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1 Inledning 
 

I det inledande avsnittet presenteras en kort bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Därefter 

förs en problemdiskussion över det valda ämnet, vilken mynnar ut i arbetets 

undersökningsfråga. Avsnittet avslutas med uppsatsens syfte och hypotes. 

 

1.1 Bakgrund 
 
I och med det senaste århundradets teknologiska utveckling ställs idag helt andra och tuffare 

krav på det moderna industrisamhället än tidigare. Total Quality Management, effektivisering, 

leanproduction, benchmarking, etc. är alla exempel på genomarbetade metoder och begrepp 

vilka de flesta av dagens företag tar bruk av i strävan mot bättre kvalitet, bättre och effektivare 

produktivitet, nöjdare kunder samt ökade vinstmarginaler.1

 

De senaste decennierna har man även börjat urskilja en ny trend på arbetsmarknaden, 

nämligen vikten av motiverade och engagerade medarbetare. Att hälsobetingade begrepp så 

som Human Resources, empowerment och KASAM2 i mer eller mindre omfattning idag 

används inom de flesta av dagens företag och organisationer kanske inte är så konstigt med 

tanke på det faktum att en heltidsanställd person med en arbetsvecka på ca 40 timmar 

tillbringar majoriteten av sin vakna tid på, eller på väg till arbetsplatsen.3 Samtidigt som även 

undersökningar gjorts, som visar att motivation har en stark koppling till den rådande 

produktiviteten på arbetsplatsen.4

 

Vilken strategi och metod företagsledningen skall använda sig av för att öka den omtalade 

motivationen hos de anställda, varierar från fall till fall och är idag inget då det finns en exakt 

nedskriven formel eller teori som passar för alla personer.5 Dock kan man dra vissa generella 

slutsatser av de motivationsteorier som finns att tillgå. Och där kan man finna att 

kommunikationsfaktorn får en viktig roll i sammanhanget. Med kommunikation kan 

ledningen bland annat klargöra mål och syfte med arbetet samt informera och instruera sina 

anställda. Det är även via kommunikation som de anställda har chans att komma med idéer, 

                                                 
1 Bergman, B. / Klefsjö, B. (2007). 
2 Rydquist L.G. / Winroth, J. (2007) 
3 Rydberg, L. (1996) 
4 Stanley, T.L. (2008) 
5 Dalton, F. (2007) 
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synpunkter, kritik etc. Således har kommunikationen en viktig funktion att fylla inom varje 

organisation, vilket varje företag kan finna stor vinning i att behärska. 

 

1.2 Problem diskussion, syfte och hypotes 
 

Värdet av motiverade och engagerade medarbetare har de senaste decennierna utvecklat sig 

till ett allt mer aktuellt och omdiskuterat ämne bland dagens företag.6 Idag finns det en bred 

tillgång av diverse teorier, modeller och perspektiv vars gemensamma syfte är att få de 

anställda att känna sig mer motiverade på sin arbetsplats.7 Utvecklingen går idag mot en 

företagskultur där fokus mer än någonsin ligger på att värdesätta och respektera de anställda 

samt möjliggöra för personalen att engagera sig och vara med och påverka dess arbetsplats. 

Samtidigt visar tydlig statistik på att majoriteten av de anställda inte skulle gå till jobbet om 

de inte fann någon direkt ekonomisk vinning med det.8 Gibbs (2008) presenterar en 

undersökning där man undersökt de anställdas inställning till sitt arbete. Undersökningen 

visade att mer än 50 % av de tillfrågade medgav att de enbart la ner så mycket arbete på sitt 

jobb att de skulle kunna behålla det, och hela 84 % sade att de skulle kunna jobba bättre och 

hårdare om de skulle behöva.9 Således finns det inom många organisationer runt om i världen 

ett gap mellan företagsledning och personal där ledningen lägger ner stora pengar och resurser 

i att formulera strategier, handlingsplaner och mål med syfte att få sina medarbetare mer 

engagerade och motiverade. Vilka egentligen inte gör någon direkt nytta eftersom de inte tas 

emot och tolkas av de anställda som det från början var tänkt. 

 

Här får kommunikationen en viktig funktion inom organisationens struktur. Ordet 

kommunikation har idag utvecklats till ett ganska vitt begrepp vilket innefattar allt från val av 

kommunikationskanal till feedback och kroppsspråk. På vilket sätt, när och varför 

kommunikation sänds till personalen får således en avgörande betydelse vad gäller hur de 

anställda uppfattar och tolkar den mottagna informationen. Säger ordvalet en sak men 

kroppsspråket något helt annat blir det svårt att veta hur man skall tolka och förhålla sig till 

det sända meddelandet. Känner de anställda en viss rädsla och obehag för att gå till sin 

arbetsledare eller chef för att diskutera, kritisera eller komma med förslag om förbättringar 

och dylikt blir det svårt att få en involverad och engagerad personal, även om det just är det 

                                                 
6 Ketter, P. (2008) 
7 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005) 
8 Stanley, T.L. (2008) 
9 Springer, G.S. (2006) 
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som företaget önskar uppnå. 10 Således bör kommunikation betraktas som ett mångsidigt 

redskap där stor vinning kan nås genom att bryta ner detta redskap i mindre mer specifika 

beståndsdelar, vilka man sedan analyserar och gå in mer på djupet med.  

 

Betydelsen av god kommunikation mellan ledning och anställda inom en organisation anses 

idag vara av sådan vikt att exempelvis Jacobsen/Thorsvik (2007) menar att man kan likställa 

intern kommunikation med en framgångsfaktor vilken det för varje organisation lönar sig att 

behärska. Att kommunikationen kan ha en stor påverkan på motivationen förstår man även då 

man studerar de kognitiva motivationsteorierna där just kommunikation ses som den 

viktigaste faktorn mot bättre motivation.11

 

Därför kan undersökningsfrågan till detta arbete formuleras som: 

 

Hur kan kommunikationen påverka motivationen på arbetsplatsen? 

 
Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur kommunikation kan påverkar motivationen på 

arbetsplatsen. På så sätt kan man undersöka vilka kommunikationsfaktorer som påverkar 

motivationen på arbetsplatsen, vilket kan vara bra om man i en organisation sedan önskar 

jobba vidare med dessa faktorer mot ökad motivation hos de anställda.  

 
Hypotes 
Kommunikation påverkar motivation. 
 

1.3 Begränsningar 

• Då begreppet kommunikation innefattat så många olika element, behandlar detta 

arbete enbart fyra kommunikationsfaktorer vilka anses vara av stor betydelse. 

• Då det idag finns otaliga motivationsteorier att tillgå, begränsar sig denna uppsats till 

fyra teorier vilka alla idag är allmänt kända och omdiskuterade. 

• Den empiriska undersökning som presenteras i kapitel 4, kommer bara att genomföras 

på de personer som finns att tillgå på NCCs båda kontor i Växjö under vald 

undersökningsdag.  

                                                 
10 Tokarek, M. (2006)  
11 Jacobsen, I.D / Thorsvik, J. (2007) 
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1.4 NCC 
För att besvara min undersökningsfråga, syfte och hypotes har jag utfört en empirisk 

undersökning på ett företag i form av en enkätundersökning. När jag kontaktade 

byggföretaget NCC fick jag genast mycket positiv feedback och hjälp som jag haft stor nytta 

av under arbetets gång, något jag verkligen är tacksam för. 

 

NCC är idag en av Nordens ledande byggföretag med en omsättning under 2007 på dryga 58 

miljarder kronor och en personalstyrka på ca 21.000 anställda.   

Företaget är verksamt inom alla områden gällande boende, kommunikation och att skapa 

miljöer för arbete. Företagets vision är ”att vara det ledande företaget i utvecklingen av 

framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation”12 och är idag bland annat 

involverade i bygget av Hyllie arena i Malmö och de nya studentlägenheterna vid campus i 

Växjö.13 NCC har sin huvudsakliga verksamhet i Norden, men även i Baltikum och Tyskland 

är företaget verksamma i diverse husbyggen. 

                                                 
12 www.ncc.se. (20/4/2008) 
13 Samtal med Håkan Söderqvist, avdelningschef på NCC.  
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2 Metod 
Detta kapitel startar med en genomgång av uppsatsens vetenskapliga angreppssätt och dess 

forskningsmetod. Vidare fortsätter en diskussion där fördelar respektive nackdelar med den 

valda metoden tas upp. Slutligen ges en genomgång av arbetets validitet, reliabilitet, 

objektivitet, samt tillvägagångssätt för denna uppsats. 

 

2.1 Vetenskapligt syn- och angreppssätt14

Enligt Björklund (2007) kan en person beroende på dess grundläggande kunskapssyn ha olika 

mål med sin forskning, vilket kan urskiljas med tre olika synsätt. Dessa är det analytiska, det 

systematiska och aktörssynsättet. Det analytiska synsättet strävar efter att på ett så objektivt 

sätt som möjligt hitta orsak–verkan-relationer. Vidare ser man på verkligenheten som en 

helhet vilken kan delas upp i olika delar. Det är sedan de olika delarna i helheten som bidrar 

till helheten. I systemsynsättet försöker man också förklara verkligheten så objektivt som 

möjligt. Dock antas verkligheten istället vara uppbyggd av ömsesidigt beroende komponenter 

där synergieffekten mellan dessa delar betonas och relationen mellan dessa delar ses som lika 

viktig som själva delarna. Tonvikten i aktörssynsättet läggs på att verkligheten är en 

socialkonstruktion vilken påverkar och påverkas av människan. Eget handlande och 

erfarenheter är därför av stor vikt då undersökaren skall beskriva verkligheten. 

 

I detta arbete kommer fokus främst att ligga på det analytiska och till viss del även det 

systematiska synsättet. Då arbetet till stor del handlar om att på ett så objektivt sätt som 

möjligt hitta orsak-verkan-relationer genom att dela upp de två faktorerna kommunikation och 

motivation i mindre komponenter och undersöka hur dessa kan påverkar varandra. 

 

2.2 Forskningsmetod och strategi 
Denna uppsats resultat kommer tas fram genom en fallstudie. Studien är utformad på ett 

sådant sätt att ”fenomenet” som studeras (vilket i detta fall är kommunikation) är kvalitativ. 

Medan metoden som används för den empiriska undersökningen är kvantitativ. Att metoden 

är kvantitativ innebär att metoden karaktäriseras av användning av resultat och siffror i form 

av bl.a. statistik och matematik. För att komma fram till hur jag skall utforma min kvantitativa 

undersökning använder jag först ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag med utgångspunkt 

utifrån min undersökningsfråga som är av ”hur”-slaget, och söker efter orsak–verkan-faktorer 

                                                 
14 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007)  
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utifrån den befintliga teorin genom en diskussion med utgångspunkt av det undersökta 

”fenomenet” kommunikation. Denna diskussion leder fram till en hypotetisk modell som 

presenteras i det avslutande teoriavsnittet i kapitel 3. Utfallet från denna modell leder sedan 

till valet av de empiriska undersökningsfrågorna, så att de empiriska frågorna blir så relevanta 

som möjligt för uppsatsens undersökningsfråga och syfte. 

  

Utfallet från den kvantitativa undersökningen kommer sedan att användas för att analysera 

och diskutera den modell som analytiskt skapats i teorikapitlets sista avsnitt, för att slutligen 

besvara arbetets undersökningsfråga. Således måste man här skilja mellan fenomenet vs. 

metoden, där fenomenet (kommunikation) som i detta fall är kvalitativ, handlar om vad man 

studerar och hur man behandlar detta fenomen. Medan valet av metod handlar om vilken 

undersökningsform man använder sig av, för att samla in korrekta och relevanta emirisk data 

för studiens syfte.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Strategi 
 

Typ av 
forskningsfråga 

Krävs det 
kontroll av 
beteendet? 

 
Fokus på 

händelser? 
Experiment Hur, varför Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

Tabell 2.1. Tabellen visar fem olika strategier och dess användningsområde (Yin 2007). 

 

Beroende på val av undersökningsfråga finns det olika forskningsstrategier att tillgå  

(se tabell 2.1). De faktorer som är av intresse vid val av strategi är enligt Yin (2007): (a) typ 

av forskningsfråga som skall formuleras, (b) grad av konkret kontroll forskaren har över det  

konkreta händelseförloppet och (c) huruvida fokus ligger på det historiska skeendet. 

Forskningsfrågan kan variera mellan ”vem”, ”vad”, ”hur” och ”varför” frågor och varje 

strategi är utformad efter en speciell typ av forskningsfråga.15  
 

En fallstudie är enligt Yin (2007) den studie som är bäst lämpad när undersökningsfrågan är 

av slaget ”Hur” eller ”varför” och fokus ligger på aktuella händelser. Med hjälp av en 

fallstudie kan man bland annat besvara frågor som: ”Hur många personer påverkades av 

                                                 
15 Yin, R.K. (2007) 
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insatsen?” eller ”Hur ofta utnyttjades olika typer av förmåner?” Om man istället önskar ta 

reda på ”vilka” eller ”varför” i studien, är fältexperiment eller survey istället att föredra.16

 

 Enligt Yin (2007) är problemet med att definiera fallstudien att man oftast bara stöter på en 

”upprepning av de teman eller ämnesområden som metoden tillämpats på.” 17 Dock gör han 

en teknisk definition av fallstudien där han menar att fallstudien utgör en empirisk 

undersökning som: 

1. Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. 

2. Framför allt då gränsen mellan företeelsen och kontexten är oklara.  

 

Således kan man ta bruk av fallstudiemetoden när man ta sig an en uttalad betingelse då man 

anser att denna betingelse besitter stor relevans för det som man skall studera.    

  

Denna uppsats skall använda sig av en fallstudie som strategi eftersom den valda 

undersökningsfrågan, ”hur påverkar kommunikation motivation” är av ”hur” slaget och fokus 

i undersökningsfrågan ligger på det aktuella skedet. I detta fall är det fenomenet 

kommunikationen som studeras i sitt aktuella skede för att besvara undersökningsfrågan. 

Eftersom det jag studerar utspelar sig i realtid blir det följaktligen omöjligt att göra en 

historisk studie om hur kommunikationen är just nu på NCC. Om jag redan läst en uppsats 

vilken bekräftade min hypotes och besvarade min undersökningsfråga hade jag kanske använt 

mig av en historisk studie istället och med fokus på det förgångna försökt besvara ”varför 

kommunikation påverkar motivation.” Att den givna betingelsen besitter stor relevans för det 

som jag skall studera styrker även det valet av strategi. Risken med fallstudie när man bara 

använder sig av ett fallföretag är att resultatet kan bli för unikt.18 För denna undersökning är 

detta dock inget större problem då arbetets syfte ligger att försöka få en förståelse för just det 

enskilda fallet för att sedan eventuellt komma med idéer och förslag till åtgärder och 

förbättringar utifrån det empiriska resultatet.  

     

 

 

 
                                                 
16 Yin, R.K. (2007)  
17 Yin, R.K. (2007) Sid. 31  
18 Yin, R.K. (2007)  
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2.3 Fördelar och nackdelar med val av undersökningsmetod 
 

I detta arbete används en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkätundersökning 

ifylld av personal från byggföretaget NCC. Enkäten består av på förhand bestämda frågor 

vilka har utarbetats genom den teori, diskussion och resonemang som finns i det nästföljande 

teorikapitlet. Teorikapitlet är uppbyggt av så kallade litteraturstudier och vetenskapliga 

artiklar, vilket innebär redan existerande och ofta kartlagda sekundärdata som finns inom det 

valda området.19 Svarsalternativen i enkäten är dels raka ”Ja” och ”Nej” frågor, men även 

graderade svarsalternativ på en skala 1-4 där 4 står för något positivt medan 1 betyder något 

negativ. I enkäten finns det även några fler alternativa frågor, vilka har satts in som en extra 

kontroll i undersökningen för att på så sätt öka undersökningens reliabilitet.20 Nedan följer 

kortare diskussion om fördelar respektive nackdelar med valet av metod och vilka andra 

alternativ man eventuellt också skulle kunna använda sig av. 

 

Fördelen med enkäter är att man med relativt liten arbetsinsats kan få fram ett brett och 

täckande underlag av specifik information till den aktuella studien, så kallad primärdata. Då 

enkäten även går relativt snabbt att fylla i av undersökningsgruppen, är detta ur tids- och 

kostnadssynpunkt också en fördel, då man inte uppehåller alltför mycket tid av arbetsgivare 

och anställda. Enligt Björklund (2007) är nackdelarna med denna metod bland annat att 

möjligheterna till att få en klar uppfattning om vem respondenten är och vilken funktion 

denna har i sammanhanget begränsas. Även helhetsbilden försämras, liksom risken för 

misstolkningar då man inte kan avläsa den tillfrågades kroppsspråk och be om eventuella 

förtydliganden eller vidare resonemang.21 I dessa sammanhang är intervjuer ett bättre 

alternativ då de ger en helt annan möjlighet till att tolka personliga signaler och skaffa sig en 

djupare förståelse i det aktuella ämnet samt tolka svåråtkomlig information.22 Risken med 

intervjuer är dock att samtalet löper ut då den tillfrågade kommer med egna spontana inlägg 

och för intervjuaren blir det då svårt att försäkra sig om att han verkligen får all den 

information som han behöver.23 Om respondenten är man eller kvinna, gammal eller ung osv. 

påverkar inte resultatet för denna studie, då jag valt att generalisera studien och inte dela in 

respondenterna efter faktorer som ålder, yrke, kön etc. Ett annat argument mot enkäter är 

                                                 
19 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007)  
20 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007)  
21 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007)  
22 Andersson, B-E. (1984)  
23 Andersson, B-E. (1984)  
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enligt Björklund (2007), att helhetsbilden försvinner och att det blir svårt att veta om personen 

i fråga verkligen menar allt han/hon säger. Jag är medveten om detta problem, dock står det 

tydligt på enkäten att den är anonym och att den skall fyllas i så ärligt som möjligt. Om någon 

person finner något meningsfullt med att inte fylla i enkäten korrekt så är det ju negativt för 

undersökningen, men denna risk finns nog även i lika stor utsträckning i personliga intervjuer, 

då respondenten kan ljuga öppet och kanske till och med finna det roande att lura 

intervjuaren.      

 

En annan möjlig metod till detta arbete hade kunnat vara att göra någon slags observation 

eller experiment i form av mätningar eller ”subjektiva uppskattningar.”24 Dock måste främst 

hänsyn tas till arbetes primära syfte, vilket handlar om hur kommunikation kan påverka 

motivation och för denna studie känns inte dessa metoder speciellt relevanta då jag inte kan 

finna något lämpligt användningsområde för observationer eller experiment för att besvara 

min undersökningsfråga. Dessutom krävs det kontroll av beteendet vid utförandet av ett 

experiment (se tabell 2.1), vilket redan diskuterats inte är aktuellt för denna undersökning. 

Skillnad hade det varit om undersökningsfrågan istället hade handlat om motivationens 

påverkan på produktiviteten. Då hade det varit betydligt mer befogat och relevant att göra 

mätningar och experiment av diverse slag, exempelvis i form av olika tidsmätningar på 

personalen för att besvara min undersökningsfråga. 

 

2.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet är alla tre olika beteckningar vilka kan ses som ett mått 

på studiens trovärdighet. För att få en så bra och trovärdig studie som möjligt så skall både 

validiteten, reliabiliteten och objektiviteten vara så hög som möjligt. Nedan följer en 

diskussion om denna uppsats validitet, reliabilitet och objektivitet.  

 

Arbetets validitet 

Validitet är: 

”..…den grad som forskaren är kapabel att använda sina metoder för att undersöka det som 

är tänkt att studeras snarare än att (utan att vara medveten om det) studera någonting 

annat.”25

 
                                                 
24 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007)  
25 Gummesson, E. (2000) sid. 91 
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Med andra ord betyder detta att en uppsats validitet avgörs av hur pass relevant den insamlade 

empirin är för att besvara den specifika undersökningsfrågan. Björklund (2007) gör en lite 

annorlunda definition av begreppet och definierar validitet till ”I vilken grad man verkligen 

mäter det man avser mäta.”26 Det vill säga om den vetenskapliga undersökningen man gör 

verkligen är relevant för arbetets syfte. 

 

 I begreppet validitet ingår flera olika aspekter vilka är summerade under termerna begrepps-

validitet, intern validitet och extern validitet, vilka tillsammans bidrar till helheten av 

begreppet validitet. 

 

Begreppsvaliditet: Att använda korrekta operationella mått för de begrepp som skall studeras. 

Intern validitet: (Gäller enbart för förklarande studier) Etablera ett orsak–verkan-förhållande 

där vissa förhållanden/betingelser leder till andra betingelser.  

Extern validitet: Avgränsningar av det område till vilket studiens resultat kan generaliseras.27     

 

Den interna validiteten är endast aktuell i sådana studier där man söker efter orsak–verkan-

samband, vilket således är aktuellt för denna studie. För att minimera den risk som finns med 

studier av detta slag, att forskaren drar förhastade slutsatser av olika kausala samband utan att 

ta hänsyn till eventuella andra orsaker som påverkar den förklarande orsaken,28 har jag på ett 

analytiskt sätt utifrån den befintliga teorin, analyserat och summerat mina valda faktorer och 

därefter försökt att på ett så tydligt och förklarande sätt som möjligt presenterat dessa 

samband i form av en modell (se kapitel 3.3) genom en diskussion med eget logiskt 

resonemang. De orsak–verkan-samband jag sedan finner genom min diskussion och analys av 

modellen i kapitel 3.3, används sedan som mall för skapandet av den enkätundersökning som 

jag kommer att ta i bruk för att sammanställa mitt empiriska material. Björklunds definition 

(2007) av validitet säger att hög validitet är detsamma som att den vetenskapliga 

undersökningen man gör verkligen är relevant för arbetets syfte.29 Det är just det som jag 

önskar åstadkomma, då jag med utgångspunkt från min orsak–verkan-analys systematiskt och 

analytiskt går igenom faktor för faktor från modellen i kapitel 3.3 för att utforma så bra och 

relevanta frågor som möjligt för undersökningen och på så sätt stärka begreppsvaliditeten i 

arbetet. Således har varje fråga som presenteras i kapitlet empiriska data, skapats med 
                                                 
26 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007) 
27 Yin, R.K. (2007) 
28 Yin, R.K. (2007) 
29 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007) 
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utgångspunkt från min orsak–verkan-modell där frågorna sedan kompletterar varandra för att 

försäkra att studien verkligen är trovärdig. I enkäten finns det även med frågor vilka inte har 

någon direkt relevans för undersöknings syfte, utan istället finns med för en extra kontroll av 

vissa frågor, samt att även NCC skall få lite extra information från min undersökning. 

Sammanställningen av dessa tre frågor finns att tillgå som bilaga till detta arbete men 

presenteras inte i kapitlet empirisk data. Den empiri som sammanställts från denna 

undersökning i form av enkätundersökningarna har sparats och finns tillgängliga att studera.  

 

Med extern validitet berörs problemet om resultatet från denna undersökning kan 

generaliseras utöver den aktuella fallstudien. Trochim diskuterar just den externa validiteten 

där han tar upp en modell skapad av Donald T. Campell. I modellen (se bild 2.1) sätts den 

aktuella studien i centrum omringad av fyra andra faktorer: plats, människor, tid och den 

aktuella situationen. Desto större likheter de omgivna faktorerna har med den aktuella 

studien, ju bättre kan man generalisera resultatet 

från den aktuella fallstudien.30 Således är det 

lättare att generalisera resultatet från studien om 

exempelvis platsen och människorna har så 

många likheter med den aktuella studien som 

möjligt. En överföring av denna modell till min 

studie innebär att den externa validiteten är som 

störst i byggbranschen då det är i denna bransch 

som NCC är verksamma och då även beträffar 

de yttre faktorerna tid, plats, människorna och situationen, har mest likheter med denna 

bransch. Dock kan det vara svårt att göra en fullständig generalisering utifrån detta resultat då 

det betraktas som svårt att dra generella slutsatser genom att bara studera ett enskilt företag.31  

Bild 2.1; Bilden visar en illustration av Donald T 
Campells modell (Trochim, W. 2000). 

 

Arbetets reliabilitet 

Björklund (2007) skriver att det är reliabiliteten som berättar hur tillförlitliga mätinstrumenten 

är, dvs. i vilken utsträckning man får samma värde om man gör om undersökningen. En annan 

förutsättning för att samma studie skall kunnas göras om är att allt material som kan vara av 

väsentlig karaktär till arbetet sparas i en databas.32

                                                 
30 Trochim, W. (2000) 
31 Yin, R.K. (2007) 
32 Yin, R.K. (2007) 
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Då hela detta arbete är uppbyggt på ett analytiskt angreppssätt, där jag systematiskt gått 

igenom varje orsak-verkan-faktor för att därigenom utarbeta en så hypotetiskt sanningsenlig 

modell som möjligt, och vidare skapat mina empiriska undersökningsfrågor utifrån denna 

modell för att på så sätt uppnå så hög validitet, borde samma undersökning kunnas göras om 

med liknande värde. Reliabiliteten bör betraktas som störst i de områden där den externa 

validiteten också är som störst, vilket i detta fall är i byggbranschen. Givetvis är det omöjligt 

att uppnå 100 % reliabilitet då svaren i empirin kommer att variera från gång till gång 

beroende på vem man frågar, men rent generellt kommer nog resultatet med vissa undantag 

att bli relativt lika. All empiri finns sparad i form av pappersdokument och till all teori finns 

källhänvisningar i slutet av detta arbete. För att möjliggöra för andra forskare att göra om 

samma undersökning finns även denna uppsats tillvägagångssätt illustrerad sist i detta kapitel 

(se bild 2.2). 

 

 

Arbetets objektivitet 

Med objektivitet menas i detta fall hur pass mycket egna värderingar påverkar studien. Redan 

vid inledningskapitlet kan man ju i alla vetenskapliga rapporter hitta en viss opartiskhet då 

författaren börjar med att skriva en problemdiskussion vilken sedan mynnar ut i en 

undersökningsfråga och en hypotes där författaren egentligen redan till viss del tagit ställning. 

Som i detta exempel där hypotesen är att kommunikation påverkar motivation! Dock kommer 

arbetets diskussion och resultat på ett objektivt sätt baseras på det empiriska resultatet. För att 

öka objektiviteten kommer även läsarna få ta del av resultatet av undersökningen under 

kapitlet empirisk data så att de själva kan ta ställning och bilda sig en egen uppfattning, något 

som även Björklund (2008) rekommenderar.33

 

 

 

                                                 
33 Björklund, M. / Paulsson, U. (2007) 
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Bild 2.2: Bilden visar en illustration över tillvägagångssättet för denna uppsats. 
 

Bilden 2.2 ger en illustration över tillvägagångssättet för denna uppsats: Teorin hade sin 

utgångspunkt i de fyra utvalda kommunikationsfaktorerna (feedback, öppenhet, språket och 

medium) och de fyra utvalda motivationsfaktorerna (Hertzbergs tvåfaktorsteori, Maslows 

behovshierarki McGregor´s Teori X och Teori Y, samt Målsättningsteorin). Efter analys av 

motivationsteorierna urskiljdes sedan fyra stycken motivationsfaktorer, där orsak-verkan-

förhållandet mellan kommunikationsfaktorerna och motivationsfaktorerna diskuterades 

genom en teoretisk modell. Modellen som skapades i orsak-verkan-diskussionen användes 

sedan som underlaget till den empiriska undersökningen för att få så relevanta 

undersökningsfrågor som möjligt för studiens syfte. Efter summering av den empiriska 

undersökningen skedde sedan analys av empirin, vilken slutligen mynnade ut i resultatet av 

undersökningsfrågan.    
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3 Teori 
I detta kapitel följer en teoretisk genomgång av de två faktorerna kommunikation och 

motivation. Kommunikationskapitlet börjar med en kort presentation av kommunikation följt 

av en teoretisk genomgång av de fyra kommunikationsfaktorerna feedback, språket, öppenhet 

och medium. Motivationskapitlet presenterar fyra olika motivationsteorier följt av en 

diskussion om eventuella likheter bland dessa. Teoriavsnittet avslutas med ett orsak - verkan -

kapitel där de fyra kommunikationsfaktorernas påverkan på motivationsfaktorerna 

diskuteras. 
 

3.1 Kommunikation 
 

”Chefen: Varför har Janet sagt upp sig? 

   Kollegan: Hon har varit olycklig i flera månader nu. 

   Chefen: Varför sa hon inget till mig? 

   Kollegan: Hon försökte.” 34

 

Ordet kommunikation härstammar från latinets “communica´tio`och översätts ungefär som 

”ömsesidigt utbyte.” Med kommunikation menas överföring av information mellan djur, 

växter och apparater och kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, samt 

ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.35   

 

Jacobsen/Thorsvik (2007) skriver att 

kommunikation är den process där 

informationen från avsändaren 

förmedlas till mottagaren via olika 

medium. Något han illustrerar med 

”kommunikationsprocessen” 36

(se bild 3.1). Bild 3.1: Bilden visar kommunikationsprocessen  
(Jacobsen, I.D. / Thorsvik, J. 2007).  

I en organisation finns olika namn och beteckningar på den kommunikation som sker mellan 

de involverade inom organisationen. Dessa är: neråt uppåt lateralt och diagonalt. Med 

                                                 
34 Barwise, P. / Meehan, S. (2008) 
35 www.ne.se. (080412) 
36 Jacobsen, I.D. / Thorsvik, J. (2007) 
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neråtgående kommunikationsflöde menas den kommunikation som går från toppskicket i 

organisationshierarkin till de lägre anställda, dvs. från chef till anställd. Denna typ av 

kommunikation är oftast av det formella slaget. Det uppgående kommunikationsflödet är den 

kommunikation som sker från de anställda till cheferna i organisationen; även denna är ofta 

formell. Med lateral kommunikation menar man kommunikation som sker mellan de 

anställda på samma nivå i organisationen. Diagonal kommunikation är sådan kommunikation 

som sker tvärs genom olika jobbfunktioner och organisationsnivåer. 37

 

Teorin om kommunikationsflödena kommer inte att påverka resultatet eller diskussionen i 

detta arbete. Dock är den av relevans för uppsatsen då fokus ligger på att undersöka 

kommunikationen mellan ledning/chef och anställda, vilket följaktligen behandlar det upp- 

och neråtgående kommunikationsflödet. 
  
Nedan följer fyra stycken faktorer vilka alla är med och påverkar kommunikationsprocessen: 

feedback, språk, öppenhet och medium. För samtliga punkter gäller att om de inte till fullo 

uppfylls på arbetsplatsen, förbyts de istället till hinder mot ett bra kommunikationsklimat.38

 

Feedback 
 

Feedback, eller återkopplingen, är oftast det sista ledet i kommunikationsprocessen (se bild 

3.1). Det är med feedback som mottagaren svarar avsändaren på det mottagna meddelandet. 

Feedback innebär en tvåvägskommunikation där mottagaren både fungerar som sändare och 

mottagare av medelanden.39

 

I arbetslivet kan exempel på feedback vara när arbetsledaren berättar för den anställde hur 

han/hon tycker det går med dess nuvarande arbetsuppgift, eller när den anställda får svar på 

sina funderingar och tankar gällande sitt arbete eller arbetssituation.  

 

Saunders (2008) skriver att feedback, både av positiv och negativ karaktär, är nyckeln till 

bättre presterande på arbetsplatsen. Alla människor behöver regelbundet höra hur det går för 

dem, vad de gör bra och vad som kan göras bättre. Via feedback kan man även få personalen 

                                                 
37 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005) 
38 Brownell, O.E. (2001) 
39 Jacobsen, I.D. / Thorsvik, J. (2007) 
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att känna sig värdesatta och respekterade för sitt arbete då de känner att deras arbete verkligen 

gör skillnad.40

 

Språket 
 

Ord kan betyda och uppfattas olika från person till person. Beroende på kunskap inom 

området, utbildning, uppväxt, kultur osv. kan det som är självklart för den ena vara en hel 

vetenskap för en annan. När man inom organisationen skall gå ut med information är det 

därför viktigt att man förenklar språket inom vissa led i organisationen eller vidtar andra 

organisatoriska åtgärder så att alla får och tolkar den information som avsändaren 

ursprungligen avsett. Sker inte detta finns en uppenbar risk för att feltolkningar, missförstånd 

eller oklarheter kan uppstå bland personalen.41

 

Ett exempel kan vara att alla anställda ursprungligen inte kommer från samma land och talar 

samma språk. Då blir det mycket svårt för de med brister i avsändarens språk att förstå den 

information som sänds ut. Här kan det således bli missuppfattningar och feltolkningar även 

om språket är ”förenklat” och anpassat efter utbildning och yrkesposition då alla inte har 

tillräckliga grundläggande kunskaper i avsändarens språk. Samma företeelse kan inträffa när 

”normala yrkesutövare” skall ta till sig viktig information som direkt är skriven och bestämd 

av styrelsen, vilka har en helt annan akademisk bakgrund och använder sig av andra 

facktermer och uttryck än de vanliga yrkesutövarna. 
 

Öppenhet 
 

Med öppenhet avses här att de anställda känner sig fria att komma med sina idéer och åsikter, 

komma med kritik utan att känna sig rädd osv. Exempel på öppenhet inom en organisation 

kan vara då den anställde utan att känna obehag går upp till arbetsledaren och säger till om 

han/hon tycker något är negativt eller positivt. Eller när den anställda vågar fråga sin 

arbetsledare eller chef om det är något som han/hon inte förstår. 

 

Daisy Saunders skriver om vikten av ett öppet och bra kommunikationsklimat. Hon menar att 

en arbetsmiljö som inbjuder till ett öppet kommunikationsklimat, är en mycket viktig faktor 

                                                 
40 Saunders, D. (2008) 
41 Keiron, L. (2008) 
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för att de anställda skall våga och känna sig fria att komma med åsikter, göra sig hörda, dela 

med sig av idéer, utvecklas osv. I artikeln illustrerar författarinnan ett exempel, där managern 

för ett arbetsteam genom sitt sätt att ”bossa” och styra de anställda ovillkorligt misslyckats att 

skapa det önskade kommunikationsklimatet, något som resulterade i återhållsamhet, missnöje 

och dålig stämning bland de involverade.42  

 

Medium43

 

När ett meddelande skall förmedlas till de anställda i ett företag finns det många olika medier 

och kommunikationskanaler att välja mellan för att sända ut detta meddelande. Meddelandet 

kan antingen framföras via skriftliga eller muntliga kanaler, men även andra faktorer såsom 

kroppsspråk, tonläge, blickar osv. påverkar hur vi uppfattar meddelandet. 

 

Exempel på olika medier är direktsamtal, e-mail, brev, telefonsamtal, formella rapporter, SMS 

osv. De olika kommunikationskanalerna kan förmedla varierande grad av ”rik information.” 

Direkta samtal och videokonferenser är exempel på medier där mycket information kan 

förmedlas mellan sändaren och mottagaren, medan formella rapporter och SMS är exempel då 

informationsgraden är låg. 

 

När man på arbetsplatsen skall välja vilket medium man vill nyttja sig av för att sända ut sitt 

budskap till de anställda måste man överväga hur situationen ser ut för mottagarna. Det är 

knappast troligt att byggarbetsmännen som är involverade i ett husbygge går och kontrollerar 

sina e-mail fem gånger per dag. Däremot uppdaterar antagligen kontorsarbetaren sin e-mail 

mer regelbundet. För att nå ut med information till byggarbetsmännen kan det således vara 

bättre med mobila direktsamtal för att säkerställa att de verkligen får den beslutade 

informationen och tolkar den korrekt. 

                                                 
42 Saunders, D. (2008) 
43 Jacobsen, I.D. / Thorsvik, J. (2007) 
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3.2 Motivation 
 

Motivation är en sammanfattande term för de processer som sätter igång, upprätthåller och 

riktar beteende. De teorier som finns om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget 

handlar och gör vissa saker snarare än andra.44 Nedan presenteras fyra motivationsteorier 

vilka alla handlar om hur man kan motivera den anställde på dess arbetsplats, följt av en 

sammanställning av de olika teorierna där olika motivationsfaktorer tas fram genom en 

diskussion. 
 

Hertzbergs tvåfaktorsteori 
 

Fredrick Hertzberg är skaparen av en motivationsteori, vilken har sin utgångspunkt i att alla 

människor har så kallade hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna vilka även 

benämns som de yttre, är sådana faktorer som inte bidrar till några högre nivåer av 

motivation.45 Dessa är nödvändiga för att de anställda inte skall bli missbelåtna och kan 

exempelvis vara arbetsvillkor, lön, säkerhet, status, sociala relationer osv. 

Motivationsfaktorerna däremot, även kallade de inre, verkar för att motivera personalen till 

bättre prestation. Typiska motivationsfaktorer är bland annat befordran, ett intressant jobb, 

prestation, avancemang till uppgifter på en högre nivå och tillväxt.46

 

Jan Szymankiewicz (2008) skriver om Hertzbergs tvåfaktorsteori där han intervjuar 

företagsledaren Paul Nelson. I artikeln berättar Nelson om vikten av att finna inre 

motivationsfaktorer, vilka kan bidra till ökad stimulans hos de anställda. För att motivera 

personalen till att göra ett bra arbete använder sig Nelson därför av olika motivationsfaktorer. 

Dock höjer han ett varnande finger för att använda sig för mycket av vissa stimulansfaktorer 

såsom regelbundna bonusar och övertidsersättning. Nelson menar att det då kan uppstå en risk 

där motivationsfaktorer lätt tenderar till att bli hygienfaktorer hos de anställda; faktorer som 

då kan få motsatt effekt hos de anställda och inte bidra till den motivation de var tänkta att ge 

utan istället bara missnöje om de inte uppfylls.47

                                                 
44 www.ne.se (7/5/2008) 
45Carson, C.M. (2005) 
46 http://www.12manage.com. (17/5/2008) 
47 Szymankiewicz, J. (2008)  
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Maslows behovshierarki 
 

Maslows behovshierarki är en motivationsteori som utvecklades redan på 50-talet. Teorin har 

sin utgångspunkt i att alla människor har en uppsättning av behov, av dessa är vissa behov 

mer grundläggande än andra. Behovet av föda, vatten, syre och välbefinnande, de så kallade 

fysiologiska behoven är de mest grundläggande behoven för varje individ. Exempelvis är det 

största kravet för en svältande människa att skaffa mat. 

 

Maslow menade att när de fysiologiska behoven är uppfyllda, utvecklar man även andra 

behov. För att illustrera det hela, delade han in människornas behov i fem kategorier med de 

fysiologiska behoven underst och behovet av självförverkligande överst. När det mest 

grundläggande behovet är uppfyllt, drivs individen att gå vidare och tillfredsställa de behov 

som finns på nästa steg i hierarkin ända tills man kommit upp i det stadium som han definierar 

som ”självförverkligande.”48 Malows teori har egentligen inga vetenskapliga belägg och har 

därför utstått hård kritik inom modern vetenskap. Dock är det en modell som är vanligt 

förekommande inom motivationspsykologin.49

  

En överföring av denna motivationsteori till arbetsplatsen innebär att den anställde måste 

känna att dess fysiologiska behov är uppfyllda för att överhuvudtaget finna någon motivation 

alls. När sedan den anställde känner att hans/hennes behov av säkerhet på arbetsplatsen blir 

uppfyllda så ökar även dennes motivation samtidigt som han/hon skapar nya behov, denna 

gång i form av sociala behov vilka ökar motivationen ytterligare när dessa 

uppfylls. På samma sätt fortsätter det tills den anställde nått det högsta 

stadiet av självförverkligande.    

 

 

 

 

 
 

Bild 3.2: Bilden visar Maslow´s behovsteori med de fysiologiska  

behoven underst och behovet av självförverkligande överst.50

                                                 
48 Rydquist L.G. / Winroth, J. (2004) 
49 www.wikipedia.se (10/05/2008) 
50 http://dis.dsv.su.se (17/5/2008) 
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McGregor´s Teori X och Teori Y 
 
År 1960 lanserade Douglas McGregor boken ”The Human Side of Enterprise” i vilken han 

introducerade Teori X och Teori Y, vilka han presenterade genom att använda sig av exempel 

på managers i företag vilka utgår från de olika teorierna.51 De managers som utgår från Teori 

X använder sig av en mycket auktoritär och tuff ledarstil mot sin personal. Teorin ger en 

mycket negativ människosyn och har bland annat som antagande att människor av sin natur 

ogillar att arbeta och försöker undvika detta så gott det går. Då de anställda av sin natur 

känner förakt mot sitt arbete krävs det kontroll och eventuella hot från ledningens sida för att 

få de anställda att jobba tillräckligt hårt. Vidare utgår teori X från att de anställda inte vill ta 

något eget ansvar på sin arbetsplats utan föredrar istället att bli styrda av tydliga order.  

 

Teori Y kan betraktas som Teori X´s motsats och ger en betydligt mer positiv människosyn. 

Istället för den auktoritära stilen gäller en ledarstil som möjliggör för delaktighet och 

öppenhet. Teori Y gör antagandet att människan vill och kan lägga ner lika mycket tid och 

kraft på sitt arbete som i sitt privatliv. Vidare innebär teorin att man skall betrakta de anställda 

som självgående varelser vilka snarare behöver rätt motivation och inspiration än hot för att 

självgående utföra det jobb som organisationen satt upp. Enligt Teori Y ses den anställda som 

en ansvarssökande individ vilken besitter en kunskap och kreativitet vars kompetens bör tas 

tillvara för att lösa problem på arbetsplatsen. McGregor ansåg att Teori Y var att föredra som 

ledningsmodell. Dock var han fundersam över om modellen var för komplicerad och svår att 

använda sig av i storskaliga produktioner.52

 

Målsättningsteorin 
 

Målsättningsteorin är utformad av Gary P. Latham och Edwin A. Locke och har precis som 

namnet antyder sin utgångspunkt i att de anställda måste jobba efter uppsatta mål för att 

kunna motivera sig till att göra ett bra jobb. Vidare har feedback en viktig funktion i denna 

teori. För att målen skall kännas meningsfulla behöver de anställda feedback så de vet hur de 

ligger till i förhållande till de uppsatta målen. Enligt Steers & Black (1994) har målsättningen 

fyra positiva egenskaper på de anställda mot förbättrad motivationen. Dessa är:  
 

 

                                                 
51 Carson, C.M. (2005) 
52 http://www.12manage.com (16/8/2008) 
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1. Ökat fokus på uppgiften. 

2. Lättare att utföra ett bättre och hårdare jobb då man har klara mål att sträva efter. 

3. Ett specifikt mål att sträva mot underlättar arbetet även i motgång  

4. Medarbetarna blir mer involverade och utvecklar nya strategier och planer för att 

uppnå målet. 
 

Dessa fyra faktorer leder i slutändan i mer eller mindre utsträckning till förbättrad prestation 

av de anställdas arbetsuppgifter. Enligt målsättningsteorin ökar även de anställdas prestation 

om de känner en viss tidsfrist i det uppsatta målet.53  

 

För att målen som företagsledningen sätter upp till fullo skall accepteras av de anställda ställs 

vissa krav. Dels får det inte finnas några oklarheter bland personalen gällande de uppsatta 

målen. De skall vara så specifika och preciserade som möjligt så de anställda exakt vet vad- 

och hur mycket som krävs av dem. Vidare kan målen ge olika utslag på personalen beroende 

på dess komplexitet och utmaning. Av betydelse är att det inte finns för lite utmaning i de 

uppsatta målen och att målen inte betraktas som för simpla för då motiveras inte personalen 

till uppgiften. Dock får utmaningen inte heller uppfattas som för komplex eller orealistisk för 

då påverkar även det motivationen negativt. Det viktiga är således att personalen accepterar 

och godkänner företagets uppsatta mål samt att de finner dem spännande och utmanande.54  

 

3.2.1 Motivationsfaktorer 
 

Studerar man de fyra motivationsteorierna kan man finna vissa samband och likheter gällande 

de faktorer som motiverar folk till att arbeta. Författaren till detta arbete har urskiljt fyra olika 

faktorer vilka han anser vara av relevans. Dessa är den anställdes trivsel, dess utveckling 

(både kunskapsmässigt och personlig), målet samt meningsfullheten. De fyra faktorerna dyker 

inte upp i samtliga motivationsteorier, dock överlappar de oftast varandra.  

 

Börjar vi med Hertzbergs tvåfaktorteori med dess hygien- och motivationsfaktorer kan man 

säga att den anställdes trivsel är en typisk hygienfaktor, trivs inte den anställde på jobbet blir 

det svårt att motivera sig. Vidare kommer den anställde att motiveras beroende på vilka mål 

denna har med sitt arbete, något som Paul Nelson berättar i Jan Szymankiewiczs artikel. Han 

                                                 
53 Steers, R.M. / Black, S.J. (1994) 
54 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005)  
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menar där att det som fungerar som stimulans för den ena personen antagligen inte kommer 

att fungera för nästa. En mamma med unga barn ser en stor uppskattning i möjligheten till 

flextid, medan en försäljare snarare är ute efter en bättre bil. En ung nyeximerad student 

kanske bara är ute efter att tjäna snabba pengar, medan en gift medelålders man mer tänker på 

att pensionsspara.55

 

Således har varje person olika mål med sitt arbete och likadant gäller för meningsfullheten då 

det som känns meningsfullt för den ena inte behöver ha så stor betydelse för nästa person. 

Vidare kan den fjärde faktorn ”utveckling” ses som en motivationsfaktor där den anställda 

finner stimulans i möjligheten att avancera och utvecklas både kunskapsmässigt och 

personligt i företaget. 

 

Utgår man från Maslows behovshierarki så strävar varje människa mot att uppnå 

självförverkligande. Vad som menas med självförverkligande är upp till varje individ att 

avgöra, dock bestäms det av vilka mål man har med livet och vad man anser som 

meningsfullt.56 En person med stort socialt behov kan exempelvis vara högst upp på hierarkin 

när han/hon är med sina bästa vänner, medan en äventyrare upplever sitt stadium av 

självförverkligande uppe på toppen av Mount Everest. Återigen handlar det följaktligen om 

vilka mål man har med livet och vad man finner meningsfullt och utvecklande. För att 

möjliggöra klättringen mot toppen är det nödvändigt att motivationsfaktorn trivsel uppnås. 

Enligt Maslows modell är trivsel en grundläggande faktor vilken finns inbakad i kategorin 

kontaktbehov/sociala relationer.57 Således krävs det trivsel för att man skall kunna uppnå det 

högsta stadiet av självförverkligande.  

 
McGregor´s Teori X och Teori Y handlar även den om de anställdas mål med sitt arbete och 

chefernas syn på sin personal. Teori X ger en mycket negativ människosyn, där de anställda 

inte har några egentliga mål med sitt jobb förutom att tjäna pengar och arbeta så lite som 

möjligt, medan Teori Y utgår från att den anställde har som mål att utvecklas och vill göra 

något meningsfullhet med sitt arbete.58 Således kommer den anställde till jobbet inte bara för 

att tjäna pengar, utan även för att göra något som han/hon känner är stimulerande och 

förhoppningsvis kan bidra till personlig utveckling. En viktig faktor att ha i beaktande är det 
                                                 
55 Szymankiewicz, J. (2008) 
56 Rydquist L.G. / Winroth, J. (2004) 
57 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005) 
58 Carson, C.M. (2005) 
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faktum, att beroende på hur man är som person krävs det olika metoder och drivkrafter till att 

göra ett bra jobb. Om detta skriver Francie Dalton där hon tar upp sju ”klassiska jobbstilar” 

vilka alla har sina speciella drag och behöver olika metoder för att motiveras. Dessa är: 

kommendören, driftaren, anfallaren, den som vill vara till lags, underhållaren, undvikaren och 

analytikern.59  

 
Målsättningsteorin har sin utgångspunkt i att de anställda måste jobba efter specificerade, 

väldefinierade mål för att motivera sig till att göra ett bra jobb. På samma sätt som en 

idrottsman behöver klart uppsatta mål för att kunna motivera sig i sin kamp mot klockan, 

behöver den anställde veta vad han skall jobba mot och varför. Enligt målsättningsteorin 

måste de uppsatta målen både vara utmanande och accepterade av de anställda. Om de 

anställda inte helt accepterar de uppsatta målen är detta ett tecken på att de att inte ser någon 

meningsfullhet att jobba mot det uppsatta målet. Detta kan exempelvis bero på att de tycker 

målet är för orealistiskt, simpelt eller ointressant. Känner inte de anställda någon 

meningsfullhet med sitt arbete blir det givetvis svårt att motivera sig. Om däremot de 

anställda accepterar företagets uppsatta mål, kan detta leda till både kunskapsmässig- och 

personlig utveckling då de under resans gång utvecklas i sitt arbete mot det uppsatta målet. 

Denna utveckling innebär även att de anställda blir mer involverade i sitt arbete, vilket även 

det har en positiv effekt beträffande prestationen på arbetsplatsen.60

 

 

 

                                                 
59 Dalton, F. (2007) 
60 Orpen, C. (1997) 
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3.3 Kommunikation mot bättre motivation? 
 

I detta kapitel följer en diskussion om hur de fyra kommunikationsfaktorerna från teorikapitlet 

feedback, språket, öppenhet och medium eventuellt kan vara med och påverka de fyra 

motivationsfaktorerna meningsfullhet, utveckling, mål och trivsel. 
 

 
 Modell 3.1: Kommunikationsfaktorer som möjligen kan påverka motivationsfaktorer.  

 

Kommunikation 

Medium 

Öppenhet Feedback 

Språk 

 

Motivation 
Meningsfullhet 

Utveckling Mål 

Trivsel 

 

Med feedback kan man ge respons till den anställde när han/hon jobbar mot uppsatta mål.61 

Denna feedback talar om hur det går för den anställde och verkar som en motivationsfaktor 

för denne eftersom den anställda då får veta hur han/hon ligger till och vad som krävs för att 

uppnå de uppsatta målen.62 Således bidrar feedback även till att den anställde ser större 

mening med sitt arbete. Får den anställde aldrig höra hur det går för honom/henne, utan enbart 

jobbar på dag in och dag ut utan någon egentlig respons från sin arbetsledare som talar om för 

honom/henne vad som görs bra, vad som kan bli bättre, vilken nytta hans/hennes arbete har 

för företaget osv., kan det bli svårt att finna det meningsfulla med att gå till jobbet. Denna 

feedback kan även möjliggöra för den anställdas personliga och kunskapsmässiga utveckling 

på arbetsplatsen, vilket även Saunders (2008) tar upp då hon skriver att feedback är nyckeln 

mot bättre presterande.63 Som exempel kanske den anställde jobbar vid en komplicerad 

maskin. Får den anställde aldrig någon feedback på hur han/hon sköter maskinen och vad 

han/hon kan göra för att förbättra vissa fel eller göra något annorlunda, kommer den anställde 

aldrig att kunna utveckla sin kunskap utan bara stanna vid den kunskap han/hon besitter i 

dagsläget utan möjlighet till avancemang. Detta kan även påverka meningsfullheten då den 

anställda inte finner någon mening med att jobba med något som han/hon aldrig vare sig 

kunskapsmässigt eller personligt utvecklas med. Slutligen kan även feedback påverka den 

anställdes trivsel. På samma sätt som den anställde kan få svårt att finna någon mening med 

sitt arbete då han/hon aldrig får någon respons, får samma person svårt att trivas om han/hon 
                                                 
61 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005)  
62 Springer, G.C. (2006)  
63 Saunders, D. (2008) 
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aldrig känner någon uppskattning för sitt arbete, utan bara jobbar på dag efter dag utan att 

känna att någon egentligen bryr sig.64

 

Öppenhet kan påverka de anställdas trivsel därför att det möjliggör för den anställde att 

framföra sin åsikt. Är kommunikationsklimatet sådant att de anställda inte riktigt vågar fråga 

sin arbetsledare vissa saker, eller dela med sig av sina tankar eller åsikter, kan detta påverka 

den anställdes trivsel negativt då det kan leda till återhållsamhet och dålig stämning.65 Den 

anställde kanske tycker att han/hon blir orättvist behandlad på sin arbetsplats, men vågar inte 

prata med cheferna om problemet och fortsätter därför att vantrivas utan att göra något åt 

saken. Om detta skriver även Christine Gibbs Springer, där hon menar att en öppen 

kommunikation inom organisationen är en av managers ”huvudnycklar” mot ökad motivation, 

och påpekar vikten av att de anställda vet vem de skall fråga och tala med när det är något de 

inte förstår eller undrar över.66

 

Om de anställda har frågor och kritik som de inte vågar framföra till sin arbetsledare eller 

chef, kan detta påverka utvecklingen. Känner den anställde som jobbar vid den komplicerade 

maskinen, rädsla eller obehag av att gå till sin överordnad för att fråga om eventuella 

oklarheter och funderingar, kan detta fungera som en bromskloss för utvecklingen eftersom 

han/hon antagligen inte i samma utsträckning kommer att söka svar på alla de frågor som 

han/hon har gällande sitt arbete.67 Ett öppet kommunikationsklimat kan också påverka de 

anställdas möjlighet att vara med att skapa och påverka de mål som företaget sätter upp för 

sina anställda. Känner personalen att de vågar komma med kritik eller synpunkter till 

ledningen utan risken att förlora jobbet eller bli ”idiotförklarad”, kan de på ett annat sätt vara 

med och påverka och skapa de mål som känns motiverande och stimulerande just för dem. 

Detta kan i sin tur påverka hur meningsfullt de anställda anser att deras arbete är. Känner inte 

personalen att de har någon möjlighet att påverka eller komma med åsikter gällande målen, 

lönen, arbetsbelastningen, trivseln eller andra frågor blir det följaktningen svårare att se det 

meningsfulla med att gå till arbetet. 

 

Vilket medium eller kommunikationskanal som används för att förmedla informationen från 

ledningen till de anställda kan påverka den anställdas utvecklingsmöjligheter eftersom vissa 
                                                 
64 Lynch, K. (2008) 
65 Saunders, D. (2008) 
66 Springer, G.C. (2006) 
67 Orpen, C. (1997) 
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medium är mycket begränsade medan andra är mer flexibla.68 Om en arbetare bara får korta 

nedskrivna arbetsinstruktioner förmedlade genom en anslagstavla kan det bli svårt att få 

någon ordentlig kunskap och uppfattning om vad man egentligen håller på och jobbar med. 

Om informationen däremot framförs via direktsamtal eller videokonferenser har de anställda 

helt andra möjligheter att få bättre och mer riklig information69 samtidigt som de får chans att 

få svar på sina egna frågor och funderingar, vilket kan innebära en helt annan möjlighet att 

utvidga sitt kunskapsförråd. Vidare kan det uppstå svårigheter att greppa och acceptera de mål 

som ledningen sätter upp beroende på val av medium. Förmedlas företagets mål till de 

anställda genom direkta muntliga presentationer i form av personliga samtal eller konferenser, 

kan de anställda ta till sig dessa på ett bättre och mer innehållsrikt sätt än om de bara 

förmedlas genom ett formellt pappersark som hänger väggen.70 Om inte informationen som 

ledningen skickar till sina anställda kommer fram som den skall, kan detta också påverka 

meningsfullheten, eftersom de anställda kan få svårt att se meningen med sitt arbete om de 

inte får den information de behöver i tid.71 Meningsfullheten kan även påverkas beroende på 

val av kommunikationskanal då man exempelvis kan finna större mening genom att få 

instruktioner via muntliga direktsamtal än korta formellt nedskrivna instruktioner, eftersom 

dessa blir mer personliga och utvecklande än de nedskrivna vilka dessutom oftast bara innebär 

envägskommunikation.72 Om detta skriver även Margaret Tokarek då hon menar att beroende 

på vilket land och kultur man kommer ifrån så föredrar man olika media.73 Valet av medium 

inom företaget kan även påverka de anställdas trivsel genom dess personliga karaktär. Sker 

enbart kommunikationen genom formella skriftliga media kan det bli mycket opersonligt och 

enkelspårigt jämfört med direkta samtal, vilka kan ha en mer positiv inverkan på trivseln då 

den anställde får en helt annan relation till sina arbetsledare.74

 
Om inte de anställda till fullo förstår det språk som ledningen kommunicerar till sina 

anställda, kan detta påverkar de uppsatta målen eftersom det då kan uppstå missförstånd och 

oklarheter gällande vilka mål som företaget satt upp och vad de vill att de anställda skall 

uppnå. Här kan man finna en likhet med målsättningsteorin, vilken säger att de uppsatta 

målen skall vara så specifika som möjligt. Om detta inte uppfylls så påverkar det 

                                                 
68 Jacobsen, I, D. / Thorsvik, J. (2007) 
69 Jacobsen, I, D. / Thorsvik, J. (2007) 
70 Jacobsen, I, D. / Thorsvik, J. (2007) 
71 Stanley, T.L. (2008) 
72 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005) 
73 Tokarek, M. (2006) 
74 Keiron, L. (2008) 

 30



motivationen negativt.75 Språket kan även ha påverkan på kunskapsutvecklingen för de 

anställda. Om inte den anställde förstår de instruktioner han får på grund av ett för 

komplicerat ordval av ledningen, blir det svårt att utvecklas rent kunskapsmässigt då man helt 

enkelt inte förstår vad man skall göra. Känner man att man inte riktigt förstår de instruktioner 

och språk som förmedlas inom organisation kan även detta påverka trivseln; En bristande 

språkkunskap kan innebära att den anställdes trivsel försämras i och med att han/hon inte 

förstår allt som kommuniceras, vilket även kan bidra till en ökad osäkerhet.  På samma sätt 

kan språket påverka meningsfullheten då de anställda måste förstå instruktionerna de får för 

att finna någon mening i att göra ett bra jobb, vilket är väldigt viktig för att jobbet skall 

kännas intressant.76 Exempelvis känns det ofta både betydligt mer meningsfullt att göra 

någonting som man med 100 % säkerhet vet blir rätt och bra, än något vars slutprodukt 

kanske inte blir helt rätt och inte gör någon egentlig nytta.   

 

 

 

 

                                                 
75 Coulter, M. / Robbins, S.P. (2005) 
76 Stanley, T.L. (2008) 
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4 Empirisk data 
 
I detta kapitel presenteras den empiriska data som blev kontentan av den enkätundersökning 
vilken genomfördes på NCC i Växjö den 12 Maj 2008. Resultatet från enkäterna redovisas i 
form av en tabell (se tabell 4.1) följt av en skriftlig summering. I enkäten fanns även tre frågor 
insatta för NCCs skull utan någon direkt relevans för arbetet. Sammanställningen av dessa 
frågor finns att tillgå som bilaga till detta arbete. 
   

 

 1 2 3 4 Medel 
 

 

1. Jag skulle skatta 
min nuvarande 

allmänna trivselgrad 
på jobbet till? 

0 1 13 15 3,48 

2. Tycker du det 
viktigt med 

regelbunden feedback 
på det arbete du gjort? 

JA 28 Nej 2 93% / 7% 

3. Hur ofta får du 
feedback från din 

arbetsledare eller chef? 

1 17 11 0 2,34 

4. När ledningen 
sänder ut information 

och svarsenkäter. 
Förstår du alltid då det 

språk de använder 

1 2 9 17 3,45 

5. Tycker du att det är 
viktigt med klara 

uppsatta mål för att 
motivera sig till att 
göra ett bra jobb? 

JA 28 Nej 1 97% / 3% 

6. Känner du till de 
mål som din enhet/avd 

satt upp? 

JA 29 Nej 1 97% / 3/ 

7. Hur anser du att 
kommunikationen 

mellan ledningen och 
anställda fungerar? 

0 6 17 5 2,96 

8. Tycker du det råder 
ett öppet 

kommunikationsklimat 
på din arbetsplats 

0 4 6 19 3,52 

9. När 
ledningen/chefen 

sänder ut information, 
tycker du det då är lätt 

att förstå denna 
information? 

1 4 13 10 3,14 

11. Tycker du ditt 
jobb är meningsfullt? 

0 2 10 17 3,52 
12. Tycker du att du 

utvecklats på din 
arbetsplats sedan du 

började? 

0 0 16 14 3,47 

14. Tycker du sättet att 
kommunicerar (e-mail, 

brev, personliga 
samtal etc.) är lämplig 

på din arbetsplats? 

0 3 5 16 3,54 

 
 
 

Tabell 4.1: Tabellen visar sammanställningen av den empiriska 
enkätundersökningen som genomfördes på NCC den 12/5/2008.  
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4.1 Summering av empirisk data 

 

Enkätundersökningen genomfördes på NCCs två kontor i Växjö. I det ena kontoret arbetar 

bara kontorsarbetare medan både kontors- och yrkesarbetare är verksamma i det andra. Totalt 

var det trettio stycken personer som besvarade enkäten varav sexton personer var från 

avdelningen med enbart kontorsarbetare och resterande fjorton från den andra avdelningen. 

Då svarsalternativen är graderade på en fyragradig skala där ett (1) står för något negativt och 

fyra (4) står för något positivt skall alla medelvärden som är över 2,5 i olika mån betraktas 

som relativt positivt och tillika alla värden under 2,5 som förhållandevis negativt.    

 

På fråga ett (1) blev medelvärdet av undersökningen 3,48, vilket innebär att 

undersökningsgruppen upplever en relativt hög trivsel på sin arbetsplats. På fråga två (2)  

angav 28 stycken, dvs. 93 % att de tycker det är viktigt med regelbunden feedback från 

ledningen. Samtidigt visar medelvärdet på fråga tre (3) vilket är 2,34, att de anställda inte får 

feedback speciellt ofta från sin arbetsledare eller chef. På förfrågan angående om de anställda 

brukar förstå den information som ledningen sänder ut var det mestadels positiva signaler och 

medelvärdet hamnade på 3,45.  Alla tillfrågade förutom en person ansåg att det är viktigt med 

klara uppsatta mål för att motivera sig till att göra ett bra jobb (fråga fem). Samma utslag gav 

även fråga sex (6) där 97 % av de tillfrågade svarade att de kände till de mål som respektive 

avdelning satt upp. På fråga sju (7) är det viss övervikt åt det positiva hållet när medelvärdet 

hamnade på 2,96 angående hur kommunikationen mellan ledningen och anställda fungerar. På 

fråga åtta (8) blev medelvärdet 3,52 vilket betyder att de anställda är förhållandevis mycket 

positiva till det rådande kommunikationsklimatet på deras arbetsplats. Det var också på denna 

fråga som flest fyror summerades vilka blev 19 stycken till antalet. 

 

På fråga nio (9) blev medelvärdet 3,14 vilket innebär att de anställda med vissa undantag 

finner det relativt enkelt att förstå den information som ledningen sänder. På frågan om de 

anställda finner sitt jobb meningsfullt (fråga elva), blev medelvärdet 3,52 vilket betyder att de 

anställda överlag finner relativ stor meningsfullhet i sitt jobb. Även fråga tolv (12) gav ett 

relativt högt och positivt medelvärde då genomsnittet slutade på 3,47 på den fyragradiga 

skalan gällande om de anställda anser att de utvecklats på sin arbetsplats sedan de började. 

Den sista frågan i tabellen, fråga fjorton (14) gav det högsta medelvärdet i undersökningen då 

snittet på 3,54 visar att de anställda finner sättet att kommunicera på arbetsplatsen 

förhållandevis som mycket lämpligt.
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5 Analys 

 

I detta kapitel analyseras kommunikationsfaktorernas påverkan på motivationsfaktorerna 

utifrån den sammanställning av den empiriska undersökning som presenterades i förgående 

avsnitt. Kapitlet avslutas med en prövning av arbetets hypotes. 

 

På frågorna om feedback sade 93 % av de tillfrågade att de tyckte det var viktigt med 

feedback, samtidigt som medelvärdet av fråga tre (3) visar att de flesta anser att de inte får 

feedback speciellt ofta från sin arbetsledare eller chefen. På fråga ett (1) visar medelvärdet att 

de anställda känner att de har en hög trivselnivå på sin arbetsplats. Således kan man dra 

slutsatsen att feedback inte har någon direkt påverkan på de anställdas trivsel då de flesta trivs 

mycket bra trots att de inte får feedback från sin arbetsledare eller chef speciellt ofta. Samma 

sak gäller för de andra tre motivationsfaktorerna mål, meningsfullhet och utveckling vilka alla 

har ett mycket högt och tillika positivt medelvärde trots att medelvärdet i fråga tre (3) visar att 

de anställda inte får speciellt mycket kommunikation i from av feedback från sin arbetsledare. 

Därför kan man konstatera att: 

 

”Feedback” inte har någon direkt påverkan på de fyra motivationsfaktorerna ”mål”, 

”meningsfullhet”, ”utveckling” och ”trivsel”, på arbetsplatsen. Dock anser de anställda att 

det är viktigt med feedback. 

 

De frågor i enkäten som berör kommunikationsfaktorn öppenhet är nummer sju (7) och åtta 

(8). Medelvärdet hamnade på 2,96 respektive 3,52 på de båda frågorna, vilket alltså säger att 

de anställda är ganska positiva till hur kommunikationen mellan ledning och anställda 

fungerar, medan de är mycket positivt inställda till det rådande kommunikationsklimatet på 

arbetsplatsen. Då medelvärdena för samtliga av de fyra motivationsfaktorerna gav positiva 

utslag (trivsel 3,48, viktigt med mål 97 %, meningsfullt arbete 3,52, Utvecklats på ditt arbete 

sedan du började 3,47) kan man fastslå att: 

 

Kommunikationsfaktorn ”öppenhet” har positiv påverkan på de fyra motivationsfaktorerna 

”mål”, ”meningsfullhet”, ”utveckling” och ”trivsel”, på arbetsplatsen. Det är främst det 

generella kommunikationsklimatet på arbetsplatsen som påverkar de anställdas motivation. 
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Sammanställningen av enkäten visar att de flesta tycker det är relativt enkelt att förstå den 

information som ledningen sänder ut till sina anställda (fråga nio), dvs. att språket som 

ledningen använder är lätt att förstå, samt att valet av medium för kommunikation på 

arbetsplatsen är mycket lämplig (fråga fjorton). Då båda dessa faktorer ger ett positivt utslag, 

samtidigt som även sammanställningen av enkätundersökningen visar att de fyra undersökta 

motivationsfaktorerna betraktas som uppfyllda av de tillfrågade, kan man konstatera att:  

 

Både kommunikationsfaktorerna ”språket” och ”medium” har positiv påverkan på de fyra 

motivationsfaktorerna ”mål”, ”meningsfullhet”, ”utveckling” och ”trivsel”, på 

arbetsplatsen. 

 

Prövning av hypotes 

Hypotesen till detta arbete lyder: Kommunikation påverkar motivation 

I detta arbete har kommunikationsfaktorerna feedback, öppenhet, medium och språkets 

eventuella påverkan på motivationsfaktorerna målet, meningsfullhen, utvecklingen och 

trivseln, undersökts. I detta fall visade det sig att feedback inte påverkade de undersökta 

motivationsfaktorerna. Men då sammanställningen från enkätundersökningen även visade att 

de övriga tre kommunikationsfaktorerna påverkar motivationsfaktorerna, går det inte att 

förkasta hypotesen.    
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6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet till denna uppsats undersökningsfråga vilken lyder:  

 ”Hur kan kommunikationen påverka motivationen på arbetsplatsen?” Resultatet redovisas 

utifrån resultatet av den empiriska undersökningen. 

 

Sammanställningen från enkätundersökningen visar att kommunikationsfaktorn öppenhet har 

påverkan på motivationen på arbetsplatsen. Således påverkas de anställdas motivation 

beroende på hur kommunikationen mellan ledningen och de anställda fungerar, samt hur det 

generella kommunikationsklimatet är på arbetsplatsen.  

 

Undersökningen visar att kommunikationsfaktorn feedback inte har någon påverkan på 

motivationen på arbetsplatsen och följaktligen går det inte att utifrån denna undersökning ge 

ett svar på hur feedback påverkar motivationen. 

 

Både kommunikationsfaktorerna språket och medium, har påverkan på motivationen på 

arbetsplatsen. Hur språket mellan ledning och anställda påverkar motivationen på 

arbetsplatsen handlar om att de anställda måste förstå den information som ledningen sänder 

ut för att motivera sig på jobbet. Valet av medium påverkar motivationen genom hur pass 

relevant och lämpligt de anställda finner valet av kommunikationskanal som används för att 

sända ut information och meddelanden på arbetsplatsen är.    
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7 Diskussion 
 
Utifrån denna uppsats underökningsfråga, syfte och hypotes, har teori tagits fram som legat 

till grund för den teoretiska modell vilken den empiriska undersökningen bygger på. 

Sammanställningen av undersökningen har redovisats och analyserats i tidigare kapitel och 

nu är det slutligen dags att knyta ihop arbetet genom en diskussion.   

 

Som sammananställningen av den empiriska enkätundersökningen visade var samtliga av de 

fyra undersökta motivationsfaktorerna meningsfullhet, mål, trivsel och utveckling i relativt 

hög grad positiva. Således är fyra, enligt de undersökta motivationsteorierna mycket primära 

motivationsfaktorer uppfyllda bland undersökningsgruppen på NCC, vilket måste betraktas 

som något positivt. Som det går att läsa i inledningskapitlet, är arbetsplatsen den arena där 

många av alla heltidsanställda människorna med en arbetsvecka på ca 40 timmar, spenderar 

majoriteten av sin vakna tid. Följaktligen blir det då verkligen viktigt att de anställda känner 

sig motiverade när de är på arbetet.  

 

Av de fyra kommunikationsfaktorerna från min modell: feedback, öppenhet, språket och 

mediet, visade undersökningen att alla faktorer förutom feedback har påverkan på 

motivationen. Ett resultat som förvånar en hel del då mycket av den teoretisk litteratur och de 

artiklar som studerats i ämnet kommunikation mot bättre motivation, ofta använder sig av 

begreppet feedback som en mycket viktig faktor mot bättre motivation på arbetsplatsen. 

Resultatet blir ännu mer förvillande när sammanställningen visade att 97 % av de tillfrågade 

anser att det är viktigt med regelbunden feedback på det arbete de gjort. Hertzbergs 

motivationsteori som presenterats i teorikapitlet, handlar om att alla människor har så kallade 

hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna bidrar inte till någon ökad motivation utan 

bara missnöje om de inte uppfylls; man köper exempelvis inte en bil bara för att den har 

bromsar, men man köper verkligen inte samma bil om den inte har bromsar! 

Motivationsfaktorerna däremot bidrar till ökad motivation; bilens utseende och dess märke är 

exempel på typiska motivationsfaktorer. Kanske är det så att de anställda på NCC snarare ser 

feedback som en hygienfaktor än en motivationsfaktor, där den form av respons de får av sin 

arbetsledare känns så självklar att den inte bidrar till någon ökad nivå av motivation, men 

samtidigt också påverkar motivationen negativt om den inte till fullo uppfylls. 

Motivationsfaktorerna skulle kanske anses vara ännu högre om även graden av feedback från 

ledningen hade uppfattas som mer frekvent förekommande bland personalen.  
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En lite annorlunda infallsvinkel på mitt problem fick jag då jag diskuterade mitt 

undersökningsresultat med en vän som jobbar på kulturskolan i Lund. Hon berättade om deras 

förra rektor på skolan, som hade ett förhållningssätt med personalen där hon gav dem frihet 

och ansvar till att själva planera och forma sin verksamhet utan att lägga sig i. På så sätt kände 

sig de anställda till en början fria och motiverade då de kände att rektorn litade på deras 

kompetens, samtidigt som de inte kände någon extra press av att behöva prestera eller 

redovisa några direkta resultat. Efter ett tag började dock delar av personalen tröttna på detta 

förhållningssätt. Visserligen uppskattade de möjligheten till självständigt arbete, men å andra 

sidan kände de att de inte fick något direkt erkännande, uppskattning och kritik i form av 

feedback på sitt presterande, vilken varierade ganska kraftigt mellan person till person 

beroende på mål och ambitionsnivå med undervisningen. Detta resulterade således i att både 

motivationen och inspirationen sjönk avsevärt hos vissa i personalen.  

 

En överföring av detta resonemang på mitt studieresultat skulle innebära att många av de 

anställda på NCC inte känner något direkt behov med feedback på sitt arbete. Visserligen 

tycker de att det är viktigt att få respons från sin arbetsledare i from av kritik, förslag till 

förbättringar och dylikt. Men så länge de anställda får sköta sitt arbete på ett självständigt och 

ansvarsfullt sätt där nivån på feedback från arbetsledaren hålls på en sådan nivå att de 

anställda vet vad som skall göras och hur de skall göra det, är de nöjda med det. Således 

måste behovet av feedback ha en stark koppling till motivationsfaktorn det personliga målet. 

Vissa personer kanske bara har som mål med sitt arbete att tjäna pengar och göra det som 

krävs av dem, utan något speciellt behov av respons för detta arbete. Medan det för andra 

personer finns ett betydligt och större behov av uppskattning och erkännande för sitt arbete 

och prestation.  

 

En intressant frågeställning är om de undersökta motivationsfaktorerna i enkätundersökningen 

skulle få samma positiva utslag om man gjorde om exakt samma undersökning ett år senare, 

och graden av feedback fortfarande ansågs vara relativt negativ. Kanske kommer delar av 

personalen, precis som det blev på kulturskolan i Lund, att tröttna på den relativt låga 

feedbacken och visa detta i form av internt missnöje och återhållsamhet. Eller kanske det helt 

enkelt är så att feedback anses vara så självklart på arbetsplatsen att det inte bidrar till någon 

direkt ökad motivation utan bara missnöje om det inte uppfylls. I efterhand ångrar jag att jag 

inte använde mig av en extra, lite annorlunda formulerad kontrollfråga angående feedback och 

de andra undersökta kommunikationsfaktorerna, vilket hade kunnat säkerställa mitt resultat.   
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Av de två undersökningsfrågorna gällande öppenhet visade det sig att det som främst bidrar 

till ökad motivation hos de anställda är hur kommunikationsklimatet är på arbetsplatsen. Som 

står skrivet i analyskapitlet har denna faktor större relevans för motivationen än hur 

kommunikationen mellan ledningen och anställda fungerar. Visserligen ansågs båda 

faktorerna som positiva, men relativt sätt var det öppna kommunikationsklimatet bättre då 

medelvärdet på detta låg på 3,52 jämfört med 2,96 på frågan angående hur kommunikationen 

mellan ledningen och anställda fungerar. Resultatet av denna underökning får mig att 

resonera kring det faktum att den primära kommunikationskällan mot bättre motivation på 

arbetsplatsen antagligen inte handlar om hur kommunikationsklimatet är mellan ledningen 

och anställda, utan istället främst avgörs beroende på hur kommunikationen sker mellan de 

anställda. På en av mina tre frågor som jag använde i enkäten för NCCs skull (se bilaga), 

svarade 21 av de 30 tillfrågade att de ansåg att bra arbetskamrater var en av de tre viktigaste 

faktorerna till att motivera sig på arbetet. På samma fråga svarade 12 personer uppskattning 

för det man gör, och 20 stycken ansåg att meningsfulla uppgifter var en av de tre viktigaste 

faktorerna. Således kanske även begreppet öppenhet mellan ledningen och de anställda till 

viss mån, precis som kommunikationsfaktorn feedback, kan betraktas som en hygienfaktor 

vilken inte bidrar till någon direkt ökad motivation när den uppfylls, men däremot missnöje 

om den inte uppfylls. Och att ett mer generellt öppet välfungerande kommunikationsklimat på 

arbetsplatsen; både mellan ledningen och personalen, men främst mellan alla anställda 

emellan, snarare fungerar som en större motivationsfaktor. Enligt Maslows behovshierarki är 

sociala relationer det tredje steget i hierarki steg som just kan uppfyllas genom ett generellt 

bra och öppet kommunikationsklimat på arbetsplatsen. Lite missvisande för denna 

undersökning blir det dock då man sedan studerar Maslows behovshierarki och ser att det 

fjärde av de fem stegen i hierarkin är uppskattning och statusbehov. Faktorer som i mångt och 

mycket uppfylls genom feedback på arbetsplatsen. 

 

En annan viktig faktor för betydelsen med ett öppet kommunikationsklimat mellan ledningen 

och de anställda avgörs beroende på hur pass ofta de anställda kommer i kontakt med ledning. 

Många av yrkesarbetarna på NCC kanske bara träffar sin chef eller överman några gånger per 

månad och lägger då inte så speciellt stor vikt vid hur denna kommunikation sker så länge 

båda parterna är någorlunda överens. Medan en kontorsarbetare som kommer i kontakt sin 

chef varje dag lägger helt andra värderingar i kommunikationsklimatet dessa emellan. 

Liknande situation kan man finna i en mataffär där butikschefen i stor utsträckning kommer i 

kontakt med personalen då de i mångt och mycket har liknande sysslor.    
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Att så många av de tillfrågade svarade meningsfulla uppgifter som en av de tre viktigaste 

motivationskällorna, ger en förståelse i det väsentliga med att ledningen verkligen sänder ut 

sådan information och använder ett sådant medium att personalen verkligen får och förstår 

den information som avsändaren ursprungligen menat. Enligt sammanställningen från 

undersökningen kände 97 % av de tillfrågade till de mål som ledningen satt upp. Samtidigt 

var medelvärdet för båda undersökningsfrågorna gällande förstålelsen för språket och valet av 

medium relativt positiva. Här kan man göra en återgång till målsättningsteorin, vilken bland 

annat säger att målen som företagen sätter upp för att motivera sina anställda skall vara så 

specifika och accepterade som möjligt. Således förstår och accepterar de anställda de mål som 

NCC har på sin personal, vilket möjliggörs då ledningen använder sig av rätt val av medium 

och språk för att förmedla sina budskap.  

 

Detta ger en klar indikation om att man inte skall underskatta kommunikationsfaktorerna 

språket och mediets betydelse för motivationen på arbetsplatsen. Kan ledningen förmedla sin 

information och förmedla sina budskap på ett bra sätt som både förstås och tas emot 

korrekt bland personalen, utan att det uppstår några oklarheter eller missförstånd finns mycket 

att vinna. Samtidigt indikerar detta också på att det finns fler, inte helt självklara 

kommunikationsfaktorer att studera och analysera för att få större kunskap i det undersökta 

ämnet. 

    

Om jag skulle göra om samma arbete en gång till finns det några saker jag skulle göra 

annorlunda. Det jag främst skulle vilja förbättra är kvantiteten av det empiriska materialet. Då 

det företag som jag först blivit lovad att samarbete med hoppat av i sista stund, tog det lite för 

mycket av min uppsatta tidsperiod att hitta ett nytt som ville ställa upp (tack NCC!). Detta 

ledde till en viss tidspress som resulterade i att jag inte kunde utföra min empiriska 

undersökning i den mån som det från början var tänkt. En annan sak som skulle ha gjorts 

annorlunda är att jag borde ha låtit respondenterna fylla i om de var kontorsarbetare eller 

yrkesarbetare. Som det står skrivet i teorikapitlet så använder sig exempelvis kontorsarbetare i 

viss mån av andra termer och fackuttryck än yrkesarbetare pga. akademiskgrund, typ av 

utbildning osv. Samma sak gäller valet av medium, då en yrkesarbetare av naturliga skäl har 

helt andra krav på val av kommunikationskanal än en kontorsarbetare, som har en större 

tillgängligheter och valmöjligheter på sitt kontor. Jag tycker ändå att resultatet blev relativt 

rättfärdigt då svaren från de båda avdelningarna var förhållandevis lika. Dock fann jag en stor 

skillnad avdelningarna emellan och det var på frågan angåendet vilken typ av medium de 
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föredrog (se bilaga). Från avdelningen där både kontors- och yrkesarbetare var verksamma 

var det nästan bara svar i form av direkta samtal, antingen personliga eller via telefon. Från 

avdelningen med bara kontorsarbetare var det däremot en klar majoritet för e-mail som det 

bästa kommunikationsmedlet. Följaktligen är det verkligen av betydelse hur informationen 

sänds till de anställda beroende på deras arbetsuppgifter. 

 

En annan lärdom jag gjort av detta arbete är vikten av att jobba med en klar och specifik 

frågeställning. Under arbetets sista intensiva period har jag verkligen funnit likheter mellan 

målsättningsteorin och min egen insats för detta arbete då jag i inledningsfasen kände mig 

ganska vilsen och omotiverad då jag och inte riktigt förstod hur jag skulle gå till väga för att 

utforma min studie på bästa sätt. Men mycket tack vare min handledare Tobias Schauerte som 

gett mig råd och varit öppen för frågor av alla de slag, både smarta och mindre smarta! Fick 

jag en ökad förståelse över hela det akademiska upplägget och det nödvändiga med att ha en 

specifik frågeställning att jobba efter. När dessa faktorer sedan började klarna var det 

betydligt lättare och mer motiverande att arbeta mot det uppsatta målet som nu även var mer 

specificerade och accepterade av både mig och min handledare. Då jag under uppsatsens 

slutskede ofta fick feedback från min handledare i form av personliga möten, kände jag att jag 

fick bra respons på hur han ansåg det gå för mig mot det uppsatta målet, att göra ett så bra 

arbete som möjligt och svara på min frågeställning. Den regelbundna feedbacken gjorde också 

att jag kände en viss tidspress att producera något av värde för min uppsats till varje 

handledning, vilket även det fungerade som en extra stimulansfaktor då jag då fick flera 

tidssatta delmål att passera på min väg mot arbetets slutmål. 
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För framtida forskning skulle jag rekommendera: 

• Gör den empiriska undersökningen på en större respondent grupp.  

• Kategorisera yrkesgrupp i undersökningen. 

• Strukturera ditt arbete så att du har en teoretisk modell att jobba efter och forma 

sedan din empiriska undersökning efter denna. 

• Utvidga eller byt ut några av kommunikationsfaktorerna som du väljer att studera 

för att få en ökad förståelse i ämnet. 

• Studera eventuellt också några andra och nyare motivationsteorier. 

• Utforma en extra kontrollfråga till den empiriska underökningen för varje vald 

kommunikationsfaktor. 

     

 

Jag anser att detta är ett mycket viktigt och relevant ämne som många företag har mycket att 

vinna på genom att studera och undersöka. Att det finns mer att lära och forska i ämnet tycker 

jag att mina undersökta vetenskapliga artiklar ger en klar indikation om, där det mesta som 

skrivits i ämnet är publicerat under det senaste decenniet och handlar således om modern 

forskning. Säkerligen finns det idag många företag som ständigt jobbar mot bättre motivation 

för sina anställda men inte får den effekt de önskar uppnå då den interna kommunikationen 

helt enkelt är för dålig.  
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7 Bilagor 
I bilagan till detta arbete presenteras först sammanställningen av de tre extra frågorna från 

den empiriska undersökningen, sedan visas svarsenkäten i sin helhet. 

 
 
 

 
 

10. Tre viktigaste 
motivationsfaktorerna 

 

 

Lönehöjning Bra 
arbetskamrater 

Bonussystem Eget 
ansvar 

Uppskattning Harmoni 
med 
livet 

Meningsfulla 
uppgifter 

Klara 
mål 

Öppet 
kommunikationsklimat 

Antal: 9 21 1 13 12 10 19 2 3 

13. Viktigt för att det  skall 
vara meningsfullt att gå till 

jobbet 

Bra lön  Bra 
arbetsklimat 

 
Trivsel 

Att utföra 
ett bra jobb 

Bra 
arbetskamrater 

 
Motivation 

Klara 
arbetsuppgif

ter 

Bra 
arbetsuppgif

ter 
 

 8 2 5 2 4 1 2 1 
Det skall vara roligt att gå till 

jobbet 
Belönin-

gar 
Delaktighet Menings-

fullhet 
Uppskatt-

ning 
Något att göra Lyckas Egen 

ansvar 
God 

harmoni 

2 1 1 5 2 1 1 2 2 

15. Bästa sätt att 
kommunicera 

Telefon Direkta samtal Mobil E-mail Möte 

 
Antal: 13 11 2 9 1 
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Enkätundersökning: Kommunikation mot bättre motivation.  
        
Hejsan.        
Jag är en 22-årig student vid Växjö Universitet som för tillfället håller på med mitt  
examensarbete.       
        
För att kunna skriva detta arbete på bästa sätt, skulle jag verkligen vara tacksam om du ville 
hjälpa mig och så ärligt som möjligt fylla i den här undersökningen som jag sedan kan ha till 
grund för mitt arbete.       
        
Undersökningen är givetvis anonym.     
Tack på förhand.       
Erik Fagius, student vid Växjö universitet     
        
1. Jag skulle skatta min nuvarande allmänna trivsel på jobbet till……... I en skala  
på 1 - 4 där 4 är mycket hög trivsel och 1 mycket låg trivsel.   
        
2. Tycker du det är viktigt med regelbunden feedback (från arbetsledare, chef etc.) 
på det arbete du gjort?      
   JA  Nej   
        
3. Hur ofta får du feedback från din arbetsledare eller chef?........... På en skala  
1-4 där 4 är väldigt mycket och 1 väldigt lite.    
        
4. När ledningen sänder ut information och svarsenkäter gällande ert arbete och arbetssituation. För- 
står du då alltid det språk de använder? (med språk menas exempelvis formuleringar och facktermer.) 
        
Svara på en skala 1-4 där 4 står så gott som alltid och 1 nästan aldrig……….. 
        
5. Tycker du det är viktigt med klara uppsatta mål för att motivera sig till att göra ett bra jobb? 
        
   JA  Nej, spelar ingen roll  
        
6. Känner du till de mål som din enhet/avd satt upp?    
        
   JA  Nej   
        
7. Hur anser du att kommunikationen mellan ledningen och anställda fungerar?' 
        
Svara på en skala 1-4 där 4 står för mkt bra och 1 står för mkt dåligt……..  
        
        
8. Tycker du det råder ett öppet kommunikationsklimat på din arbetsplats?  
(vågar du framföra din åsikt, vara med och påverka, komma med kritik etc.)  
        
9. När ledningen/chefen sänder ut information, tycker du då det är lätt att förstå denna information? 
        
Svara på en skala 1-4 där 4 står för väldigt lätt och 1 för mycket svårt…………. 
        
        
10. Ringa in de tre faktorer som du tycker är viktigast för att du skall bli motiverad till 
att göra ett bra jobb. (Obs, fundera inte för mycket, det finns inget rätt eller fel!) 
        
Lönehöjning Meningsfulla  Tjänstebil och andra 
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arbetsuppgifter privilegier 
        
Regelbunden feedback från ledningen Eget ansvar  Öppet kommunikationsklimat 
        
Bra arbetskamrater Klara uppsatta mål att sträva efter Uppskattning för det man gör 
        
God harmoni med livet som helhet Kommunikationssätt  Bonussystem 
        
11. Tycker du att ditt jobb är meningsfullt?     
Svara på en skala 1-4 där 4 står för väldigt meningsfullt och 1 för inte speciellt meningsfullt………… 
        
        
12. Tycker du att du utvecklats på din arbetsplats sedan du började?  
Svara på en skala 1-4 där 4 står för väldigt mycket och 1 för inte speciellt mycket…………… 
        
        
13. Vad är viktigt för att du skall finna det meningsfullt att gå till jobbet?........................................ 
        
……………………………………………………………………………………………………………… 
        
14. Tycker du att sättet att kommunicera (via telefon, e-mail, brev, personliga samtal osv.) är lämplig 
¨på din arbetsplats?        
Svara på en skala 1-4 där 4 står för mkt lämpligt och 1 inte speciellt lämpligt…………  
         
         
15. Vilket medium tycker du är bäst att kommunicera med på din arbetsplats?............................... 
         
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(Exempel på olika medium är telefonsamtal, e-mail, SMS, direkta samtal osv.)  
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