt validitet. Efter att 

genomförda intervjuer blivit transkriberade använde vi oss även att så kallad 

respondentvalidering. Det innebär att svaren från respondenterna har validerats genom att vi 

skickat ut transkriberingen till de berörda respondenterna och de har därigenom fått ta del av hur 

vi uppfattat deras svar (Bryman & Bell, 2011). Vidare tar Bryman & Bell (2011) upp positiva och 

negativa aspekter av respondentvalidering. De berättar att det är positivt eftersom författarna 
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försäkrar sig om att de citerat respondenten på ett korrekt sätt. Däremot kan det, enligt Bryman 

& Bell (2011), även orsaka att respondenterna vill ta bort delar av studien. Vi anser att 

respondentvalidering är så pass viktigt att vi väljer att ha med det, inte bara för ovan nämnda 

fördelar, utan eftersom det även är viktigt ur en etisk synvinkel. Att ge respondenterna möjlighet 

att kontrollera och eventuellt revidera uttalanden som de känner att de inte kan stå för eller som 

de anser har blivit feltolkade är enligt oss en självklarhet. 

3.7 Reflektioner och källkritik 

I vår studie har vi enbart tittat på ett företag som har ett belöningssystem med 

kompetensutveckling. Detta kan innebära att det finns en positiv syn på kompetensutveckling och 

en då partisk företagsledning till systemet. Eftersom studien enbart gjorts på ett företag har vi inte 

kunnat skildra hur det ser ut i ett företag som inte arbetar med kompetensutveckling som del av 

belöningssystem. Vår studie har därför inte kunnat skildra hur eller varför anställda blir 

motiverade om det inte skulle finnas kompetensutveckling i belöningssystemet. Ytterligare 

problem med att genomföra studien på enbart ett företag är de aspekter som “sitter i väggarna” 

på företaget där studien utförts, exempelvis genom företagskultur. Detta är en aspekt som givetvis 

är svår att replikera på andra fall, och är även något som kan influera resultatet av vår studie. 

 

Vidare innebär valet att genomföra en djupgående fallstudie att just djupgående kunskap om det 

fall som avses undersökas är nödvändigt. Denna studie består av sex intervjuer med anställda som 

inte har samma befattning på företaget, och det finns således fog för att rikta kritik mot det 

faktiska djupet av studien. Vi hävdar dock att empirin som insamlats har tillräckligt hög reliabilitet 

för att tillfredsställa studiens syfte samt svara på dess frågeställningar. Ytterligare källkritik kan 

riktas mot de tre respondenter (Operatör 1, Operatör 2 samt Handledare) som arbetar som 

operatörer på företaget. Endast en av dessa är direkt anställd hos företaget vilket kan innebära att 

empirin som insamlats med målet att skildra belöningssystemet ur synpunkten hos de som 

arbetar under kan bli vilseledande. Detta eftersom de operatörer som ej är direkt anställda inte 

heller erhåller samma yttre belöning för utförd kompetensutveckling. Detta är en punkt som 

vidare diskuteras i kapitel 6.3 förslag till framtida forskning. 

3.8 Etisk diskussion 

När forskning bedrivs är det viktigt att inte inkräkta på individskyddskravet, som innebär att 

individer inte ska ta skada eller kränkas av forskningen som bedrivs i syfte att utöka kunskapen 
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inom området (Vetenskapliga rådet, 1990). Forskningsprocessen blir således en balansgång 

mellan drivet att finna ny kunskap och samtidigt undvika att inkräkta på individens integritet. Vi 

har under studiens gång följt de fyra huvudkraven som presenterats av det Vetenskapliga rådet 

(1990): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom 

att innan varje intervju informera respondenten om på vilka villkor deras deltagande sker samt 

informera om syftet med det insamlade materialet följer studien informationskravet. 

Samtyckeskravet följs genom informerande om att respondenternas deltagande är frivilligt, samt 

att de när som helst har rätt att avbryta deras medverkan. Genom respondentvalideringen 

godkänner respondenterna även deras svar i skrift, vilket gör att vi tillämpar samtyckeskravet i 

två steg. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, följer vi genom att försäkra respondenterna 

om att deras uppgifter är konfidentiella och kommer förvaras utom räckhåll för obehöriga. Dock 

var vi beroende av en person på företaget för att fullt ut kunna garantera konfidentialitet eftersom 

denne hjälpte oss att komma i kontakt med andra respondenter. Vi har därför varit noga med att 

understryka vikten av konfidentialitet för denne.  Eftersom vi valt att hålla respondenterna samt 

företaget konfidentiella undviker vi att publicering av studiens resultat påverkar någon av dessa 

negativt. Slutligen följer studien nyttjandekravet då respondenterna erhållit information om att 

uppgifterna som samlas in till denna studie endast används för att uppfylla syftet med studien.  
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4. Empiri 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av våra genomförda intervjuer. Vi 

presenterar ur flera synvinklar kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem och hur det påverkar motivation till arbete. 

 

I detta kapitel kommer medarbetarnas åsikter att presenteras med hjälp av olika benämningar 

beroende på personens befattning enligt följande tabell: 

 

 

Tabell 3: Förklaring av benämning, befattning och arbetsuppgifter hos respondenter. 

4.1 Presentation av företaget  

Företaget där vi valt att genomföra vår studie är en global industrikoncern med huvudsäte i 

Sverige, har över 100 år lång erfarenhet inom verktygs- och maskinsektorn, sysselsätter 

tiotusentals anställda och omsätter cirka 100 miljarder SEK per år. Studien har genomförts hos 

huvudkontoret vilket också är företagets största anläggning med tusentals anställda. 

Arbetsuppgifterna består av en rad mer eller mindre komplicerade moment. Våra respondenter 

på produktionsnivå beskriver genomgående att deras arbetsuppgifter till största del är repetitiva. 

Operatör 1 uttrycker det på följande vis: “Man har sitt ställe man är på. [...] Det är inte så varierande 
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utan det är lite samma samma”. HR-chefen säger dock att utvecklingen går åt mer variation och 

exemplifierar hur den kan ta form: “Det finns en körorder och den ska köras. Sen hur man gör den, 

eller i vilken ordning man gör det, där finns det utrymme för viss flexibilitet”. När det gäller graden 

av uppgifternas komplexitet råder det delade meningar. Handledaren, som har jobbat flera år i 

företaget, tycker att uppgifterna är simpla och därmed inte kräver någon speciell utbildning. 

Operatör 1 som endast jobbat någon vecka tycker däremot att uppgifterna är invecklade men att 

utbildningen underlättat: “Jag tycker det har varit bra introduktion, ett bra sätt att börja i och med 

att det är ganska invecklat det här jag håller på med”. Operatörerna har sina arbetsuppgifter vid 

en maskin vilken de har till uppgift att hålla igång. Huruvida operatörerna kan påverka sina 

uppgifter beror på vilken kunskap i övriga maskiner de har samt vilket behov produktionen har 

för tillfället i form av ordrar och vilka som ska göras först. Enligt Handledaren kan en operatör 

som har haft en och samma maskin en längre tid antingen berätta att den vill prova på någonting 

annat en vecka eller enskilt byta med en annan person. Förutsättningarna för att en enskild person 

ska kunna byta arbetsuppgift beror på produktions behov av kompetens och den kompetens som 

finns i arbetslaget. Vilka uppgifter som behöver utföras bestäms av företagets orderingång. För 

att kunna byta arbetsuppgift krävs alltså båda individerna innehar kompetens för att utföra 

respektive uppgift samt att orderingången tillåter rotation. Produktionssupporten menar dock att 

det är jättesvårt för en vanlig operatör att bestämma vad han ska göra per dag. 

 

HR-chefen berättar om en övergripande innovativ företagskultur som grundas i företagets 

historik att gå in i nya områden och att dessutom kontinuerligt förnya produktionen och sättet de 

gör saker på. HR-chefen förklarar att “det är en del av företagets DNA”. Detta visas inte minst av 

att företaget satsar tre miljarder per år på forskning och utveckling vilket, enligt HR-chefen, har 

resulterat i “extremt mycket patent”. Angående företagskultur på individnivå berättar 

Handledaren att individerna generellt sett har mycket fokus på sin egen uppgift som de genomför 

på sitt egna sätt och beskriver det så här: “Företagskulturen här är ju väldigt mycket att jag kommer 

ner och gör mitt jobb och sen är det så. Man behöver inte störa andra”.  

4.2 Arbetsmotivation 

Eftersom vår studie har för avsikt att förklara hur och varför motivation till arbete skapas genom 

kompetensutveckling var det relevant att ta reda på hur de anställda på företaget själva definierar 

ordet motivation. Samtliga respondenter svarar att motivation är svårbeskrivet, och fick fundera 

en stund innan de gav svar. Operatör 1 och Operatör 2 svarar att aktiviteterna inte ska vara för 

svåra, samtidigt som de vill få ut någonting av det de gör. Handledaren berättar att “motivation är 
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att tycka någonting är roligt. Tycker man inte om det får man ingen motivation att köra”. HR-chefen 

har liknande åsikter angående att gilla det man gör: “jag vill göra någonting för jag har lust och 

inspiration att göra någonting”. Vidare berättar HR-chefen med ett exempel på fysisk träning att 

motivationen inte ska vara kopplad till någon yttre belöning, utan att den kommer inifrån:  

 

“Jag är motiverad att träna, men inte eftersom jag måste eller att jag ska åka Vasaloppet 

utan för att jag vill må bättre och ser en positiv effekt av det.” 

 

Produktionschefen svarar likt Handledaren och HR-chefen att motivation innebär att en uppgift 

är rolig och säger precis som HR-chefen att uppgiften i sig ska vara meningsfull. Ytterligare en 

innebörd av begreppet är, enligt Produktionschefen, en drivkraft till att utföra uppgiften. 

Produktionssupporten svarar liknande och säger att motivation handlar om utmaningen i en 

uppgift: “motivation är att komma till ett jobb där man får utmaningar - får jag utmaningar blir jag 

motiverad”.  

 

För att få svar på hur företaget går tillväga för att motivera deras medarbetare tillfrågades 

respondenterna med en chefsposition. HR-chefen förklarar att företaget arbetar väldigt mycket 

med ledarskap och ledarskapsutveckling, och att företaget skiljer sig från mängden företag som 

kanske bara ger sken av att satsa på dessa frågor. Anledningen till satsningen, förklarar HR-chefen, 

är att företaget vill utveckla ledare för att de ska förstå vad medarbetarna vill och därigenom hitta 

sätt att sporra dessa till bättre arbete. HR-chefen berättar att det i grunden inte handlar om så 

kallat “piska och morot”-ledarskap (det vill säga straff eller belöning för att uppnå önskad effekt): 

 

“Bra ledarskap får människor att känna att ”jag vill komma till jobbet”, ”Jag vill göra ett bra 

jobb”, ”jag vill visa företagets framgång”, ”Jag vill att den här ordern ska bli klar på fredag”, 

”jag synar materialet ordentligt innan jag skickar iväg det” och sådana saker. Inte för att jag 

får en morot eller en piska.” 

 

HR-chefen menar dock att belöning och belöningssystem är en del i att uppnå detta, men är 

samtidigt övertygad om att de bästa teamen är de som diskuterar de lite mjukare frågorna som 

huruvida medarbetarna har kul på jobbet och trivs med att komma dit. Produktionssupporten 

svarar på samma sätt och menar att det viktiga är att se till att de anställda har arbetsuppgifter 

som är utmanande och varierande så de inte blir uttråkade. Produktionschefen förklarar att 

företaget motiverar sina anställda genom att prata om vad uppgifterna innebär för individen:  
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“Vi pratar om, förklarar, tydliggör, what’s in it for me? Alla dessa faktorer spelar roll när 

man motiverar personal för att till exempel nå ett mål eller få en uppgift utförd.” 

4.3 Belöningssystemet 

Belöningssystemet hos företaget har funnits sedan mitten av 90-talet. Systemet är uppdelat i 

arbetsvärderingsgrupp (hädanefter kallad AV-grupp) och kvalifikationspoäng (hädanefter kallat 

KV-poäng). AV-gruppen bestämmer grundlönen och KV-poängen delas ut beroende på vilken 

kompetens operatörerna besitter. AV-gruppen utgörs enligt HR-chefen av de olika krav som olika 

befattningar har och de som anses ha högre krav innebär en högre grundlön och KV-poäng 

innebär en kompetensbaserad bonus. Handledaren beskriver hur KV-poängen är uppdelade i 

olika steg där olika steg innebär olika mycket KV-poäng; borrarna har fyra steg och svarven har 

två steg. Se tabell 4 för information om exakt hur poängen fördelas. 

 

 

Tabell 4: Fördelning av KV-poäng för olika utbildningar och utbildningssteg 

 

De första stegen för borrarna innehåller kunskap i att köra maskinen och för de senare stegen 

behöver operatörerna kunna skruva och byta ut delar (för utförlig förklaring se 4.4). HR-chefen 

berättar även om den så kallade “50-poängaren”. Detta är poäng som produktionschefen kan dela 

ut på lite friare grund. Vid utdelningen av dessa poäng menar HR-chefen att personlighet och viljan 

att lära ut spelar stor roll:  

 

“Då vet man att ”Sura Arne” står där i sitt hörn och honom sätter man inte någon hos. Men 

det gör man däremot hos ”Glada Siv”, som man vet är positiv och tycker om att ta in nya 

människor” 

 

Produktionssupporten tror att maxpoängen i KV-systemet är 120 och att det i sin tur innebär en 

löneökning på 1 500 kronor. Vidare fortsätter Produktionssupporten säger att det går snabbt att 

nå maximalt antal KV-poäng: “det går ganska fort att komma upp i den summan. Några maskiner 

och sen så går det inte att komma längre”. Handledaren menar också att det krävs en relativt liten 
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ansträngning för att nå maxpoäng. När en individ nått maxpoäng erhåller den titeln KV-tekniker, 

enligt HR-chefen. Arbetsrollen blir då friare, och individen jobbar närmre underhåll och ser till att 

saker och ting fungerar. Handledaren som redan har maxpoäng menar hans roll som handledare 

inte innebär någon extra monetär ersättning:  

 

“[...] Jag som engagerar mig som handledare får ju inget betalt för det heller. Det är ju bara 

tack vare mitt engagemang som gör det, det är ju någonting som jag brinner för. Annars får 

jag inte ut någonting för det.” 

 

Ytterligare en del av systemet beskrivs av HR-chefen. HR-chefen berättar att systemet inkluderar 

en avtrappningsaspekt där operatörerna kan tappa KV-poäng om företaget har slutat använda 

kunskapen eller om maskiner byts ut eller stängs ner. HR-chefen sammanfattar avtrappningen så 

här:  

 

“[...] du behåller inte dina KV-poäng i all evighet. Du ska kunna gå upp och du ska kunna gå 

ner. KV-poäng ska spegla din nuvarande kunskap helt enkelt.” 

 

Operatör 1 och Operatör 2 säger att de inte har möjlighet att ta del av belöningssystemet eftersom 

de är inhyrda via ett bemanningsföretag. Respondenterna har dock ändå kunnat bidra till empirin 

genom att berätta om deras syn på systemets konsekvenser. 

 

För att erhålla KV-poäng behövs kunskap i en maskin vilket operatörerna får genom att gå en 

utbildning för att kunna hålla igång maskinen. Utbildningen som företaget tagit fram är anpassad 

mot nyanställda och Handledaren tror att cheferna väljer personer med tekniskt kunnande eller 

erfarenhet från industrin sedan tidigare. Dock kan de som redan är i företaget också få gå 

utbildningen. Produktionssupporten säger att utbildningen i sådana fall blir anpassad och att 

vissa delar som introduktion till verksamheten försvinner. HR-chefen samt 

Produktionssupporten säger att en förutsättning för utbildning är att det finns ett behov i 

företaget, och Handledaren nämner ett arbetslags specifika behov av att kunna rotera fler 

arbetsmoment. Vem som väljs till utbildningen säger Produktionschefen beror på om det finns ett 

genuint intresse för produkten och arbetsuppgifterna hos de anställda. Utan dessa egenskaper 

kommer resultatet av utbildningen sannolikt inte bli bra. Produktionssupporten tror däremot att 

dessa väljs slumpmässigt och formulerar det enligt följande: 

 



E M P I R I 

- 40 - 

“Nej det är nog bara slumpen, det är ingen som granskar om de är mer lämplig för något 

annat jobb. De tar bara de som kommer först på pappret tror jag”.  

 

HR-chefen lyfter fram att valet av individer kan bero på vad de kan i övrigt och hur “viktiga” de är 

i något hänseende, exempelvis att de inte kan gå ifrån sin maskin för tillfället. Enligt HR-chefen är 

senioritetsförtur någonting som tillämpas när det finns en anledning till det: 

 

“Generellt skulle jag vilja säga att du har senioritetsförtur i produktionen. Tjänsteår är lite 

viktigare där än vad det är på tjänstemannasidan. Om det är något som är attraktivt finns 

möjlighet för oss att göra en informell senioritetsgrej där. Exempelvis att lära sig någonting 

som upplevs som attraktivt, något som innebär mindre buller eller att kunna jobba skift.” 

 

HR-chefen och Produktionssupporten menar dock att det i slutändan är chefen som bestämmer 

om utbildningen passar för en person eller om de för upptagna för att kunna gå ifrån sina 

nuvarande arbetsuppgifter. 

 

Systemets syfte 

Handledaren tror att syftet med belöningssystemet är att belöna kunskap. Om en individ är bra 

på att köra en viss maskin ska denne få betalt för det också. Handledaren är dock osäker på om 

kunskap är det uttalade syftet med systemet därför att det inte rör sig om någon “jättebelöning”. 

Även Produktionssupporten är lite osäker i frågan, men tror att det handlar om att uppmuntra 

folk till att vara mer flexibla genom att lära dem fler maskiner. Däremot menar 

Produktionssupporten att det vore bättre om operatörerna lär sig en maskin väldigt bra istället 

för att lära sig tre eller fyra som de sedan blir “halvbra” på. Denna företeelse beskrivs av 

Handledaren: 

 

“Det finns ju de som kör ett kaninrace så att de lär sig en maskin, sen ytterligare en maskin, 

sen ytterligare en vilket gör att de inom ett år har full KV-poäng. De har en bred men inte så 

djup kompetens i varje maskin. Då kan du hålla igång maskinen men är inte bra på felen som 

dyker upp en gång om året eller smågrejer som man inte har 100 % koll på om man inte står 

där ofta.” 

 

HR-chefen berättar att syftet med systemet är att skapa flexibilitet, precis som 

Produktionssupporten nämnde:  
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“Syftet med systemet är ju att ju mer du kan, desto mer flexibel är du. Det handlar om att bli 

en tillgång i produktionen för att göra produktionen effektivare helt enkelt. [...] dels handlar 

det om att kunna ha en mindre bemanning – om alla bara kan en sak så kan man inte rotera. 

Det handlar också om driftsäkerhet. Om service och leveranssäkerhet. Det får inte vara så 

att bara för att en person är hemma på grund av sjukdom så blir en order försenad till kund.” 

 

HR-chefen menar att detta är viktigt eftersom kunderna numera kräver mycket mer än de gjorde 

tidigare. De vill ha mindre lager, hög leveranssäkerhet och låg leveranstid. Det är, enligt HR-

chefen, helt enkelt snävare marginaler överallt i produktionen. Detta ställer i sin tur krav på 

flexibilitet, vilket företaget försöker tillgodose genom belöningssystemet. Vidare säger HR-chefen 

att denne hoppas systemet leder till en känsla av stolthet av glädje på jobbet: “Jag bidrar till mer 

och kan mer. och jag är stolt för det jag kan.” 

 

Frågan om företagets syfte med belöningssystemet följdes upp av en fråga om respondenterna 

tycker syftet uppfylls eller inte. Operatör 1 och Operatör 2 som är inhyrda menar att grundtanken 

med systemet är bra, eftersom personalen får en bredare kompetens och kan “hoppa in” där det 

behövs. Det kan dock ibland vara så att systemet utnyttjas. Ibland har det, enligt Operatör 1 och 

Operatör 2 hänt att individer väljer att gå utbildningen endast för att erhålla högre KV-poäng och 

därigenom erhålla en högre lön, utan att använda kunskapen till att sköta fler maskiner. Varken 

Handledaren eller Produktionssupporten tycker som sagt att syftet med systemet uppfylls, 

eftersom individerna som går utbildningen inte lär sig maskinerna fullt ut.  

 

Inte heller HR-chefen anser att systemet uppfyller sitt syfte fullt ut, och tycker att det är lite för 

stelt i sin utformning: 

 

“Jag tror är inte så att de i produktion går omkring och tänker så att ”nu jäklar ska jag ha 

upp min lön med 150kr i månaden, för att nu ska jag lära mig en maskin”. Jag är inte så säker 

på att det motiverar så mycket som vi kanske skulle vilja.” 

 

Produktionschefen tror däremot att syftet med systemet uppfylls. Detta eftersom att den 

individuella lönen inte enbart grundar sig av vad övriga medarbetare i produktionen tjänar: “den 

påverkas även av hur jag sköter mitt jobb och vilket engagemang som jag visar för min 

arbetsplats/uppgift”. 
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Med belöningssystemet har företaget valt att belöna individen snarare än gruppen, någonting vars 

för- och nackdelar diskuteras av respondenterna. Handledaren framhäver det att det individuella 

belöningssystemet eliminerar eventuell “free-riding” som kan uppstå vid gruppbelöningar, vilket 

är enligt Handledaren är positivt. Ytterligare fördelar med individbaserat system är, enligt 

Handledaren, att det synliggör individer som missköter sig. Vidare argumenterar HR-chefen kring 

för- och nackdelar med individuella belöningssystem: 

 

“Ja, alltså fördelarna är ju liksom att individen vill utveckla sig och vill bli bättre. Och då får 

vi mer kompetenta medarbetare. Nackdelar kan ju vara att man får syndromet att ”nej, det 

där har inte jag betalt för - det är du som har betalt för det där” 

 

HR-chefen framhäver även vikten av lagarbete i produktion, och menar att en intressant väg att 

gå hade varit att utbilda grupper istället för individer. Detta är något som enligt Handledaren 

nyligen har genomförts då det nyligen har varit grupper om tre som utbildats av en handledare. 

Produktionschefen menar att fördelarna med systemet är att “den som vill tjäna mer har möjlighet 

att göra det med sitt engagemang och sin arbetsmoral vilket då bygger en högre motivationsfaktor”. 

En nackdel som uppenbarar sig med detta är enligt Produktionschefen att den som sätter lönerna 

kanske inte ser vilket engagemang som sker under arbetstiden, och därför inte ger den ersättning 

som individen kanske förtjänar. 

 

Respondenterna tycker inte att det individbaserade belöningssystemet lett till någon öppen 

konflikt som de kan se, även om Operatör 1 menar att det ibland “pratas lite i matsalen”. 

Respondenten berättar att sådant prat handlar om att vissa individer lär sig maskiner enbart i 

syfte att nå högre KV-poäng, för att sedan inte använda sig av kunskapen: “den där personen har 

ju full KV men orkar ändå inte göra någonting”. Operatör 1 hävdar att dessa diskussioner grundas 

i avundsjuka. Handledaren fortsätter med att berätta att det ibland hänt att person X önskat byta 

arbetsuppgift ett skift, men att detta inte gått eftersom en operatör saknar utbildning att utföra 

maskinen som person X nu står vid. Detta har vissa gånger lett till lite sura miner inom 

produktionen. Handledaren nämner ordet “bromskloss”, men är också noga med att poängtera att 

utbildningen inte är något krav: “Man får ju välja, det är inget krav på att göra mer än ett jobb så 

att det finns ju ingen som kan var sur på den som bara gör en grej”. Produktionssupporten menar 

att systemet inte lett till varken konflikt eller samarbete i någon vidare utsträckning, och hävdar 

samtidigt att det är osannolikt att osämja skulle grunda sig i avundsjuka. Handledaren menar att 

även om konflikter ibland kan uppstå kan systemet ofta ta hand om konflikter av sig självt:  
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“Nej, alla får ju KV-poäng och ”varför får jag mindre betalt”, ”ja men du kan ju bara en 

maskin” och ”ja, men då vill jag lära mig mer”. Då får den personen lära sig när vi har tid att 

utbilda någon.” 

 

HR-chefen menar att konflikter kan uppstå när medarbetare tvingas gå ner i lön på grund av 

avtrappningen av KV-poäng. Eftersom de flesta chefer inte tycker att lönesänkning är någonting 

som är roligt kan det bli att de väljer att undvika den, speciellt för duktiga medarbetare. I sådana 

fall har den anställde KV-poäng för en maskin som inte längre finns. Om detta sedan skulle 

uppmärksammas av en ny chef, och denne beslutar att sänka den anställdes lön, kan det uppstå 

en konflikt. Därför menar HR-chefen att systemet är administrationstungt, och kräver ständigt 

underhåll för att fungera bra. När gäller fördelar som skapats genom belöningssystemet menar 

HR-chefen att belöningssystemet absolut har hjälpt till att uppnå prestation hos de anställda, men 

argumenterar för att det i slutändan möjligtvis handlar mer om ledarskapet i teamet än 

belöningssystemet: “jag tror att en bra chef har större påverkan på medarbetarnas vilja att utveckla 

sin kompetens än ett monetärt belöningssystem.”. Produktionschefen menar att samarbete skapats 

tack vare systemet genom att olika skiftlag försökt tillsammans skapa gemensamma visioner.  

 

Förbättringar 

Respondenterna tycker att det finns potential till förbättring i systemet. Operatör 1 tycker att det 

vore bra om även de som är inhyrda via bemanningsföretag kunde ta del av belöningssystemet. 

Handledaren tycker att det finns ganska mycket förbättringspotential men framhäver specifikt att 

maxpoäng innebär att kunskap i ytterligare maskiner inte innebär någon löneökning. Vidare 

presenterar Handledaren sin åsikt kring hur detta kan lösas: 

 

“Jag vill byta ut poängen mot att gå upp en AV-grupp genom att ta bort 400 från KV och gå 

upp 400 kronor i lön istället. Sen kan jag arbeta upp KV-poängen igen genom att lära mig 

nya maskiner.” 

 

Ytterligare argument för att systemet är svåradministrerat är enligt HR-chefen att diskussioner 

måste föras med ett fackförbund som vill hålla fast vid ett kollektivt lönesystem. HR-chefen skulle 

vilja att systemet var lite friare och att mjukare värden kan få större genomslag för att få teamet 

och leveranserna att fungera bra. Exempel på mjukare värden är teamarbete, flexibilitet, 

kvalitetskänsla och servicekänsla. HR-chefen skulle även gärna se en lite mer flexibel form av 

lönesättning även i produktion, likt den som finns på tjänstemannasidan och inte styrs av 
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kollektivavtal. Detta är något som HR-chefen tror skulle kunna leda till ökad motivation i arbete 

hos de anställda i produktion. 

4.4 Hur utbildningen går till 

Utbildningen är enligt Handledaren uppdelad i fyra steg: Början av ditt skift, Under drift, Skiftavslut 

och Omställ. Samtliga steg består av både en teoridel och en praktikdel. Den första delen, Början 

av ditt skift, handlar om att lära sig om arbetsmiljön. Del två, Under drift, handlar om vad du ska 

göra när du tryckt på startknappen - vad du ska mäta och vad du ska kontrollera. Skiftavslut 

innebär hur individen stänger av maskinen på ett säkert sätt. Den sista, och enligt Handledaren 

största, delen är Omställ. Här lär sig individen att skruva isär maskinen och alla dess delar. 

Utbildningen genomförs praktiskt genom att de som ska lära sig får “skugga” en mer senior 

arbetare, enligt HR-chefen och Operatör 1. Produktionssupporten menar att företaget har försökt 

lägga lite större vikt vid teoridelen än vad som tidigare gjorts:  

 

“[...] de får lära sig grundligt vad det innebär. Nu har vi tagit borrmaskinen, vad det innebär 

att borra, lite teori, lite beräkningar på vad som händer. De säger att det har varit väldigt 

bra att lära sig bakgrunden om vad borrning är.” 

 

Operatör 1 hade önskat att det funnits mer introduktion innan de började då Operatör 1 tyckte 

det var svårt att komma igång på egen hand. Vidare säger Operatör 1 att det hade varit tryggare 

om en handledare hade varit avsatt för att enbart hjälpa ett de två nyanställda operatörerna i två 

veckor och då inte själv ha någon maskin att ansvara för. 

 

Kriterier för utbildning 

Att väljas ut för utbildning är inte något som alla får erfara. Kriterierna för vad som ska uppnås 

för att erhålla utbildning förmedlas enligt HR-chefen och Produktionschefen genom samtal med 

produktionschefen. HR-chefen uttrycker det enligt följande: 

 

“Men det är ju naturligtvis också så att du ska ha målsamtal/utvecklingssamtal även i 

produktionen. [...] men det kan ju också vara att man kommer och frågar ”du, kan jag få lära 

mig det där?” 

 

Kriterierna för att utbildas beslutas av ledningsgruppen men kan influeras av exempelvis 

marknadsavdelningen säger HR-chefen. Anledningen kan vara att det är ett nytt material som ska 
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användas, nya krav från kund eller att det kommit en ny standard för kvalitet. Beslutet sker i 

samverkan för att det inte ska bli en isolerad avdelning. Kriterierna kan påverkas genom att de 

anställda visar ett genuint intresse för utbildningen samt “kommer till jobbet” som 

Produktionschefen och HR-chefen uttrycker det. Det handlar mycket om inställning till arbete, 

vilket HR-chefen menar att produktionschefen känner av direkt: “Vissa medarbetare blir ju 

nyckelpersoner genom det sätt de beter sig på och hur de är”. Handledaren menar att den som vill 

och fortfarande inte nått sin maxpoäng har möjlighet att gå utbildningen, men menar också att det 

kräver ett visst intresse från dennes sida. HR-chefen berättar att det finns svårigheter för chefen 

med denna typ av kriterier:  

 

“[...] ibland kanske det till och med är så att man inte har förmågan att se vem som gör de 

bästa prestationerna och har den bästa attityden. Då blir det ju tufft att motivera de 

anställda. Då kan man få höra att ”det spelar ingen roll vad jag gör” eller att ”man måste 

vara på ett visst vis för att få utbildningar” vilket inte alls är bra!” 

 

Definitionen av en klar utbildning 

Tillfället då en anställd innehar tillräckligt mycket kompetens för att utbildningen kan anses som 

färdig är något som, enligt Handledaren, finns specificerat på ett papper som finns hos chefen. 

Vidare tilläggs att dessa papper inte är uppdaterade utan är baserade på hur det såg ut på 90-talet 

när systemet infördes. Handledaren har själv inte full koll på vilka mål som står på pappren med 

tanke på att denne inte har tillgång till dem, utan blir tillfrågad av chefen om den anställde som 

går utbildningen har uppnått målen. På grund av att papperna är så gamla blir det ofta 

handledaren som berättar för chefen huruvida en person är färdigutbildad eller inte. Baserat på 

det godkänner chefen sedan utbildningen. Vidare säger Handledaren att det är en balansgång 

mellan att få KV-poäng och att inte kunna de fel som sällan dyker upp. Hela processen är svår och 

Handledaren tycker inte att det sköts fullt ut. Handledaren avslutar med att säga att målen inte 

upplevs som utmanande enligt sig själv. 

 

Fördelar med utbildningen 

Samtliga respondenter anser att de dagligen använder sig av kunskaper de erhöll från 

utbildningen. Operatör 2 anser att utbildningen är bra eftersom den gör att man mycket snabbare 

kommer in i arbetet samt gör att man blir självständig mycket fortare. Även 

Produktionssupporten poängterar att man genom utbildningen får en bra grund i företagets 

basala system och menar att utbildningen ger en bra introduktion till företaget. Handledaren 
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säger att utbildningen ger kunskaper inom maskinerna, vilket möjliggör felsökning om något 

skulle gå fel. Även om felsökningen inte skulle ge resultat har individen genom utbildningen 

erhållit tillräcklig kunskap för att själv be om hjälp och förklara problemet för en senior 

medarbetare. Vidare berättar Handledaren att utbildningen ger djupare och bredare kunskap om 

aktiviteterna som fortgår i produktion. HR-chefen ser det hela lite ur ett längre perspektiv och 

menar att utbildningen handlar om företagets framgång och överlevnad. För att förklara 

fördelarna med utbildningen ur ett närmare perspektiv säger HR-chefen: 

 

“Lite närmare så handlar det om att många, och säkert en yngre generation som kommer 

fram nu, vill förstå helheten i det vi gör. [...] Så i bästa fall blir det här win/win: det blir 

roligare att jobba, jag bidrar mer till företaget och jag får också mera betalt.” 

 

När det kommer till varför respondenterna valt att gå utbildningen skiljer sig anledningarna åt. 

Operatör 2 menar att det handlar om att kunna sitt jobb, och pekar på en yrkesstolthet: “Jag vill 

kunna mitt jobb och göra ett bra jobb”. Operatör 1 berättar att det möjliggör variation, något som 

denne välkomnar: “Jag tycker om variation, och skulle jättegärna kunna flera maskiner för att 

kunna flexa runt lite grann. Det tycker jag om.”. Handledaren menar att det främst rör sig om extra 

lön, vilket en individ bara kan dra nytta av tills maxpoängen är nådd. Det kan också vara 

möjligheten till variation, om ett skift gått dåligt, enligt Handledaren. Vidare berättar Handledaren 

att utbildningen för dennes del hände av en slump: företaget behövde fler operatörer vid en viss 

maskin, och Handledaren ställde upp. 

4.5 Arbetssituation innan kontra efter utbildningen 

Respondenterna Operatör 1 och Operatör 2 tycker båda att utbildningen känns bra att “ha med 

sig i ryggsäcken”. De pekar på en trygghet i att lära sig att utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt 

sätt redan från början. Operatör 1 berättar att det känns meriterande att ha gått utbildningen, och 

öppnar för att skriva in det på sitt CV. Både Operatör 1 och Operatör 2 känner sig mer värdefulla 

för företaget efter att ha genomfört utbildningen och Operatör 1 beskriver det enligt följande: “De 

vill ju ha kvalitet och att man jobbar rätt, så det känns som att den här utbildningen är påkostad. 

Det känns som en bra grund.” Däremot menar både Operatör 1 och Operatör 2 att utbildningen 

inte ger dem en fördelaktig position om företaget skulle börja gå dåligt, vilket de ålägger deras 

anställning hos bemanningsföretaget. Operatör 1 tror dock att det hade varit annorlunda om 

denne varit direktanställd hos företaget, och menar att utbildningen då kan vara avgörande. 

Angående sin framtid inom företaget säger Handledaren:  
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“Jag ser mig själv här till pension för jag tycker om att borra. Jag är en av 1000 tänkte jag 

säga för det är i princip ingen annan som tycker det är roligt.” 

 

Handledaren tycker inte att utbildningen har förändrat sitt eget värde för företaget men tror ändå 

att Handledaren har gjort ett bra jobb då företaget tillhandahållit möjligheten till att gå en kurs 

som handledare. Dock säger Handledaren att utbildningen inte väger tungt om företaget skulle 

börja gå dåligt: “Det är en sådan liten utbildning för att hålla igång maskinen så att då går vi efter 

LAS, alltså efter antalet arbetade år inom företaget.”. 

 

Angående arbetsuppgifterna innan kontra efter utbildningen menar Produktionssupporten att de 

är statiska både före och efter: “De lär sig ju en maskin och då ska de stå vid den maskinen. Då lär 

de inte kunna lämna den”. Detta styrks av Handledaren som svarar att det endast är under själva 

utbildningen som arbetsuppgifterna faktiskt ser annorlunda ut och utöver det är det ingen 

skillnad. HR-chefen säger att det kan variera, men då i form av att individen blir mer flexibel i att 

byta uppgift. Detta leder i sin tur till mer varierande arbetsuppgifter. HR-chefen och 

Produktionssupporten är dock noga med att berätta att det i slutändan är företagets behov som 

styr vilka uppgifter de anställda utför. 

 

Utbildningen kan i vissa fall leda till ökat eget ansvar, även om det är relativt stort redan från 

början, enligt HR-chefen:  

 

“Ju mer du kan, ju längre du jobbar och ju mer du lär dig desto lättare blir det ju för din chef 

att lämna över saker på dig. Vi har väldigt många duktiga medarbetare som är självgående 

och ansvarstagande.” 

 

Operatör 2 svarar liknande och säger att jobbet är självständigt och att utbildningen lett till att 

maskinerna kan hållas igång och producera utan att denne behöver ta hjälp av någon annan 

operatör. Handledaren tycker dock inte att utbildningen leder till en ökning av det egna ansvaret, 

men att det däremot som tidigare nämnt möjliggör vissa utbyten av arbetsuppgifter mellan 

medarbetarna.  

 

Varken Operatör 1, Operatör 2 eller Handledaren har märkt av att individer som genomgått 

utbildning erhåller en annan status än övriga individer på företaget där vår studie utförs. 

Handledaren berättar dock att det finns individer i produktion som har en annan status än övriga, 
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men menar att detta snarare beror på att individerna utstrålar kunskap. Handledaren och 

Produktionssupporten säger också att de inte vet ifall utbildningen påverkar de anställdas 

möjlighet till vidare avancemang i företaget. Detta säger dock Produktionschefen som påstår att 

det kan ge en större möjlighet att bli förstalinjens chef eller tekniker. 

 

Utbildningens påverkan 

Utbildningens påverkan på respondenternas inställning till att gå till jobbet påverkas i olika grad. 

Operatör 2 säger att inställningen att gå till jobbet inte förändras men att det är mer motiverande 

på jobbet, att man vill kunna så mycket som möjligt vilket leder till omväxling på jobbet därför att 

man då kan få andra arbetsuppgifter olika dagar vilket är motiverande. Handledaren tycker att 

det är väldigt roligt att vara handledare men är tveksam till att själv lära sig nya maskiner. 

Handledaren förklarar det enligt följande: 

 

”Jag tycker om att göra en och samma sak. Jag vill inte komma ner till jobbet och kanske få 

göra någonting annat. Jag vill ha det som igår.” 

 

Handledaren berättar att uppgiften som handledare har känts utmanande, vilket är positivt så 

länge utmaningarna “är tillräckligt små så man kan ta dem”. Vidare berättar Handledaren om att 

det är kul att få visa de nyanställda att det är roligt och inte särskilt svårt att borra. 

Produktionssupporten säger att de nyanställda som har fått tagit del av utbildningen har varit 

väldigt positiva och den ökande förståelsen för maskinen har lett till mindre rädsla och att de tar 

för sig mer. Operatör 1 beskriver det utifrån sin egen situation: 

 

“Det har varit mycket att ta in på de här två veckorna av utbildningen. Det var mycket att 

lära sig och nu har jag jobbat tre veckor efter den. Det är den senaste veckan som jag känner 

att det börjar falla på plats med allting. Så det tar ju lite tid för det att sätta sig, eftersom att 

det inte är så svåropererat som man tänkt. Man har blivit lite varm i kläderna.” 

 

Genomgående uppmuntras utbildningen från företagets sida, Handledaren säger att chefen för 

borrarna tycker det är jättebra och Produktionssupporten tror att företaget har nytta av 

utbildningen då det innebär mer kompetenta medarbetare. Vidare berättar 

Produktionssupporten att denne själv uppmuntrar till utbildning, eftersom det är något som 

utvecklar individen. HR-chefen säger att det är omständigheterna som bestämmer hur det ser ut 

just för stunden. Om det finns mycket att göra i företaget så kan det finnas ont om tid till 
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utbildning, det kan också finnas ont om pengar till utbildning om det finns press på lönsamheten 

i form av olje-, och gas- och mineralpriser. HR-chefen nämner också att “på-jobbet-lärande” 

fortgår och kan till och med öka när produktionen går ner och tycker att bra chefer använder sig 

av det tillfället. 

 

Relation till kollegorna 

Operatör 1 nämner att utbildningen inte stärkt relationen till kollegorna, men att denne däremot 

under utbildningen använde sig av kollegornas kunskap för att själv bli fullärd inom den maskin 

som utbildningen berört. Operatör 2 menar att utbildningen har stärkt banden till kollegorna 

eftersom utbildningen ger en grundläggande kunskap. Detta gör i sin tur att man “kan någonting 

när man börjar” vilket leder till att man lättare blir “en i gänget”. Handledaren menar att eftersom 

det numera är fler än en som “skuggar” en senior medarbetare blir det likt ett grupparbete som 

inte gjorts sedan skoltiden och därmed en utmaning. Handledaren berättar vidare att 

skiftindelningen för individer ibland kan innebära en del gliringar mellan skiftarbetarna: 

 

“[...] då har man ju bytt skift så de har ju gått dagtid så då får man de här gliringarna att 

”titta, här kommer dagtidaren... och sådant där” men det är bara på skoj och inga sura 

miner.” 

Förekomsten av utbildning har dock inte lett till några nya grupperingar inom företaget, enligt 

Handledaren, utan det är samma gäng som hänger hela tiden. Det finns även, som på alla platser, 

tydliga grupperingar inom arbetslaget eftersom det finns olika skiftlag, där varje skiftlag består 

av 15-16 personer. 

 

Arbetsmotivation efter utbildning 

Respondenterna på chefsnivå mottog frågor om huruvida de kunnat observera en ökad 

motivation till arbete efter slutförd utbildning. Produktionssupporten anser sig se en klar 

förbättring: 

 

“[...] de som kommit in nu har varit väldigt positiva. Tidigare så kanske man varit livrädd för 

borrmaskinen, nu har man fått en förståelse för den redan från start och tar för sig mycket 

mer också. De har varit mer motiverade och inte rädda.” 

 

Även Handledaren ser en motivationsförändring i att de som genomgått utbildningen tar för sig 

mer och vågar fråga medarbetarna i produktion om hjälp. Handledaren är noga med att påpeka 
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att bara för att utbildningen är slutförd är individen inte helt fullärd. Det är upp till denne själv att 

ta eget ansvar för att lära sig det sista. HR-chefen svarar liknande men menar att det främst är de 

som redan har en positiv inställning som oftast har möjlighet till utbildning. “Jag har väl inte sett 

så många exempel på att vi vänt en negativ person till positiv enbart genom utbildning.”, säger HR-

chefen. Vidare berättar HR-chefen att det ibland uppkommit situationer där en anställd föreslagit 

att denne ska gå en utbildning som egentligen inte alls ligger inom ramarna för jobbet. I ett sådant 

fall är det, enligt HR-chefen, viktigt att gå till botten med vad som egentligen ligger bakom. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel analyseras den empiriska data som insamlats genom intervjuer i 

tre delar. Kapitlet inleds med teorier ur ekonomistyrningsfältet vilket sedan följs upp 

av ett HR-perspektiv på kompetensutveckling för att sedan avslutas med ett HR- och 

psykologiperspektiv på skapandet av arbetsmotivation. 

5.1 Belöningssystemets uppbyggnad 

I teorikapitlet togs två syften med belöningssystem upp. Det första gavs av Merchant & Van der 

Stede (2012) som menar att belöningssystem får de anställda att utföra de uppgifter företaget vill. 

Cropanzano m.fl. (2007) argumenterar på liknande sätt och säger att det handlar om att belöna 

individuella prestationer, men lägger även till att ett belöningssystem syftar till att behålla 

gruppsammanhållning. Under intervjun med HR-chefen framgick att det uttalade syftet med 

belöningssystemet vi undersökt var att skapa en flexibel arbetskraft. Anledningen till detta var 

enligt HR-chefen framförallt driftsäkerhet i form av att kunna undvika produktionsstopp vid 

exempelvis sjukdom. Denna driftsäkerhet är enligt HR-chefen relevant för företaget eftersom 

dagens kunder efterfrågan mycket mer än kunder gjorde förut. Operatör 1, Produktionssupporten 

och Produktionschefen svarade att de trodde syftet med systemet var just att skapa flexibilitet, 

även om inte alla respondenter tyckte det var ett bra syfte. Produktionssupporten menar, i linje 

med teorin från Fisher (1993), att det vore bättre om de anställda erhåller expertis inom enstaka 

maskiner istället för att uppnå flexibilitet genom grundkunskaper inom flera maskiner. Däremot 

avviker Produktionssupportens bakomliggande syfte med Fishers (1993) eftersom den 

förstnämnda önskar se expertisnivå för att motverka produktionsstopp snarare än en ökad inre 

motivation hos de anställda.  

 

Hos samtliga respondenter utom Produktionschefen råder osäkerhet om huruvida syftet uppfylls 

eller inte. Produktionssupporten och Handledaren menar att utbildningen faktiskt inte innebär 

flexibilitet då den är för grundläggande för att kunna åtgärda en del eventuella fel. Om fel uppstår 

måste de anställda i vissa fall ändå be om hjälp av seniora medarbetare för att lösa dem. 

Anledningen till att Produktionschefen anser att syftet uppfylls är att lönen hos operatörerna 

påverkas av vilket engagemang som visas för sina arbetsuppgifter.  
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Cropanzanos (2007) uttalande om syftet att skapa gruppsammanhållning är intressant eftersom 

belöningssystem som syftar att belöna individer ofta anklagas för att motverka 

gruppsammanhållning. Genom våra intervjuer har vi kunnat fastställa att det i detta fall rör sig om 

belöningar på individnivå, då samtliga respondenter uppgav det. Studien fann att det finns 

exempel på att belöningssystemet har motverkat gruppsammanhållning i vissa fall. Olve & 

Samuelson (2008) menar att detta oftast har sitt ursprung i det tävlingsmoment som uppstår när 

individer ställs mot varandra, men vi har snarare funnit att osämjan härrör från en form av “free-

riding”. Detta är något som vanligtvis förknippas med gruppbaserade belöningssystem och den 

typen av “free-riding” vi stött på skiljer sig från den traditionella eftersom det i detta fall handlar 

mer om outnyttjad möjlighet till arbetsvariation för övriga medarbetare snarare än att själv ta del 

av gruppbonusar. De friktioner som uppstår i produktion kommer från individer som utnyttjar 

belöningssystemet genom att dra nytta av KV-poängen från belöningssystemet utan att faktiskt 

vilja använda sig av kunskapen i produktionen. Detta innebär att de får en högre lön men utnyttjar 

inte potentialen till rotation inom arbetslaget och därmed flexibilitet, något som skapar irriterade 

konversationer mellan anställda. Den oförändrade flexibiliteten uppfyller därmed inte syftet med 

belöningssystemet och resultatet blir således endast ökade kostnader för företaget.  

 

Denna jakt på snabba belöningar liknar Holmström & Milgroms (1991) definition av myopia. De 

förklarar att en risk med detta är att individerna agerar utan att ta hänsyn till konsekvensen av 

sitt handlande. Myopia tar sin form i företaget i det som av Handledaren förklaras som ett 

“kaninrace”. “Kaninrace” innebär att en individ genomför så många utbildningar på så kort tid som 

möjligt för att nå en högre lön. Individerna får som resultat bred men inte särskilt djup kunskap 

om de fel som kan uppkomma. Om individerna endast genomgår utbildningen i syfte att snabbt 

nå monetär belöning kan det få negativa konsekvenser för företaget. En negativ konsekvens är 

den irriterade atmosfär som infinner sig på företaget vid denna typ av beteende. En risk med 

beteendet är att individerna som endast sitter vid en maskin, trots kompetens att köra flera, 

glömmer de väsentliga delarna av utbildningen i en viss maskin. Om individen sedan skulle bli 

tvungen att köra denna maskin kanske denne inte innehar kompetensen längre, vilket i värsta fall 

kan resultera i driftstopp. 

 

I teorikapitlet presenteras även fördelar med ett individbaserat belöningssystem. Olve & 

Samuelson (2008) säger att en fördel är att de ofta har en tydlig länk mellan vad som ska utföras 

för att erhålla belöningen och individen som mottar belöningen. Så är dock inte fallet i vår studie, 

då vi funnit att ingen av operatörerna är fullt insatt i vad som krävs för att få ta del av belöningen. 

Även mellan individer högre upp i hierarkin råder delade meningar om vad som faktiskt leder till 
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att en individ väljs för utbildning. Produktionschefen har en tydlig bild medan 

Produktionssupporten tror att kandidaterna väljs slumpmässigt. Vidare berättar HR-chefen att 

hur viktig individen är i övrigt för produktionen samt något som informellt kallas för 

senioritetsförtur, antal anställningsår på företaget, väger in vid val av kandidater. Detta kan tolkas 

som att det spelar roll vilken status de anställda innehar, och de som har högre status har förtur. 

Operatör 1 och 2 som båda var inhyrda från bemanningsföretag hade inga möjligheter att ta del 

av belöningen eftersom de ej hade en direkt anställning hos företaget där studien utförts. HR-

chefen berättar även att det ibland, precis som presenterat av Kock (2010), är yttre 

omständigheter som påverkar valet av individer för utbildning. Är det en stor orderingång finns 

det inte alltid tillräckligt med tid för utbildning och om det är press på lönsamhet har inte företaget 

råd att utbilda. Utbildningen kan dock öka om förutsättningarna är de rätta, exempelvis när 

produktionen sjunker som följd av minskad orderingång. De yttre omständigheterna gör det svårt 

för den enskilda individen att påverka urvalet till utbildning. Det individen kan påverka är 

kriterier som ett genuint intresse för produktionen samt en positiv inställning till sitt arbete. För 

att bli vald för utbildning gäller det att produktionschefen, som har det yttersta ansvaret för valet 

av kandidater för utbildning, uppmärksammar dessa egenskaper hos individen. Detta är något 

som dels är svårt att avgöra och dels grundar sig uteslutande på produktionschefens subjektivitet. 

Smitt m.fl. (2002, sida 10-11) argumenterar att “nyckeln till framgång är att skapa rätt 

belöningssystem där målen individuellt och kollektivt utarbetas för varje företags unika situation 

och där målen och medlen på ett tydligt sätt förstås och uppskattas av de som berörs”. Den sista 

delen av Smitts mening antyder att målen och medlen med ett belöningssystem måste förstås av 

de som arbetar under det. Eftersom att ingen av respondenterna på produktionsnivå kunde 

redogöra för vad som krävs för att få ta del av kompetensutvecklingen (och därmed belöningen) 

kan vi därför säga att vårt undersökta belöningssystem inte uppfyller de kraven som Smitt 

förespråkar. Vidare är påverkbarheten, som Olve & Samuelson (2008) beskriver som hörnstenen 

i ett belöningssystem, låg. Potentiella risker med detta är en anställd kan inneha egenskaperna 

som krävs utan att bli uppmärksammad, vilket kan leda till att den anställda upplever en känsla 

av hopplöshet. HR-chefen på företaget identifierar att detta kan ske, och medger att det “inte alls 

är bra”. En sådan känsla riskerar att reducera individens motivation till arbete eftersom det 

skapar en känsla av att det inte spelar någon roll vad eller hur mycket individen gör för att denne 

ändå inte blir uppmärksammad. Även om individen skulle bli uppmärksammad samtidigt som de 

yttre omständigheterna möjliggör utbildningstillfällen finns det fortfarande ingen garanti att 

individen väljs för utbildning, eftersom det ibland görs uttagningar baserade på senioritetsförtur 

vilket är helt omöjligt för den enskilda individen att påverka.  
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Chamorro-Premuzic (2013), Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976) samt Kogut & Zander 

(1996) menar att motivation är något som skiljer sig från individ till individ och att företag som 

vill motivera samtliga anställda måste identifiera vad varje individ värderar högt. Genom empirin 

har det framkommit att respondenternas motivation till arbete ser annorlunda ut. För att kunna 

ta hänsyn till samtliga individer menar Olve & Samuelson (2008) att det i många fall är önskvärt 

att företaget implementerar ett skräddarsytt system, där varje individ har möjlighet att få sin 

motivation tillfredsställd. Ett skräddarsytt system är dock kostsamt för företag då det kräver stora 

mängder administration. 

5.2 Kompetensutvecklingen i belöningssystemet 

Ellström & Kock (1993) skriver att kompetensutveckling är ett brett ämne som inte bara 

inkluderar rekrytering utifrån utan även interna åtgärder för att påverka tillgången på kompetens 

inom på den interna arbetsmarknaden, exempelvis förflyttning av kompetens samt intern 

utbildning. Företaget där studien utförts använder sig av utbildning för att kunna öka antalet 

personer som har kunskap om hur man håller igång en maskin för bli mer flexibel i sin produktion. 

Vidare har utbildningen delats upp i två delar, som enligt Ellström & Kock (1993) kan definieras 

som formell och icke-formell. Den första delen består av en teoretisk del som sedan följs av en 

icke-formell del där företaget jobbar med “lärande på arbetsplatsen” genom att de som ska 

utbildas får skugga en mer erfaren anställd. Fördelen med att använda sig av båda sätten är att 

den som ska utbildas först får en grundläggande kunskap vilket gör att personen lättare kan lära 

sig av den som är erfaren samt kunna ställa mer relevanta frågor. Detta leder till att den som 

utbildas lär sig bättre samt att Handledaren inte behöver ödsla tid på att besvara de lättare 

frågorna. Nackdelen är att det blir en mer komplicerad process som troligen kräver fler 

inblandade i processen. En person är inte heller helt fullärd efter utbildningen utan kommer 

fortsätta med “lärande på arbetsplatsen” då det dyker upp fel som inte inkluderas i utbildningen. 

 

Enligt de fyra perspektiven som presenterades av Ellström & Kock (1993) visar studien att det 

finns tendens till två olika perspektiv. Det tydligaste perspektivet är det tekniskt-rationella där en 

individ formas som ett verktyg utefter företagets mål. Belöningssystemet syfte är att uppnå en 

flexibel arbetskraft, något som HR-chefen nämner kan vara livsnödvändigt för företaget som har 

behöver tillfredsställa ökade krav från kunder, exempelvis leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten 

bidrar till konkurrensfördelar och därmed till företagets vinst vilket torde vara en del av 

företagets mål. Den flexibla arbetskraften som formats genom utbildning bidrar därmed till detta. 

HR-chefen uttrycker att de anställda ska bli en tillgång i produktionen för att göra den effektivare 
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vilket tyder på att företaget anser att det går att forma sina anställda. Vi ser även en svag tendens 

till att det humanistiska perspektivet kan identifieras genom att utbildningen sker spontant 

utefter vilka behov som produktionen har samt baserat på den nuvarande kompetensen. De 

anställda kan också efterfråga en utbildning som sedan genomförs när det finns tid enligt 

Handledaren. Detta tyder också på att utvecklingen kan ske spontant samt att företaget anpassar 

sig efter yttre omständigheter, som orderingång, för att vara effektiva. Ytterligare resonemang för 

att företaget anpassar sig är när HR-chefen nämner att de anställdas kan behöva utbildas om det 

dyker upp nya krav från kund eller om det är någonting som behöver ändras som nytt material 

eller ny standard. Vidare uttrycker HR-chefen det positivt att utbildningen leder till mer 

kompetenta medarbetare och att det är positivt vilket kan tolkas som att företaget ser det som en 

investering i humankapital. 

 

Förutsättningar för framgång 

Kock (2010) säger att det behövs ett samspel mellan yttre omständigheter och en inre kontext för 

att lyckas med kompetensutveckling. HR-chefen nämner att det är de yttre omständigheterna som 

bestämmer hur kompetensutvecklingen ser ut för stunden. Exempel på den inre kontexten som 

tas upp av Kock (2010) är hur ledningen ser på utbildning samt förekomsten av eldsjälar i 

företaget. Handledaren kan ses vara en typ av eldsjäl som gillar att visa de nyanställda hur kul 

denne tycker det är att borra. Även HR-chefen som talar varmt om att företagets utbildning är en 

förutsättning för företagets förmåga att överleva och nå framgång på lång sikt då det kan bidra till 

flexibilitet i produktionen. Företagets positiva syn på utbildning reflekteras i svaren från 

respondenterna och syns även i företagets kultur, då företaget genom historien har haft fokus på 

innovation. HR-chefen berättar att detta har resulterat i ett stort antal patent, och berättar att det 

finns en lärandekultur och en framåtanda inom företaget. Detta är enligt oss att betrakta som en 

viktig inre kontext, eftersom ett sådant klimat kan tänkas främja viljan till utbildning hos de 

anställda. Vi ser tecken på att ett sådant klimat föreligger genom Produktionssupportens 

uttalande om sin egen vilja att uppmuntra andra till utbildning samt Handledarens påstående om 

att dennes chef har en positiv syn på utbildningen. Som synes finns det en positiv inställning till 

utbildning och personlig utveckling på flera olika nivåer i företaget, vilket enligt Lee & Bruvold 

(2003) bör innebära en ökad arbetsmotivation hos de anställda. Den positiva inställningen i 

samband med förekomsten av eldsjälar bör enligt Kocks (2010) teori innebära en god 

förutsättning ur en intern kontext. Dock beror utbildningens framgång även på de yttre 

omständigheterna som inte kan påverkas. Företaget nämner att de anpassar sig efter hur 
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omvärlden ser ut för tillfället och bör därför ha en god förutsättning för att lyckas med sin 

utbildning med hänseende till kompetensutveckling. 

 

Både Kock (2010) samt Latham (2007) nämner att en förutsättning för att lyckas med 

utbildningen är att de anställda som ska ta del av den är motiverade att gå den samt att ta till sig 

den kunskapen som lärs ut. Om inte detta stämmer kommer tiden och resurserna som företaget 

spenderar på utbildningen att vara bortkastade. De anställda som är tillgängliga för utbildning 

kan delas upp i två kategorier, de nyanställda som utbildas för att kunna jobba på företaget och 

de som redan jobbar på företaget men som vill lära sig fler maskiner. De som redan jobbar på 

företaget kan uttryckligen ha frågat om att lära sig en ny maskin och bör således ha en vilja för att 

ta till sig kunskapen som utbildningen som innebär. Oavsett om den anställde har ett genuint 

intresse av att lära sig eller endast vill uppnå den monetära belöningen så måste personen ta till 

sig kunskapen i utbildningen. Det saknas empiri om de nyanställdas åsikter om utbildningen 

innan de gick den men i efterhand går det att urskilja en positiv bild. De uttrycker att utbildningen 

har varit användbar i sitt dagliga arbete samt att eventuellt framtida utbildningar skulle leda till 

varierande arbetsuppgifter vilket enligt dem skulle vara uppskattat. 

5.3 Arbetsmotivation genom belöningssystemet 

De olika stegen i Maslows (1943) behovspyramid återfinns hos de anställda och baseras på deras 

individuella situation. Andra steget i behovspyramiden beskriver behovet av säkerhet och 

trygghet och måste enligt teorin uppfyllas innan en individ känner andra behov högre upp i 

pyramiden. Enligt utsago från intervjuerna tycker Operatör 1 och Operatör 2 att utbildningen ger 

dem en trygghet i att kunna utföra arbetsuppgifterna på rätt sätt men att det inte påverkar deras 

anställningstrygghet, något även Handledaren stämde in på. Enligt Maslow (1943) känner inte 

dessa individer några behov som är högre i pyramiden då de inte har tillfredsställt sin trygghet. 

McLeod (2007) påstår att det går att ha behov från olika steg utan att de lägre är tillfredsställda. 

Här finns således två anledningar till varför de skulle kunna ha behov högre upp där den första är 

att Maslows (1943) teori är felaktig, vilket McLeod (2007) påstår. Den andra är att det även går 

att argumentera för att individerna hade tillfredsställt sin trygghet redan innan de gick 

utbildningen och därför har tillfredsställt sin anställningstrygghet. Denna studie saknar 

tillräckligt med empiri för hur det var innan utbildningen och kan inte därför med stor sannolikhet 

negligera kravet på tillfredsställelse mellan stegen i Maslows (1943) teori. Trots att det kan 

argumenteras mot att tryggheten är säkerställd så återfinns högre steg i behovspyramiden hos de 

intervjuade. Handledaren nämner att det lätt skapas en tillhörighet till det skiftlaget som man 
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tillhör och Produktionssupporten lyfter fram att systemet uppmanar till samarbete genom att 

skiftlaget gemensamt försöker skapa visioner. Detta samarbete torde leda till att individer har lätt 

för att känna en tillhörighet till skiftlaget då de delar en övergripande uppfattning om deras vision. 

Uppgiften som handledare har inneburit att Handledaren behövde byta tid till dagtid och då fått 

ta emot en del gliringar från sina före detta nattskiftskamrater men poängterat att det är på skoj. 

Detta visar på att de band som skapades i samma skiftlag är tillräckligt starka för bestå efter att 

någon byter skift. Nordhaug (1985, i Kock, 2010) menar på kompetensutvecklingen kan leda till 

en psykosocial utveckling genom främst självförtroende, självförverkligande samt att hitta nya 

vänner. De nya vännerna kopplar vi till Maslows (1943) behovssteg om tillhörighet men menar 

dock att utbildningen inte nödvändigtvis innebär nya vänner. Det var endast Operatör 2 som 

påstod att det var lättare att få nya vänner efter att ha gått utbildningen. Utbildningen skulle dock 

enligt HR-chefen också kunna leda till att en person kan jobba ett nytt skift. Skiftlagen som enligt 

Handledaren har tydliga grupperingar skulle innebära att en individ som byter skiftlag till följd av 

utbildning indirekt skaffar sig nya vänner i det nya skiftlaget. Utbildningen skulle således leda till 

att Maslows (1943) tredje steg om tillhörighet blir tillfredsställt. 

 

Möjligheten till att kunna utbilda sig inom fler maskiner och på så sätt få en bredare kompetens 

är något som Operatör 1 själv tycker är önskvärt. Detta behov av kompetens kan kopplas till 

behovspyramidens steg om självkänsla där kompetens inkluderas. Vidare tycker Operatör 1 att 

det känns meriterande att ha gått utbildningen och har även nämnt möjligheten att inkludera det 

på sitt CV. Detta tyder på att operatören tycker att utbildningen är en prestation som är tillräckligt 

betydande och värdefull för att framhävas. Genom dessa uttalanden ser vi att utbildningen 

bidragit till ett ökat självförtroende, och således möjliggör psykosocial utveckling enligt Nordhaug 

(1985, i Kock, 2010). Detta länkas till Maslows (1943) fjärde steg och bidrar därigenom till ökad 

motivation. Vidare nämner Operatör 2 en yrkesstolthet, att respondenten vill kunna sitt jobb och 

göra det bra men nämner inga aspekter som rykte, status eller erkännande. Det kan bero på att 

operatören har en bra självkänsla som grundas på sig själv och tilliten på sin egen kompetens och 

personen behöver således inte någon bekräftelse från utomstående. Handledaren tycker det har 

varit utmanande att få utbilda andra, vilket är något som denne anser positivt förutsatt att det inte 

är för svårt samt antar att cheferna har uppskattat Handledarens insats. Detta är en tolkning som 

Handledaren har gjort efter att ha fått möjligheten att gå en kurs i handledning och således verkar 

det inte som att det är något som uttryckligen har kommunicerats till Handledaren. Huruvida det 

har sagts till personen eller inte är något som är irrelevant i det här fallet då Maslows (1943) teori 

baseras utifrån individen och om den anser sitt personliga behov som tillfredsställt. Eftersom 

uppskattningen från cheferna är något som Handledaren själv antagit finns en risk att denne 
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missuppfattat uppskattningen. Om så är fallet kan det innebära att det fjärde steget inte borde 

vara tillfredsställt och därmed bör inte Handledaren upptäcka behov från det sista och femte 

steget. Vi argumenterar för att Handledaren har tillfredsställt behovet i det fjärde steget genom 

antagandet om uppskattning från chefer och således upptäckt behov i det sista steget. Detta steg 

är självuppfyllelse som enligt Maslow (1943) är individbaserat och därmed skiljer sig från person 

till person. Handledaren berättar om sin passion för att borra, dels att om viljan att spendera hela 

sitt arbetsliv vid samma borrmaskin samt viljan att visa nyanställda att det är roligt och inte så 

svårt att borra. Om detta uppfyller behovet av självuppfyllelse är svårt att sia om då det är svårt 

att veta vad respondenterna innerst inne längtar efter. Eftersom Maslows (1943) teori handlar 

om individen ur ett generellt perspektiv behöver inte behovet av självuppfyllelse vara relaterat 

till arbete utan kan vara någonting annat. Handledarens behov av självuppfyllelse behöver 

därmed inte att tillfredsställas genom sitt jobb. Nordhaug (1985, i Kock, 2010) menar att 

utbildningen kan leda till självförverkligande eller självuppfyllelse som är det uttryck Maslow 

(1943) använder sig av. Eftersom självuppfyllelsen är individbaserad enligt Maslow (1943) är det 

möjligt att en del individer uppnår självförverkligande genom utbildning som Nordhaug (1985, i 

Kock, 2010) påstår medan andra individer inte gör det.  

 

För att sammanfatta Maslows (1943) teori om behov gör vi antagandet att det andra steget 

antingen är uppfyllt enligt tidigare argument eller att McLeods (2007) argument om att 

människan kan känna behov från olika steg stämmer. Det vi kan finna är att de anställda 

sammantaget kan motiveras genom behovspyramiden men att alla stegen inte kan identifieras 

hos samtliga respondenter. Detta på grund av att behoven är individuella från person till person. 

En potentiell förklaring till varför en del behov kan identifieras hos individer men inte andra kan 

vara som McLeod (2007) påstår att människan kan känna behov från olika steg och att därmed 

den aspekten av Maslow (1943) inte stämmer. En annan förklaring till varför Maslow (1943) 

skulle ha rätt är att det inte framkommit i empirin att individerna har tillfredsställt föregående 

steg på något annat sätt. 

 

För att analysera motivation i en arbetskontext använder vi Herzbergs (1968) tvåfaktorsteori, 

vilken är mer specifik än Maslow (1943), som innehåller två typer av behov. Behoven kan delas 

upp i det som är fysiologiskt nödvändigt och det som är personligt utvecklande. De behov som är 

nödvändiga kallas hygienfaktorer och de som är personligt utvecklande kallas drivkrafter. 

Hygienfaktorerna kan enbart leda till missnöje om de inte uppfylls, och kan enligt Herzbergs 

(1968) teori således inte leda till tillfredsställelse om de uppfylls. En av dessa faktorer är säkerhet 

vilken har diskuterats tidigare. Genom den empirin som finns i studien finns det inte tillräckligt 
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med belägg för att dra slutsatser om denna var tillfredsställd innan utbildningen. Det som kan 

fastställas är att operatörerna inte tycker att utbildningen inneburit någon skillnad för deras 

anställningstrygghet. Två andra hygienfaktorer som räknas upp är lön samt arbetsförhållanden 

vilka i egenskap av hygienfaktor inte borde kunna bidra nämnvärt till tillfredsställelse. Detta är 

något vi argumenterar för att empirin faktiskt visar och därmed motsäger sig Herzbergs (1968) 

påstående. Lönen är i högsta grad en motivationsfaktor till att utbilda sig och en högre lön bör 

således innebära en högre grad av tillfredsställelse. Empirin påvisar detta när Handledaren 

nämner att det i första hand är en högre lön som skulle vara den huvudsakligt motiverande faktorn 

för att utbilda sig ifall inte maxpoängen för utbildning redan nåtts. Arbetsförhållanden anser vi 

bland annat innebära arbetstider, variation av uppgifter samt hur miljön runt arbetsplatsen ser 

ut. HR-chefen nämner att det finns en senioritetsförtur för utbildning där det finns aspekter som 

är särskilt attraktiva för de anställda och räknar där upp en miljö med mindre buller eller att 

kunna jobba skift. Båda dessa aspekter är någonting som innefattas av arbetsförhållanden och då 

de anses vara attraktiva för de anställda torde de leda till tillfredsställelse vilket Herzberg (1968) 

påstår ej är möjligt för hygienfaktorer. Även möjligheten till varierande uppgifter är något som är 

eftertraktat och faller även det in i arbetsförhållanden. Status samt relation till andra människor 

är två andra hygienfaktorer som kan identifieras i empirin och dessa faktorer har i empirin 

generellt beskrivits som neutrala. Status har berört en del personer där de som individ utstrålat 

kunskap och av den anledningen har andra anställda sökt sig till den individen för att få hjälp. 

Detta är dock inte någonting som uppkommit i samband med utbildningen. Relation till andra 

personer har uttryckts i form av att utbildningen har hjälpt den nyanställde Operatör 2 att lättare 

komma in i gänget tack vare att personen har kunnat någonting när den börjat och troligen då 

blivit mer accepterad av de mer erfarna. Utbildning i form av bredare kunskap för fler maskiner 

har lett att en del personer enbart lärt sig att hantera mer maskiner i syfte att öka sin KV-poäng 

utan att vilja använda kunskapen i praktiken, vilket tidigare nämnt lett till missnöje. Herzberg 

(1964) menar att faktorerna status och relation inte kan leda till tillfredsställelse, och vi har i vår 

studie funnit empiriska bevis för att detta stämmer. 

 

Omfånget av de anställdas ansvar har inte förändrats av utbildningens genomförande då de redan 

innan utbildningen har ett ansvar för att hålla igång maskinen. Den skillnad utbildningen bidrar 

till är att den utbildade kan bli tilldelad en annan maskin och därmed blir ansvarig för den istället. 

Drivkraften ansvar är således opåverkad i graden av ansvar för maskinen men kan utvidgas till 

andra maskiner. Utbildningen innebär att de anställda utvecklas och anskaffar sig kunskap som 

är nödvändig för att kunna hålla maskinen igång och sedan kan lära sig ännu mer genom att arbeta 

med den maskinen. Utveckling som drivkraft grundläggs därmed genom utbildningen men ger 
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också förutsättningar för fortsatt utveckling inom den maskinen som utbildningen sker inom. När 

en anställd är tillräckligt kunnig för att anses kunna hantera maskinen på egen hand erkänns detta 

genom att utbildningen godkänns av chefen med hjälp av handledaren. En färdig utbildning 

innebär enligt Produktionschefen en större chans att avancera till förstalinjens chef eller tekniker. 

Utbildningen kan genom detta leda till en friare arbetsroll när en anställd når upp till dessa 

befattningar och Produktionschefen nämner chansen till avancemang är mer troligt efter 

genomförd utbildning. Denna möjlighet till karriärutveckling är något som Nordhaug (1985, i 

Kock, 2010) tar upp som en potentiell effekt av karriärutveckling och som då också skulle kunna 

innebära ökad självständighet och intressantare arbetsuppgifter. Detta skulle enligt Herzberg 

(1968) innebära en ökad motivation tack vare att drivkrafterna utveckling, ansvar, avancemang 

samt själva arbetet tillfredsställs. Både Handledaren eller Produktionssupporten säger dock att 

de inte vet om utbildningen påverkar de anställdas chans till avancemang alls. Då varken 

Handledaren eller Produktionssupporten är medvetna om huruvida utbildningen påverkar detta 

eller inte vet antagligen inte operatörerna det heller.  

 

Kritiken som riktats mot Herzberg (1968) av Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976) säger att 

individer reagerar olika på drivkrafter och att det inte finns ett sätt som fungerar för alla. Detta 

skulle kunna förklara varför Handledaren uttryckligen uppskattar uppgifterna trots att de enligt 

Fisher (1993) borde vara uttråkande med hänsyn till de repetitiva arbetsuppgifterna som ofta 

förekommer i den arbetskontext företaget verkar inom. Anledningen till uppskattningen kan vara 

för att Handledaren uppger att denne tycker om när dagens uppgifter liknar gårdagens. Enligt 

argument från Fisher (1993) kan det även kan bero på att Handledaren har anskaffat sig 

expertkunskaper inom området och därmed en hög inre motivation och blir därför inte uttråkad. 

Detta är enligt oss en rimlig slutsats då Handledaren anses besitta tillräcklig kompetens för att 

genom utbildning kunna överföra denna till medarbetare. Genom företagets försök att skapa en 

flexibel arbetskraft erhåller de anställda en grundläggande kunskap inom maskinerna. 

Handledaren säger dock att kompetensutvecklingen möjliggör en djupare kunskap än tidigare 

men den är sannolikt inte tillräcklig för att betraktas som expertiskunskap. Utbildningen är 

därigenom i det här fallet inte att betrakta direkt möjliggörande av expertis hos arbetskraften, och 

uppfyller därför inte Fishers (1993) krav på åtgärder som kan motverka underminering av den 

inre motivationen vid repetitiva arbetsuppgifter. Anledningen till att Handledaren ändå innehar 

expertkunskaper beror troligtvis på den erfarenhet som anskaffats efter utbildningen. 

Belöningssystemet bör genom kompetensutveckling per definition kunna leda till en ökad inre 

motivation genom varierade arbetsuppgifter som i sin tur leder till en förändrad arbetsmiljö 

samtidigt som den indirekt alltså kan möjliggöra expertis. 
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Herzberg (1968) påstår att drivkrafterna kan nyttjas för att berika arbetet en anställd utför genom 

det han kallar vertikal arbetsbörda. Studien visar en av de startpunkter som Herzberg (1968) har 

gett som förslag: att tilldela individer specifika eller specialiserade uppgifter vilket möjliggör att 

de kan bli expert på dem. De anställda tilldelas en specifik maskin vilken de sedan har till uppgift 

att hålla igång och de lär sig sedan alltmer om maskinen och utvecklas på så sätt. Denna vertikala 

arbetsberikning innebär att de anställdas drivkrafter ansvar, utveckling samt avancemang borde 

påverkas enligt teorin. Det vi funnit är att utbildningen inte innebär en skillnad på en individs 

ansvar gentemot en som inte har utbildning men att utbildningen dock är ett krav för att kunna få 

åta sig det ansvaret. 

 

Den vertikala arbetsberikningen utgår ifrån företaget och hur det kan påverka en anställds arbete. 

Vrooms förväntansteori (1964, i Latham, 2007) används för att istället se situationen från 

individens perspektiv och dess förväntan. Om förväntansteorin ska kunna appliceras på studien 

är det viktigt att definiera situationen i företaget enligt orsak och utfall vilket görs enligt de 

aspekter som presenteras i Figur B: 

 

 

 

Figur B: Illustration av de olika utfall som utbildningen kan leda till enligt egen tolkning av Vrooms 

förväntansteori (1964). 

 

Grundantagandet i teorin är att personer har en preferens mellan två olika utfall. I denna studie 

antas det att det enbart finns ett första utfall där skillnaden i preferensen är den förväntade 

tillfredsställelsen av att gå utbildningen mot att inte gå utbildningen. Respondenterna ger en 

blandad respons om vad utbildningen kommer att innebära för deras tillfredställelse. Några 

respondenter nämner att det är andrahands- och tredjehandsutfallen som är motiverande och 
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således tillfredställande. Operatör 2 menar exempelvis att det är den ökade kunskapen som är 

tillfredsställande då det innebär att personen känner sig duktigare på att utföra sitt jobb och 

därigenom finner en yrkesstolthet i att kunna sitt jobb. För att kunna nå det första utfallet krävs 

det en orsak vilket i studien är hur de anställda agerar. Förväntan från teorin uttrycks i hur 

sannolikt de anställda anser det är att kunna nå det första utfallet baserat på hur de agerar och 

saker som är utom deras kontroll. Det är inte enbart de anställdas egen möjlighet att påverka, 

vilket betraktas som en hörnsten i ett belöningssystem, som inkluderas i förväntan. Empirin 

berättar att de anställda kan visa ett intresse för sitt jobb och på så sätt ha större chans till 

utbildning. Som tidigare nämnt kan det vara svårt för chefer att avgöra om dessa kriterier uppfylls 

hos de anställda vilket leder till att en del anställda uttrycker det som att det inte spelar någon roll 

vad de gör. Det är således tvetydligt om de anställda verkligen tycker att deras egen insats 

påverkar möjligheten till utbildning. Till skillnad från de yttre omständigheter som presenterades 

tidigare i samband med kompetensutveckling är den egna insatsen den faktorn som de anställda 

faktiskt bör kunna påverka. Den förväntade relationen mellan de olika utfallen kallas i teorin för 

instrumentalitet. Gällande korrelationen mellan utbildning och ökad kompetens kan det enligt oss 

anses rimligt att utbildning leder till ökad kunskap, trots att respondenterna inte uttryckligen 

nämnde detta. De anställda som redan jobbar på företaget vet om att utbildningen kan leda till 

både varierande arbetsuppgifter, utifrån det tillverkningsbehov som föreligger och att det leder 

till KV-poäng samt högre lön. Det är däremot svårt att utröna ifall de anställda vet exakt hur 

mycket KV-poäng och högre lön som en utbildning innebär och det saknas empiri för att kunna 

utröna vilka förväntningar som de anställda har på resultatet av deras agerande. 

Belöningssystemet som företaget använder sig av kan genom KV-poäng och varierade 

arbetsuppgifter leda till både inre och yttre motivation. Individer som väljer att ta del av 

kompetensutvecklingen i syfte att variera sina arbetsuppgifter för att skapa ökad variation av 

arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter som denne anser roligare kan betraktas ha gjort så för att 

tillfredsställa sin inre motivation. Om en individ däremot endast ser kompetensutvecklingen som 

en del för att nå en annan belöning i form av till exempel högre lön eller ökad status hos 

medarbetarna är orsakerna till handlandet en yttre motivation. Respondenterna säger 

genomgående att utbildningen eller slutförandet av densamma inte innebär en annorlunda status 

inom företaget. Däremot säger Handledaren att status kan inverka på bemötandet som en individ 

får på företaget, men att detta snarare beror på individens egen personlighet än genomförandet 

av en utbildning. Handledaren säger dock även att om en medarbetare utstrålar kunskap så 

erhåller den en viss status. Yttre motivation i form av lön verkar vara en stark bidragande faktor 

till att anställda väljer att genomföra utbildningen, åtminstone bland operatörerna. Detta visar sig 

genom att Handledaren säger att denne inte väljer några fler utbildningar när denne nått maximal 
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KV-poäng, något som kan tolkas som att det var yttre motivation som ledde till att utbildningen 

genomfördes. 

 

Vidare presenterar Ryan & Deci (2000) tre orsaksattityderna som kan delas in i de tre delarna 

kontroll, autonomi samt opersonlig och dessa berör huruvida de anställda själva har möjlighet att 

påverka valet av arbetsuppgifter. Studiens intervjuer påvisar att arbetsuppgifterna som ska 

utföras på företaget alltid bestäms ytterst av företagets behov, utan att individerna har specifikt 

inflytande över det. HR-chefen är noga med att påpeka att det finns en arbetsorder som ska köras, 

och denna order är det som bestämmer vad som tillverkas i produktionen. Detta tillsammans med 

produktionssupportens uttalande om att det är jättesvårt för en vanlig operatör att bestämma vad 

denne ska göra per dag, gör att vi huvudsakligen definierar arbetarna inom orsaksattityden 

kontroll. Ryan & Deci (2000) förklarar att individerna inom denna kategori använder sig av 

övervakning eller deadlines för att motivera sig och yttre belöningar som lön och status är av stor 

vikt. Detta syns hos Handledaren som vid maximal KV-poäng, och därmed inte erhåller ytterligare 

monetär ersättning för genomförd utbildning, inte längre anser utbildning intressant. Studien 

visar även tecken på att även de andra orsaksattityderna existerar och empiri visar att 

kategorierna i teorin är överlappande. Då det finns en möjlighet att inom kraven som ställs byta 

maskin med en annan operatör existerar även orsaksattityden autonomi. Detta eftersom 

individen kan välja att byta maskin ifall den andra operatören vill samt innehar kompetens för att 

hantera den individen maskin. Här kommer dock aspekten kontroll in återigen eftersom individen 

här är beroende av en annan part. HR-chefen nämner också att ibland kan de anställda känna sig 

maktlösa att förändra sin möjlighet till utbildning vilket passar in på den opersonliga 

orsaksattityden. 
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6. Slutsats 
 

I följande avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser denna studie har lett fram 

till varpå en diskussion rörande insamlad empiri följer. Vi presenterar även det 

kunskapsbidrag som studien resulterat i samt våra tankar gällande framtida 

forskning inom området. 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur kompetensutveckling som ett belöningssystem är 

utformat och nyttjas i ett företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare ämnar vi förklara hur 

kompetensutvecklingen påverkar motivation till arbete hos de anställda. 

 

Varför har företaget där studien utförts använt sig av kompetensutveckling i sitt 

belöningssystem? 

Företaget där studien utförts använder sig av kompetensutveckling genom att poängsätta olika 

utbildningar genom så kallade kvalifikationspoäng. Dessa poäng ligger sedan till grund för 

individernas lönesättning. Anledningen till att företaget valt att arbeta med dessa är för att skapa 

en flexibel arbetskraft för att i sin tur kunna möta de ökade kraven från kund som företaget 

uppmärksammat. Kompetensutvecklingen spelar här en viktig roll eftersom det möjliggör att en 

enskild individ uppnår en bredare kompetens vilket gör att denne klarar av att köra fler maskiner. 

Den spontanitet som ges i uttryck genom utbildningstillfällena pekar på att det i vissa fall kan röra 

sig om ett humanistiskt perspektiv. I stort bedömer vi dock att företaget ser sina anställda som ett 

verktyg och att kompetensutvecklingen formar dem till att bättre passa in i det maskineri som är 

företagets produktion, enligt Ellström & Kocks (1993) tekniskt-rationella perspektiv. 

 

Hur och varför påverkar kompetensutvecklingen som en del av ett belöningssystem 

motivation till arbete hos de anställda? 

Enligt den analys som har gjorts om Maslows (1943) behovspyramid torde de olika behoven leda 

en motivation till att nå dem förutsatt att det andra steget är tillfredsställt eller om McLeod (2007) 

stämmer. Enligt Nordhaugs (1985, i Kock 2010) teori om kompetensutveckling skulle utbildning 

kunna bidra till att flera olika behov tillfredsställs. Hur medveten en anställd är om att behoven 

tillfredsställs beror dock på hur väl införstådda de anställda i att utbildningen har potential till 

psykosocial utveckling och därmed tillfredsställer de tre sista stegen i behovspyramiden. En 

person som enligt Maslow (1943) är i behovstrappans tredje steg har behov även i fjärde och 
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femte steget, en färdig utbildning skulle därmed kunna tillfredsställa behoven i de två sista stegen 

även om personen inte är medveten om att de tillfredsställs. Sammantaget leder behoven till ökad 

motivation trots att inte alla behovsstegen kan identifieras hos samtliga respondenter. 

Anledningen till att det inte identifierats kan vara bristande empiri om alla steg hos 

respondenterna, att McLeods (2007) argument stämmer eller att motivation skiljer sig från 

individ till individ som bland annat Kogut & Zander (1996) påstår. 

 

Vår studie visar att Herzbergs (1968) uttalande rörande hygienfaktorer inte tycks 

överensstämma med situationen på företaget där studien utförs. Herzberg (1968) menade att 

hygienfaktorer endast kan leda till missnöje om de inte uppfylls och därför inte bidra till ökad 

motivation vid uppfyllandet. Detta är något som vår studie bekräftat genom att finna att 

hygienfaktorerna status och relationer inte bidrar till ökad motivation till arbete. Vår studie har 

däremot visat att faktorerna lön och arbetsförhållanden påverkar motivation till arbete. Studien 

har funnit att yttre motivation i form av lön är en starkt bidragande faktor till att de anställda vill 

gå utbildningen. En anledning att vissa arbetsförhållanden är eftertraktade på företaget där vår 

studie utförs är den arbetskontext som företaget befinner sig i, med hänsyn till de repetitiva 

arbetsuppgifter som tidigare beskrivits. Empiri skiljer sig således från Herzberg (1968) teori, 

eftersom detta är en hygienfaktor som är att betrakta som motiverande. Arbetsuppgifterna är inte 

bara repetitiva utan beror även på vilket behov som företaget har för stunden vilket gör att de 

bestäms utifrån faktorer som inte den anställda kan påverka. Detta innebär att ökad lön kan 

innebära en yttre motivation men även en inre motivation som kompetensutveckling bidrar till i 

form av varierande arbetsuppgifter. Även förändrad arbetsmiljö och möjligheten till 

expertkunskaper som följd av utbildning bidrar till den inre motivationen. 

 

Vi har vidare funnit att drivkrafterna utveckling, ansvar eller avancemang inte är faktorer som 

kompetensutvecklingen hjälper uppfylla, och betraktar dem därför som neutrala. Det är dock ett 

faktum att drivkraften utveckling tillsammans med avancemang har potential att kunna uppfyllas 

genom belöningssystemet, men utformningen av systemet hindrar detta eftersom de anställda 

inte är medvetna om potentialen. Utformningen av belöningssystemet har för tillfället en låg grad 

av påverkbarhet från de som arbetar under det. Studien har visat att anledningen till att så är fallet 

är de vaga kriterier som ligger till grund för urval till utbildning. Kriterierna består av genuint 

intresse för produktionen samt en positiv inställning till sitt arbete, vilka enligt studien är svåra 

för en chef att uppmärksamma. Vidare saknar belöningssystemet en tydlig länk mellan vad som 

ska utföras för att erhålla belöningen och individen som mottar belöningen, något som Olve & 
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Samuelson (2008) menar är viktigt. Avsaknaden av en tydlig länk visar sig genom att förekommit 

tillfällen då de anställda tycker att de utför det som behövs för att erhålla belöningen utan att 

faktiskt erhålla belöningen. Det är således svårt för de anställda att kunna påverka sin egen chans 

till utbildning då de både har svårt att veta vilka kriterier som de bedöms utifrån samtidigt som 

det är osäkert ifall de innebär en belöning. Den ökade arbetsmotivation som borde uppstå genom 

kompetensutveckling hämmas hos individerna genom belöningssystemets uppbyggnad. 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har avsett förklara och analysera hur kompetensutveckling som ett belöningssystem 

är strukturerat och används i ett företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare har intentionerna 

varit att förklara vilken roll kompetensutvecklingen har i skapandet av motivation till arbete hos 

de anställda. Vi har funnit att tidigare forskning främst fokuserar på att beskriva samband mellan 

motivation och belöningssystem med en kvantitativ ansats, och därmed identifierat ett behov att 

belysa sambandet ur ett kvalitativt perspektiv. 

 

Från studiens slutsats har det framkommit att ett belöningssystem som syftar till att öka 

arbetsmotivation genom kompetensutveckling har potential att lyckas men graden av framgång 

beror på en rad faktorer. Dessa faktorer innebär ökad kommunikation och öppenhet i ett företag 

vilket leder till att det är lättare för de anställda att påverka sin situation. Faktorerna som vi 

identifierat är: 

 

1. Vilka kriterier som finns för att kunna ta del av utbildningen bör tydligt formuleras och 

informeras till de anställda eftersom det underlättar påverkbarheten för de anställda. 

 

2. De kriterier som de anställda har möjlighet att påverka och som influerar möjligheten till 

utbildning bör hanteras likvärdigt. Samma ansträngning ska inte kunna leda till två olika 

utfall om de yttre omständigheterna är lika. 

 

3. Anställda bör vara medvetna om vad en utbildning innebär för dem i form av lön, 

arbetsförhållanden, varierande arbetsuppgifter och eventuellt avancemang i företaget. 

 

Genomförs utbildningen med det individuella syftet att nå avancemang inom företaget är 

motivationen till utbildningen yttre, enligt vår definition av inre och yttre motivation, eftersom 

utbildningen då används som ett medel för att nå ett mål (avancemang) snarare än att vara målet 
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i sig. Enligt Malhotra m.fl. (2007) är icke-monetära drivkrafter per definition att betrakta som inre 

motiverande, men i fallet beskrivet ovan är det enligt oss inte så. Vår studie visar att detta, precis 

som Chamorro-Premuzic (2013), Hulin (1971, i Hackman & Oldman, 1976) samt Kogut & Zander 

(1996) har sagt, även motivationen till utbildningen skiljer sig mellan individer. Genom empirin 

har det framkommit att intresset att genomgå ytterligare utbildning kan vara obefintligt när detta 

inte innebär en ytterligare monetär ersättning. Studien har även uppdagat att varierande 

arbetsuppgifter är något ibland eftersträvas genom utbildning. Detta tyder på att motivation till 

utbildningen är av yttre karaktär, men vi ser även tecken på att utbildningen kan genomföras med 

en inre motivation. Detta ger sig i uttryck i studiens empiri där det framgår att utbildningen 

möjliggör bättre arbete samt att individen snabbare anpassar sig till arbetsuppgifterna. Vi ser 

dock ingen tendens till att den inre motivationen skulle undermineras av den yttre som Ryan & 

Deci (2000) påstår. Fisher (1993) argumenterar vidare att inre motivation kan undermineras av 

sådana repetitiva arbetsuppgifter som återfinns på företaget där vår studie utförs. Det finns 

således två faktorer inom företaget som riskerar underminera den inre motivationen: yttre 

belöningar (monetär ersättning genom KV-poäng) och repetitiva arbetsuppgifter. Detta innebär 

att företag som agerar inom en kontext som denna därmed måste ha dessa två riskfaktorer i 

åtanke vid utformandet av verksamheten. Enligt studien har vi funnit att den monetära 

belöningen inte nödvändigtvis underminerar den inre motivationen samt att 

kompetensutveckling i form av utbildning kan innebära varierande arbetsuppgifter för de 

individer som eftersträvar det. Viktigt att ha i åtanke är att individer har olika behov och att de 

som tillfredsställs av repetitiva arbetsuppgifter inte borde känna sig tvingade att gå en utbildning, 

som de inte kommer att ha nytta av, på grund av den monetära belöningen som utbildningen 

medför. Att utforma ett belöningssystem som fungerar för samtliga anställda innebär också att 

företaget undviker konflikter som kan uppkomma på grund av systemet. På grund av de höga 

kostnader som uppkommer vid ett individanpassat system måste en företagsledning bestämma 

sig för vart gränsen mellan kostnad och nytta av systemet är och om det går att utforma ett system 

som inte är individanpassat men ändå passar många eller samtliga anställda. 

 

Vidare nämndes i studiens inledning en artikel av Lee (2007) som sammanställde experimentella 

studier för att undersöka sambandet mellan finansiell belöning och prestation vid repetitiva 

uppgifter. Sammanställningen påstår att lärandeaspekten förstärks när finansiell belöning 

kombineras med repetition samtidigt som det även reducerar sannolikheten för att bli uttråkad. I 

samband med detta är det intressant att vi fann hygienfaktorn lön som motiverande hos de 

anställda där studien utfördes. Det är enligt oss möjligt att detta är något som kan vara specifikt 

för tillverkande företag med repetitiva arbetsuppgifter, vilket även skulle förklara varför 
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sambandet som Lee (2007) fann existerar. Med hänsyn till att lönen är motiverande för de 

anställda i den här studien där det finns en repetitiv miljö bör det också ha en positiv effekt på 

lärandeaspekten. Lees (2007) studie genomfördes dock på experiment som är temporära i sin 

natur medan vår studie gjordes i en skarp miljö som inte hade till syfte att förklara 

lärandeaspekten.  

6.2 Kunskapsbidrag 

Som tidigare presenterat var den absoluta majoriteten av forskningen vi fann under vår 

litteraturgenomgång av kvantitativ natur. Denna typ av forskning har försökt fastställa ett 

samband mellan belöningssystem och motivation, utan att göra en ansats att förstå de 

bakomliggande faktorer som spelar in. Forskningen har förutom att vara kvantitativ i sin ansats 

också ofta förbisett kompetensutvecklingens roll i belöningssystem. Denna studie bidrar till att 

fylla kunskapsluckan som för närvarande finns inom fältet när det kommer till att förstå hur och 

varför kompetensutveckling som en del av ett belöningssystem påverkar motivation till arbete. 

Utöver detta bidrar studien till djupare förståelse för hur kompetensutveckling kan användas för 

att främja motivation i en arbetskontext som återfinns hos ett företag som verkar inom 

tillverkning, vars arbetsuppgifter tenderar att vara av repetitiv natur. 

6.3 Framtida forskning 

Vi har under vår studie avsett spegla hur kompetensutveckling påverkar motivation till arbete 

genom att belysa flera olika nivåer i företag. På grund av att vi genom vårt urval blev tilldelade 

respondenter från produktionsnivån av företaget där studien utfördes gick vi miste om en djupare 

förståelse om motivationsförändringen från produktionsnivån. Det skulle därför vara aktuellt att 

genomföra en liknande studie där fler respondenter befinner sig inom produktionen på företaget, 

för att uppnå detta empiriska djup. 

 

Studien utfördes på ett företag där arbetsuppgifterna till största del är repetitiva. Med hänsyn till 

argumentationen kring Lee (2007) artikel i resultatdiskussionen torde det vara intressant att 

undersöka hur lärandeaspekten av kompetensutvecklingen påverkas av finansiella belöningar i 

en repetitiv miljö. Vidare hade det varit intressant att utföra liknande studier i företag som verkar 

i en miljö där arbetsuppgifterna tenderar att vara mer varierande för att undersöka om liknande 

forskningsresultat framkommer. 
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Empirin i den här studien har samlats in på ett företag som kombinerar kompetensutveckling och 

monetär belöning för att öka arbetsmotivation. Vi anser att det hade varit intressant att belysa 

liknande frågeställningar i ett internationellt perspektiv med hänsyn till de kulturella skillnader 

rörande hur individer värdesätter pengar kontra kunskap och status på arbetet. Nationellt vore 

det intressant att göra en studie på ett företag som enbart använder sig av kompetensutveckling 

för att öka arbetsmotivation och genom detta eliminera en eventuell påverkan av den monetära 

belöningen. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguider  

8.1.1 Intervjuguide för chefsnivå 

Syftet med denna studie är att analysera hur kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem är utformat och nyttjas i ett företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare 

ämnar vi förklara kompetensutvecklingens påverkan på motivation till arbete hos de anställda. 

 

Inledande villkor för ditt deltagande 

● Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun samt välja att inte svara på en fråga. 

● Uppgifterna som samlas in under intervjun kommer endast användas till studiens syfte: 

att förklara hur motivation påverkas av kompetensutveckling. 

● Intervjun kommer spelas in, och du kommer bli kontaktad innan vi använder materialet 

som du angett i vår studie för att bekräfta att det stämmer. 

● Ditt namn kommer att behandlas konfidentiellt, och inte nämnas i uppsatsen.  

 

Inledning 

● Namn 

● Ålder 

● Antal år i företaget 

● Befattning 

● Kan ni berätta om er roll i företaget 

● Arbetsuppgifter 

 

Bakgrund 

● Berätta om verksamheten 

 

Belöningssystem utifrån ett motivationsperspektiv 

● Hur fungerar belöningssystemet, kan ni ge ett kort exempel? 



 

 

● Hur länge har ni använt er av belöningssystem? 

● Vilket syfte har ni med belöningssystemet? 

○ Varför är detta viktigt för er? 

● Anser ni att belöningssystemet uppfyller sitt syfte? 

○ På vilket sätt? 

● Vem belönas? Individer/grupper/organisation?  

○ Vilka för- och nackdelar ser ni med att belöna på detta sätt?  

○ (Har belöningar lett till konflikt?)  

○ (Har belöningar lett till samarbete?)  

● Vilken typ av arbetsuppgifter utförs av de som arbetar under ert belöningssystem innan 

utbildning? Repetitiva eller varierande? 

● Vilka kriterier måste uppfyllas för att få möjlighet till utbildningen? 

○ Hur förmedlas dessa till de som berörs? 

○ Kan individerna påverka utfallet av kriterierna för att bli valda? 

○ Finns det andra faktorer som påverkar valet av individer? Tex visat intresse för 

utbildningen 

● Varför använder ni just dessa kriterier för belöning? 

○ Ser ni för- resp. nackdelar med att använda detta kriterium för belöning?  

○ I kriterierna, ingår alla arbetsuppgifter som de anställda har eller bara några få 

utvalda? 

● Är det något ni skulle vilja ändra med belöningssystemet? Varför? 

 

Motivation 

● Vad innebär ordet motivation för dig? 

● Hur går ni tillväga för att motivera era medarbetare? 

 

Motivationsteorier 

● Vilka fördelar finns det för de anställda att gå utbildningen?  

○ Finns det några ytterligare förmåner kontra de som inte genomfört utbildningen?  

● Vilken betydelse har kompetensutvecklingen för vidare avancemang i organisationen?  

● Hur förmedlar ni vad de anställda kan förvänta sig av en utbildning?  

● Vilka har framarbetat målen för urval till utbildning?  

● Kan medarbetarna påverka valet av sina arbetsuppgifter?  

 



 

 

Kompetensutveckling som motivationsmedel 

● Finns det möjlighet för den medarbetare som vill att utbilda/utveckla sig? Om inte, hur 

går urvalet till? 

● Hur går en sådan utbildning till? Vilka steg innehåller den?  

● Hur ser arbetsuppgifterna ut före kontra efter utbildningen? 

● Uppmuntras det att medarbetaren utbildar sig? 

○ Hur? Monetärt, företagskultur, avancemang 

● Ser du något som tyder på en ökad motivation efter slutförd utbildning? 

● Får anställda som genomför utbildningen ökat eget ansvar som följd? 

 

● Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

8.1.2 Intervjuguide för produktionsnivå 

Syftet med denna studie är att analysera hur kompetensutveckling som en del av ett 

belöningssystem är utformat och nyttjas i ett företag som verkar i tillverkningsmiljö. Vidare 

ämnar vi förklara kompetensutvecklingens påverkan på motivation till arbete hos de anställda. 

 

Inledande villkor för ditt deltagande 

● Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun samt välja att inte svara på en fråga. 

● Uppgifterna som samlas in under intervjun kommer endast användas till studiens syfte: 

att undersöka hur motivation påverkas av kompetensutveckling. 

● Intervjun kommer spelas in, och du kommer bli kontaktad innan vi använder materialet 

som du angett i vår studie för att bekräfta att det stämmer. 

● Ditt namn kommer att behandlas konfidentiellt, och inte nämnas i uppsatsen.  

 

Inledning 

● Namn 

● Ålder 

● Hur länge har du varit anställd på företaget? 

● Vilken befattning har du? 



 

 

● Vilka arbetsuppgifter har du? 

○ Hur har du möjlighet att påverka valet av dina arbetsuppgifter?  

○ Anser du att dina arbetsuppgifter är repetitiva eller varierande? 

○ Anser du att dina arbetsuppgifter kräver komplexa kunskaper? Kunskaper som 

inte vem som helst besitter. 

● Vad innebär ordet motivation för dig? 

 

Syfte med belöningssystem 

● Är du medveten om existerande belöningssystem? Kan du kort förklara hur det fungerar? 

○ Varför tror du att din arbetsgivare har ett belöningssystem? 

○ Känner du tillit till belöningssystemet? Tycker du att det funkar? Vad är 

bra/dåligt? 

○ Är du medveten om vad utfallet av belöningssystemet innebär för dig? Förklara?  

○ Vad betyder utfallet för dig?  

 

Vem ska belönas? 

● Vilka mål blir du belönad efter? 

● Vet du hur dessa mål mäts? 

● Innebär uppnådda mål alltid en belöning? Ge exempel på någon gång då det inte gjort det.  

● Baseras belöningssystemet på individuella- eller gruppmål? Anser du att detta är 

○ positivt eller negativt? Varför? 

● Anser du att mätningen utförs på ett korrekt sätt?  

● Mäts rätt saker? 

● Upplever du dessa mål som klara och specifika? 

● Upplever du dessa mål som utmanande? Varför/varför inte?  

● Känner du att du kan påverka att samtliga av dessa mål uppfylls?  

● Känner du att du får tillräckligt information om hur du presterar i förhållande till målen? 

○ Kan du använda dig av informationen för att förbättra din prestation? 

 

Relation 

● Har belöningar lett till konflikt?  

● Har belöningar lett till samarbete? 

● Hur har din relation till kollegorna påverkats av att du gått utbildningen? 

○ Jobbar du mer i grupp eller självständigt?  



 

 

○ Umgås du mer med andra som också gått utbildningen nu än innan du gått 

utbildningen?  

● Anser du att personer som genomfört en utbildning inom produktionen hos er får en 

annan status än övriga? På vilket sätt? 

 

Kompetensutveckling som motivationsmedel 

● Vilka fördelar ser du med utbildningen?  

○ Använder du kunskapen från utbildningen i ditt dagliga arbete? 

● Hur påverkar möjligheten till utbildning din inställning till att gå till jobbet?  

○ På vilket sätt? Ökat ansvar, utveckling? 

● På vilket sätt ser dina arbetsförhållanden annorlunda ut nu kontra innan utbildningen? 

○ Känner du att du har fått mer utrymme att bestämma själv över dina 

arbetsuppgifter efter dina arbetsuppgifter?  

○ Fler arbetsuppgifter, bättre miljö etc. 

● Har utbildningen påverkat din vilja att nå de mål som förväntas av dig? Varför? 

● Hur har utbildningen påverkat din syn på din framtid inom företaget? 

● Är det i huvudsak nya arbetsuppgifter eller någonting annat, exempelvis erkännande eller 

högre lön, som motiverar dig att utbilda dig?  

○ Om någonting annat, vad?  

● Känner du att du är mer värdefull för företaget efter att ha gått utbildningen? Varför? 

● Tror du att din utbildning gynnar dig om företaget skulle börja gå dåligt? Varför? 

 

● Är du nöjd med det befintliga belöningssystemet? Varför? 

● Skulle du vilja förändra något med det befintliga systemet? Varför? 

 

● Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 


