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Företal

Arbetskraftens bidrag till företagens resultat synes alltmer förskjutas från
material- och pappershantering till intellektuella prestationer. Detta beror del
vis på att informationsteknologi och automatisering tar hand om styrning av
mer rutinartade uppgifter, medan människan sysselsätter sig med att lösa
uppkommande problem. Delvis beror den ökade betoningen av intellektuellt
arbete på att teknisk utveckling, avreglering och internationalisering ökar bety
delsen av produktutveckling som konkurrensmedel. I detta sammanhang fram
träder tekniker och ingenjörer som en nyckelgrupp. Företagets förmåga att kon
kurrera med hjälp av produktinnovation, konstruktion och kundanpassade lös
ningar beror på hur väl denna grupp presterar.

Pierre Schous arbete utgör ett bidrag till kartläggningen av ingenjörsarbetets
villkor. I diskussionen av produktionsarbete har motivationsfrågor ansetts cen
trala för att komma till rätta med produktivitets-, kvalitets- och frånvaropro
blematik. Men hur är det med mer intellektuellt betonat arbete? I avhandlingen
visar Schou att de mest produktiva ingenjörerna också är starkt motiverade.
Han visar vidare att det föreligger betydande variationer mellan motivations
graden hos tekniker i olika företag. Han undersöker vilka managementrelate
rade och andra faktorer som kan tänkas påverka graden av motivation. Stu
dien är ett bidrag till den forskning om det tekniska utvecklingsarbetets villkor
som bedrivs inom IMIT (Institute for Management of Innovation and Techno
Iogy). Den är också en viktig komponent i studien som sedan 1971 bedrivs i
forskningsprogrammet "Människa och Organisation (PMOr vid Ekonomiska
Forsknlnqslnstltutat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett varmt tack riktas till Svenska Arbetsgivareföreningen, som givit ett igång
sättningsanslag till forskningen samt till Arbetsmiljöfonden och Humanistisk
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, som stött studiens genomförande.
Ett varmt tack också till de företag och de intervjupersoner, utan vilkas med
verkan den här studien inte skulle ha kunnat genomföras.

Bengt Stymne
Professor





Förord

Begreppet motivation handlar till stor del om vad som ger energi till mänskligt
beteende och vad som styr beteendet i en bestämd riktning. I denna studie
utgår jag från att arbetsmotivation påverkas och styrs av många olika typer av
faktorer hos individen, i organisationen och utanför organisationen.

Om jag försöker analysera vad som motiverat och styrt mig i detta arbete så
har det i hög grad handlat om en komplex blandning av min speciella
bakgrund, tankar, händelser, personer och andra företeelser. Den
ursprungliga iden till projektet härrör från en frustration över att man i
företagen fortfarande i så hög utsträckning sätter likhetstecken mellan
materiella belöningar och motivation. Jag har alltså drivits aven ambition att
hämta fram kunskap om "sanningen" av vad som motiverar människor i
arbetet. Här finns också andra saker som gjort att jag skyndat mig till jobbet
varje morgon, t ex spännande stunder framför datom då jag sett de första
resultaten komma, intressanta diskussioner med arbetskamrater, bekräftelse
på resultaten från företagsledare, genomtänkta synpunkter från handledare
och tankar på livet efter disputationen.

Motivation handlar dock sällan enbart om morötter. I mitt fall har tiden spelat
en stor roll som negativ drivkraft, eller piska, för att skynda på projektet:
deadlines som skall hållas, forskningsanslag som bara räcker en viss tid,
tankar på att livet är kort, dåligt samvete för barn som inte fått träffa sin far på
kvällarna, etc.

Många kloka människor har under projektets gång hjälpt mig att styra
innehållet i rätt riktning. Först och främst vill jag tacka mina huvudhandledare
Bengt Stymne och Lennart Sjöberg för all inspiration, hjälp, stöttning och
kritiska synpunkter.

Andra personer har också i hög grad påverkat innehållet i denna studie. Jag
tänker på kollegoma på Sinova, framför allt Peter Stevrin och Åke Uhlin,
projektets referensgrupp som bestått av Ulf Sarlån, SIF, Per Söderström,
Civilingenjörsförbundet, Inge Janerus. LO samt Mats Andersson och Jan
Edgren, SAF. Vidare vill jag tacka kamraterna på Handelshögskolan i
Stockholm, främst Torbjörn Stjernberg, samt Hunter Mabon, Stockholms
universitet och Svante Leijon, Handelshögskolan i Göteborg. Anna Karlstedt
har på ett suveränt sätt hjälpt till vid administrationen av avhandlingen och
Ellinor Karlstedt har lagt ner hela sin själ vid kodningen av enkäterna.

Ute i de studerade företagen finns ett stort antal personer som på olika sätt
bidragit till att föra projektet i hamn. Utan en generös och positiv inställning
från företagens chefer hade inte projeketet kunnat genomföras. Närmare 800
ingenjörer har offrat nästan en timme var av sin dyrbara arbetstid för att
mödosamt fylla i den enkät som används i studien.



Ett stort tack också till SAF, Arbetsmiljöfonden och Humanistisk-Samhälls
vetenskapliga Forskningsrådet som finansierat projektet.

Slutligen vill jag tacka Christine, Julia, Clara och Filip för att ha varit projektets
fasta punkt, som stått ut med att ha datorn med på semestern och som fått göra
färre biobesök än vanligt under de senaste åren.

Södra Ängby i september 1991

Pierre Schou
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I. Inledning

Intresset för motivationsforskning i arbetslivet uppstod med de klassiska
Hawthorne-studierna på 3D-talet på General Electric (Roethliesberger &
Dickson, 1939). Industrins uppgift var vid denna tid i hög utsträckning att
producera varor för en massmarknad till ett så lågt pris som möjligt. För att
kunna klara det var arbetet organiserat för storskalig produktion enligt
tayloristiska principer, där tanken var att arbetarna skulle utföra enkla
arbetsuppgifter som snabbt kunde läras in och utföras.

Uppgiften för motivationsforskama var att försöka finna lösningar på de
problem som uppstod som en följd av det monotona och repetitiva arbetet:
personalomsättning, frånvaro, stress och dålig kvalitet. I Sverige är det framför
allt gruppen kring Bertil Gardell som studerat effekterna av trista och monotona
arbetsuppgifter (Gardell, 1976) och där man också. genom begrepp som
arbetsrotation, medinflytande och förändrad arbetsorganisation, försökt att öka
arbetsglädjen och engagemanget.

Uppgiften för svensk industri idag är inte längre enbart att producera stora
serier så kostnadseffektivt som möjligt. Förädlingsvärdet och kunskapsinne
hållet i svenska produkter har blivit allt större. Konsekvensen av detta är att
förmågan att kunna utveckla nya produkter snabbt, kunna anpassa både
produkter och produktion till nya teknologier och få ut den nya produkten på
marknaden har blivit allt viktigare. Detta innebär att den strategiskt viktiga
kompetensen har förskjutits från produktion till utveckling.

Denna studie handlar om arbetsmotivation i ingenjörsföretag. I och med att
den strategiskt viktiga kompetensen förskjutits från produktion till utveckling
betyder det att dessa företag blivit allt mer beroende av sin tekniska personal i
form av forskare, produktutvecklare, konstruktörer, data-, verkstads- och
processtekniker. För att företaget skall kunna förbli konkurrenskraftigt måste
det därför finnas en strategi för att rekrytera, behålla, utveckla och motivera
medarbetarna.

En grundhypotes i detta arbete är att de ingenjörsföretag som lyckas med att locka
till sig de mest kompetenta medarbetarna, ser till att de stannar, utvecklas och
motiveras, är samtidigt med all sannolikhet också de företag som kan erbjuda de
bästa produkterna, den bästa servicen, den mest professionella marknadsföringen
och som kan komma ut med sina produkter på marknaden snabbare än
konkurrenterna.

Hanterandet av medarbetarstrategin i allmänhet och motivationsfrågor i
synnerhet utgör en outvecklad potential för många ingenjörsföretag. Produkter
och teknologi är förhållandevis enkla att kopiera medan det däremot är
betydligt svårare att skapa, och därigenom också att kopiera, förhållanden
som lockar till sig de mest kompetenta ingenjörerna och där de känner sig
motiverade. En genomtänkt medarbetarstrategi kan därför vara en av
företagets viktigaste konkurrensfördelar.
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Arbetsmotivation • brist på kunskap

Trots att medarbetarnas motivation sannolikt är lika betydelsefull för
organisationens resultat som t ex investeringar i maskiner eller marknadsföring,
intar den en förhållandevis undanskymd plats i den praktiska verkligheten. När
organisationens strategi läggs upp diskuteras det oftare om kapitalrationalisering,
investeringskalkylering eller organisationsstruktur än om vilka åtgärder som skall
vidtas för att stimulera medarbetarnas motivation. En förklaring till detta förhållande
är att ämnet är svårt och att det saknas kunskap om vad motivation är och vad den
påverkas av.

Bristande överensstämmelse mellan forskningsresultat och praktik

Det finns i sin tur flera skäl till att det finns en stor kunskapsbrist om motivations
frågor. Ett skäl är att företagen inte alltid tillgodogjort sig den tillgängliga kunskapen
om arbetsmotivation som finns i forskningslitteraturen. Traditionellt har
motivationsfrågor, och åtgärder för att påverka motivationen, varit starkt kopplade till
materiella belöningar. Detta har bl a kunnat avläsas i att affärstidningar och
konferenser ofta behandlat ämnen som "fringisar", "effektiva belöningssystem",
vinstandelssystem, aktier och konvertibier, etc. Den starka fokuseringen på
materiella belöningar i företagen och i massmedia kontrasterar mot innehållet i
forskningen om arbetsmotivation som totalt sett har en bredare inriktning. Det finns
med andra ord en bristande överensstämmelse mellan de åtgärder som vidtas i den
praktiska verkligheten och de forskningsresultat som finns redovisade i
forskningslitteraturen.

Forskning baserad på förlegade modeller över arbetslivet

Ett annat problem är att forskningslitteraturen om arbetsmotivation i hög grad bygger
på studier som utgått från modeller över arbetslivet som till viss del inte längre
gäller. Många studier har genomförts på industriarbete i centraliserade
organisationer, på arbetsuppgifter där människorna betraktats som mer eller mindre
utbytbara, på arbetsplatser där chefer haft en oinskränkt makt över besluten. Idag är
situationen annorlunda. Medarbetarnas roll har blivit viktigare för företagets resultat,
bl a tack vare att tjänste- och kunskapsinnehållet har ökat. Detta kan bl a avläsas i
att många organisationer har plattats till och att besluten decentraliserats.

Den traditionella, och delvis felaktiga, synen på medarbetarna lever i stor
utsträckning fortfarande kvar i många företag trots att de genomgått en förändring
på ytan. Det innebär att det ofta finns en föreställning om att det går att motivera
medarbetarna enbart genom att företagsledningen vidtar de "rätta" åtgärderna.
Dessa åtgärder har bottnat i ett synsätt som utgått ifrån att människor tänker lika,
har samma behov, drivs av samma saker, dvs de anställda har betraktats som ett
kollektiv snarare än individer. En följd av denna syn på de anställda är att
arbetsmotivation ofta enbart betraktats som en konsekvens av förhållanden i
organisationen, framför allt det materiella belöningssystemet.

Stora skillnader mellan olika typer av kunskapsintensiv verksamhet

Det finns alltså ett behov av att veta mer om motivationsfrågor som rör
kunskapsintensiv verksamhet. Ett problem är att man i litteraturen tenderar att
klumpa ihop alla typer av kunskapsintensiva företag i en enda kategori och
drar sedan slutsatser om hur alla kunskapsintensiva företag bör ledas. Det är
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troligt att det finns en speciell unik logik i olika typer av kunskapsintensiva
företag som går förlorad vid sådana svepande generaliseringar.

Jag har valt att undersöka ingenjörer i denna studie. Det finns i sin tur många skäl
till varför just arbetsmotivation i ingenjörsarbete är ett angeläget forskningsämne.
Ett skäl är att det helt enkelt saknas kunskap som specifikt rör arbetsmotivation i
ingenjörsarbete. Ingenjörsarbete brukar ofta klassas som "kunskapsarbete" i
ledarskapslitteraturen och det förutsätts då att ingenjörsarbete bör organiseras
och ledas på ungefär samma sätt som i t ex finansbolag och reklambyråer. Det
krävs inte speciellt mycket fantasi för att inse att det med all sannolikhet finns en
speciell problematik som rör ingenjörsarbete, som skiljer sig från problematiken i
andra typer av kunskapsintensiva företag, och som är viktig att ta hänsyn till.

Ett annat skäl till varför det är angeläget att öka kunskapen om arbetsmotivation
I ingenjörsarbete är att duktiga tekniker är nyckelpersoner I många företag.
Företagen står många gånger och faller med ingenjörernas förmåga att motiveras
att finna innovativa lösningar och nydanande produkter.

Ett tredje skäl till valet av studieobjekt är att det under de senaste åren funnits
en stor brist på kvalificerade ingenjörer. Ett sätt att delvis råda bot på detta
dilemma är att bättre ta hand om de ingenjörer som finns och försöka uppfylla
de nödvändiga förutsättningarna så att en högre grad av arbets motivation nås.

Hur motiveras svenska Ingenjörer?

Nästan all forskning om arbetsmotivation bygger på amerikanska studier och
amerikanska populationer. Många av de åtgärder som svenska företag vidtagit
för att påverka arbetsmotivationen, t ex de belöningssystem som används,
bygger på amerikansk forskning och amerikansk managementlitteratur. Det
finns mycket som skiljer det amerikanska samhället och den amerikanska
kulturen från svenska förhållanden, t ex skattesystemet och hur arbetet
värderas. Det finns med andra ord ett behov av att veta mer om hur svenska
ingenjörer, i svenska företag, motiveras.

Studiens huvudsyfte

Den huvudsakliga kontentan av det som hittills sagt är att arbetsmotivation är en
central fråga för alla organisationer samt att det saknas kunskap både i
forskningslitteraturen och i den praktiska verkligheten om vad motivation är och
vad den påverkas av. Vidare har jag här hävdat att det specifikt saknas kunskap
om arbetsmotivation som gäller olika typer av kunskapsintensiv verksamhet, bl a
ingenjörer och ingenjörsarbete.

En central utgångspunkt för denna studie är att motivationen påverkas aven
mängd olika faktorer i organisationen och hos individen samt att det finns
interaktionseffekter mellan dessa variabler. Jag har därför valt att studera
arbetsmotivation utifrån ett vidare perspektiv än vad som är brukligt, där de olika
typer av faktorer som påverkar motivationen beaktas.
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Studiens huvudsyfte är att öka kunskapen om svenska ingenjörers
motivationsförhållanden genom att undersöka följande två övergripande frågor:

1. Finns det ett samband mellan ingenjörens grad av motivation och effektivitet?

2. Varierar motivationen för kvalificerat kunskapsarbete, i det här fallet
ingenjörsarbete, med företagets motivationssystem?

Den första frågan är grundläggande eftersom svaret på frågan är en viktig
förutsättning för relevansen för hela motivationsforskningen. Om det inte går att
visa att det finns ett samband mellan motivation och effektivitet i ingenjörsarbete
är det svårt att motivera företag att satsa på motivationsskapande åtgärder.

Motivationssystem används i denna studie som benämning på företagets sätt att
motivera medarbetarna. På nästa sida definieras detta begrepp närmare.

Faktorer som påverkar arbetsmotivationen, forskningsfrågor

För att nå huvudsyftet har jag brutit ned syftet i ett antal forskningsfrågor som kan
sorteras under respektive typ av faktorer som antas påverka arbetsmotivationen.

Faktorer hos Individen

Människor är olika. De har olika kompetens, befinner sig i olika livsfaser,
motiveras av olika saker, har olika förväntningar och tänker olika. Det finns en rad
faktorer hos individen som i forskningslitteraturen visat sig ha samband med
motivation. Hit räknas t ex ålder, år med samma arbetsuppgifter, år i samma
företag, år med samma projektgrupp, könstillhörighet, personlighet och
tankemönster. Denna studie syftar bl a till att besvara följande frågor:

* Vilken roll spelar tidsfaktorer som ålder, år i samma företag, samt år med
samma arbetsuppgifter, för arbetsmotivationen?

* Finns det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga ingenjörer upplever
förhållanden i arbetet?

* Finns det skillnader mellan hur civilingenjörer och gymnasieingenjörer
upplever sin arbetssituation?

* Vilka samband finns mellan tillfredsställelsen med förhållandena utanför
arbetet och upplevelsen av förhållanden i arbetet?

* Varför är vissa personer högpresterande?

Faktorer I organisationen

I organisationen finns samtidigt många olika typer av faktorer som också kan
påverka motivationen. Hit hör t ex belöningssystemet, ledarskapet, arbetsinnehållet,
kundnärheten, arbetsklimatet, utvecklingsmöjligheter, åldersstruktur, styrsystem och
organisationsstruktur. Studien syftar bl a till att försöka besvara följande frågor när det
gäller faktorer i organisationen:
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* Vilken betydelse har graden av kundkontakt för arbetsmotivationen?
* Finns det skillnader mellan hur olika organisationstyper lyckas stimulera

medarbetarnas arbetsmotivation?
* Vad betyder delägarskap i det egna företaget för arbetsmotivationen?
* Vilken betydelse har planerings- och utvecklingssamtal som styrmedel och

som ett medel att stimulera arbetsmotivationen?
* Vilka samband finns mellan mål och motivation?

I denna studie delar jag upp faktorer i organisationen i två typer av faktorer:
motivationsfaktorer och styrfaktorer. Dessa bägge typer av faktorer utgör, tillsam
mans med individfaktorer, de centrala delarna j det jag kallar motivationssystemet.

Motivationssystem

En av organisationens viktigaste uppgifter är att balansera organisationens och
medarbetarnas behov så att både medarbetarna och organisationen når fördelar.
Medarbetarna bör betraktas som företagets viktigaste resurs men samtidigt bör
företaget vara medarbetarnas viktigaste resurs. Utmaningen för företaget är att
jämka samman affärsidån med personalidån, där personalidån bl a uttrycker hur
överensstämmelsen kan nås mellan företagets och medarbetarnas behov
(Hansson, 1988).

Studien bygger på antagandet att arbetsmotivation är en konsekvens av graden av
överensstämmelse och anpassning mellan det individen vill ha ut av sitt arbete och
det organisationen kan erbjuda honom. Om individen arbetar i en organisation där
han har arbetsuppgifter som passar hans speciella bakgrund och kompetens, där det
finns möjligheter att utvecklas på det sätt han vill, det existerar ett belöningssystem
som tillhandahåller belöningar som han värdesätter, det finns en chef som har
förmågan att stödja honom, och det finns företagsmål och en verksamhet som han
kan identifiera sig med, är sannolikheten god att han skall känna sig motiverad.

Utifrån företagets perspektiv är hög arbetsmotivation emellertid inte tillräcklig
eftersom arbetsmotivationen måste styras så att den överensstämmer med
organisationens målsättning. I denna studie används begreppet motivationssystem
som en central utgångspunkt. Motivationssystem definieras som företagets förmåga
att stimulera medarbetarnas motivation och styra arbetsmotivationen i en för
företaget önskvärd riktning.

Rapportens uppläggning

I del I ges en bakgrund till begreppet arbetsmotivation. Här redovisas olika
motivationsteorier kompletterat med olika teorifragment och aktuella forsknings
resultat. Vidare presenteras forskning som specifikt rör arbetsmotivation i
ingenjörsarbete. Avsnittet avslutas med några frågor som studien syftar till att
besvara och innehåller också ett antal slutsatser om forskningen som samtidigt
utgör utgångspunkterna för detta arbete.
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I metoddelen, del II, presenteras flertalet av de beroende variablersom mäts i
studien nämligen arbetstillfredsställelse, engagemanglidentifikation med
företaget, arbetsklimatet, tillfredsställelse med belöningssystemet, upplevelser
av arbetsuppgifterna, upplevelser av mål och feedbackIåterkopplingssystemet.
I dennadel presenteras ocksåde instrument som mäterdessa variabler.

Resultatet från studien presenteras i del III, uppdelat på de olika forsknings
frågorsom studien syftar till att besvara, dvs frågorom ålderoch andra
tidsfaktorer, manligaoch kvinnliga ingenjörer, graden av kundkontakt,
organisationstyper, utbildningsbakgrund, planerings- och utvecklingssamtal,
prestationsnivå samtvilka variabler som är viktigast för arbetsmotivationen.

I del IV diskuteras och sammanfattas de resultat somframkommit i studien.
I avsnittet redovisas också någraförslag till fortsatt forskning. Slutligen
presenteras motivationsanalys - en metodikför att analysera företagens
förmåga att stimulera arbetsmotivation.
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2. Motivationsteorier

Vad Ir arbetsmotivation?

Termen arbetsmotivation brukar som regel användas för att förklara varför individer
känner arbetsglädje, jobbar mycket och sällan är borta från arbetet. Motivation är ett
viktigt begrepp hos både allmänhet och forskare men det råder oklarhet om vad det
egentligen står för. Några forskare menar att motivation är olika inre tillstånd såsom
behov, drivkrafter och psykisk energi. Andra menar att dessa inre tillstånd har
postulerats först efter det att vissa beteendemönster observerats och att motivation
därför bäst kan studeras genom att analysera motiverade individers handlingar.
Flertalet forskare är emellertid tämligen överens om att motivationen framför allt kan
avläsas i följande beteendemönster: initiativkraft, att arbeta i en bestämd riktning,
intensitet, uthållighet och arbetsprestation (Pinder, 1984; Maehr & Braskamp, 1986).

Motivationsforskningen har traditionellt haft två olika fokus: individen och
situationen. Individforskningen har koncentrerat sig på att finna personlighets
faktorer som förklaring till arbetsmotivation medan situationsforskningen i första
hand har studerat externa faktorer såsom t ex belöningssystem och organisations
struktur.

I detta avsnitt följer en redogörelse av några av de viktigaste motivationsteorierna.
Teorierna varierar en hel del både vad gäller detaljer och generella drag. Några av
motivationsteorierna är breda, välutvecklade teorier där upphovsmännen försökt sig
på att in i minsta detalj utveckla både teori och dess praktiska konsekvenser medan
andra teorier bara utger sig för att ge delförklaringar. Den rika floran av teorier och
deras olika ambitionsnivåer speglar samtidigt ämnets komplexitet.

Behovsteorier

De olika behovsteorierna utgår ifrån att individens beteende kan förklaras utifrån
de behov han har i en given situation. Den mest citerade behovsteorin inom
arbetspsykologin är troligen Maslows behovshierarki, som behandlar fysiologiska
behov, behov av trygghet, kärlek, och uppskattning till självförverkligande behov
(Maslow, 1965). Från början användes teorin i första hand inom den kliniska
psykologin men blev från och med 1960-talet populär även som förklaringsmodell
till arbetsmotivation i organisationer och företag.

Teorin går i stora drag ut på att individen reducerar de spänningar som
otillfredställda behov ger upphov till. När väl ett behov har blivit tillgodosett förlorar
den sin kraft som motivationsfaktor. Samtidigt ger behovet, som finns i tur högre
upp i hierarkin, upphov till nya drivkrafter som individen vill tillgodose.

Behovsforskarna har genom åren tvistat om vilka de viktigaste behoven egentligen
är. Alderfer (1969) hävdade att det endast finns tre huvudsakliga grupper av behov:
existens, tillhörighet och utveckling. Existens berör de grundläggande fysiologiska
behoven. Tillhörighet rör människans behov av sociala relationer. Utveckling
handlar om individens inre behov av personlig utveckling.
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McClelland (1985a, 1985b) betraktar behov som personlighetsdrag och menar att
det framför allt finns tre olika behov som är viktiga i organisationsmiljö: behovet att
lyckas, maktbehov och behovet av social tillhörighet. Dessa behov skiljer sig åt
mellan olika individer. Vissa individer har t ex ett starkt maktbehov medan andra i
första hand drivs av behov av social tillhörighet.

Behovet att lyckas berör individens strävan efter att t ex alltid göra bra ifrån sig
och att lyckas bättre än tidigare. Högpresterande personer anses ha ett
ovanligt starkt behov av att lyckas.

Maktbehovet är ett behov av att påverka och kontrollera andra människor.
Personer som har ett stort maktbehov är mer intresserade av status, prestige
och att påverka andra människor än att göra ett bra jobb.

McClellands tredje behov, social tillhörighet, berör i första hand individens
behov av att vara omtyckt och accepterad av andra. Personer som har ett
starkt behov av social tillhörighet föredrar samarbete framför konkurrens.

Herzbergs tvåfaktorteori

Herzbergs arbetsmotivationsteori (Herzberg, 1966) bygger till stor del på Maslows
tankar översatta till arbetslivet. Enligt Herzberg kan hög motivation aldrig nås
genom yttre faktorer av typen ledarskap, klara företagsmål, mellanmänskliga rela
tioner, arbetsbetingelser och lön. Denna typ av faktorer kallar Herzberg hygien
faktorer, dvs faktorer som i bästa fall kan underlätta motivationen men inte förklara
den. För att åstadkomma en hög motivationsnivå måste personalen få tillfredställa
grundläggande behov som t ex att lyckas, att bli uppskattad, att få arbeta med
stimulerande arbetsuppgifter, att få ansvar och att utvecklas. Detta är faktorer som
ger inre belöningar och det skapar därför hög motivation, anser Herzberg.

Rättviseteorier

Det finns ett antal teorier kring arbetsmotivation som i stora drag går ut på att
motivationen påverkas av hur individen upplever att han behandlats i förhållande till
andra människor i hans omgivning. Teorierna går under olika benämningar som t ex
"distributive justice", "exchange theory" och "equity theory" (Mowday, 1987).

Den stora skillnaden mellan dessa rättviseteorier, eller sociala jämförelseteorier, och
behovsteorier är att de sistnämnda förklarar motivation i termer av orsaker hos
individen medan rättviseteorierna betonar gruppåverkan och individers perception
av hur de behandlas i förhållande till andra människor.

Konsekvenserna av rättviseteorier tillämpade på en arbetsplats är bl a att ledningen
måste ta hänsyn till de sociala processer som finns på arbetsplatsen. All personal
måste känna att de behandlas rättvist. Det som är avgörande är hur individen
subjektivt upplever situationen snarare än den objektiva verkligheten.
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Kognitiva teorier

Kognitiva teorier berör interaktionen mellan individens tankemönster och
omgivningen vilken antas spela en betydelsefull roll för arbetsmotivationen.
Forskningen har hittills fokuserat sig på två typer av tankar: personens tankar
om sig själv och hans tankar om omgivningen.

Enligt attributionsteori (Kelley, 1971; Anderson, 1983) har individen, genom att
observera sitt eget handlande, lärt sig huruvida han själv styrs av yttre eller inre
faktorer. En person som upplever att han är styrd av yttre faktorer söker yttre
belöningar som lön och statussymboler, medan en individ som styrs av inre
faktorer mer söker efter inre drivkrafter som t ex utmanande arbetsuppgifter.

Översatt till organisationsmiljö får attributionsteorin, som i många stycken
överensstämmer med teorin om "Locus-of control" (Rotter, 1966; Lefcourt, 1976),
en rad intressanta konsekvenser. Enligt vissa forskare kan standardiserade
belöningssystem, som inte tar hänsyn till hur individen bäst vill bli belönad, i
vissa fall få negativa konsekvenser (Deci, 1971, 1975, 1980; Lepper & Greene,
1978; Jordan, 1986). Om en person, som i första hand drivs av inre belöningar,
belönas med externa belöningar kan detta leda till att hans intresse flyttas till
arbetets externa belöningar och blir därigenom mindre motiverad av inre
faktorer. Decis forskning har påståtts visa att om en person får betalt för något
han redan tycker om att utföra så kan intresset för uppgiften minska.

Andra studier har visat att personer som i hög grad styrs av "inre locus of
contror är mer tillfredsställda i sitt arbete (MitchelI m. fL, 1975), är bättre ledare
(Anderson & Schneier, 1978) och tenderar att vara mindre utbrända
(Glogow, 1986).

Självförtroendet antas också spela en betydelsefull roll för motivationen.
Weiner (1979, 1984) menar att motivationen i hög grad är en konsekvens av
hur individen upplever sin egen förmåga att lyckas med en uppgift. Enligt
Weiner tenderar högpresterande personer att tolka lyckosamma händelser
som ett resultat av den egna prestationen, och misslyckanden som otur.

Förvåntnlngsteorl

Förväntningsteori (engelska: expectancy eller expectancy/valence theory) kan
också sägas vara en form av kognitiv teori och innebär i stora drag att arbets
prestationer kan förklaras utifrån fyra viktiga variabler: motivationsstyrka,
personlighet och kompetens, samt rolluppfattning (Vroom, 1964).

Motivationsstyrkan bestäms här av de förväntningar som individen har på
framtida resultat samt resultatets förväntade värde.

I teorin finns två olika typer av förväntningar. Den ena kallas "handlingskon
sekvenser" och innebär att det hos varje individ finns en upplevd koppling
mellan varje beteende och dess konsekvenser (bestraffningar och
belöningar). Individen tror eller förväntar sig att om han beter sig på ett visst
sätt kommer han att få vissa belöningar. Varje konsekvens har ett värde som
skiljer sig från individ till individ beroende på personlighet och bakgrund.
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Den andra typen av förväntningar kallas "ansträngningskonsekvens". Den
innebär att det hos varje individ finns en förväntan om huruvida va~e

arbetsprestation skall lyckas eller ej.

Förväntningsteorin innebär att det finns förklaringar både hos individen och i
omgivningen till varför en individs motivation ser ut på ett speciellt sätt.

Förstärkningsteori

Förstärkningsteori bygger på operant inlärningsteori (Skinner, 1953) och social
inlärningsteori (Bandura, 1977a). Den innebär bl a att beteenden som åtföljs av
positiva konsekvenser (förstärkning) tenderar att upprepas i framtiden medan
beteenden som åtföljs av negativa konsekvenser (bestraffning) tenderar att
släckas ut. Det är den enskilde individen som själv tolkar vad som är en positiv
respektive negativ konsekvens beroende på intresse och bakgrund.

En positiv konsekvens kan dels vara något som följer på beteendet, t ex en
löneförhöjning, men kan också vara i form av något negativt som tas bort, t ex
att bli av med tråkiga arbetsuppgifter. Det förstnämnda kallas positiv
förstärkning och det sistnämnda negativ förstärkning.

Beteende kan läras in på två olika sätt. Det kan dels läras in genom att
individen själv utför beteendet, dels genom att observera en annan person
som utför en handling. Det sistnämnda kallas modellinlärning. Modellinlärning
underlättas om personen kan identifiera sig med modellen samt om modellen
blir belönad för sitt beteende.

Arbetsmotivation förklaras i termer av hur pass förstärkande arbetsplatsen
är för varje individ. En förstärkare kan vara allt från "kickar" aven stimulerande
arbetsuppgift till mer materiella belöningar som lön och presenter.

Kraften i en förstärkare avgörs inte bara av individens intresse och bakgrund
utan också av hur förstärkaren administreras, vem det är som ger förstärkaren
och hur nära i tid förstärkaren följer på beteendet.

Förstärkningsteori har i organisationssammanhang tillämpats på en rad
områden som t ex utformningen av belöningssystem, hur arbeten bör utformas
och formulering av mål.

Arbetets egenskaper

Traditionellt har arbeten ofta utformats i syfte att nå en anpassning till en viss
industriprocess, för att nå stordriftsfördelar, etc. Människan har i hög
utsträckning fått anpassa sig snarare än att anpassningen gått i motsatt riktning.
Effekterna av detta har bl a blivit dåliga arbetsmiljöer, hög sjukfrånvaro, hög
personalomsättning och låg arbetsmotivation. Under de senaste decennierna
har insikten om dessa missförhållanden fått ordentligt fäste vilket lett till att
arbeten och arbetsmiljöer utformats på sätt som är bättre anpassade till
människans behov och förutsättningar.
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En av de mest citerade modellerna för arbetsutformning är Hackman och
medarbetares arbetsegenskapsmodell (Hackman & Oldham, 1975, 1980).
Enligt deras synsätt påverkas arbetsmotivationen i hög grad av hur arbetet är
utformat. För att nå hög "motivationspotential" i arbetet bör arbeten helst
innehålla en hög grad av följande fem dimensioner:

* Variation - individen bör kunna använda så många färdigheter
som möjligt

* Helhet - individen bör helst arbeta med arbetsuppgifter som har en
tydlig början och ett tydligt slut

* Betydelsefulla - arbetsuppgifterna bör upplevas som viktiga
* Frihet - individen bör i största möjliga mån ha möjlighet att själv utforma

sina arbetsuppgifter, kunna disponera sin tid så långt det går
* Återkoppling - individen bör kunna se ett tydligt resultat av sitt eget

arbete

Mål

Målens betydelse för arbetsmotivationen är ett forskningsfält som undersökts
mycket flitigt under senare år (Tubbs, 1986; Mento m. fl., 1987). Mål kan vara
uttalade, som t ex nedskrivna företagsmål, men kan också vara mer diffusa
som t ex personliga livsmål som bara finns i individens tankar. Alla typer av
mål eller avsikter tjänar samma funktion, nämligen att leda individen i en viss
riktning så att organisatoriska och/eller personliga behov tillfredsställs.

Forskning visar att mål leder till bättre arbetsprestationer och högre
arbetsmotivation. Målen måste emellertid utformas på speciella sätt för att
denna effekt skall uppstå. Här är några egenskaper som visat sig vara
nödvändiga för att målen skall ha avsedda effekter (Locke & Latham, 1984):

* De måste vara specifika, dvs det räcker inte med att säga "gör ditt
bästa" eller att formulera målen i allmänna eller vaga termer.

* De måste vara tillräckligt utmanande. Det får inte vara för svårt eller för
lätt att nå målen.

* De måste vara accepterade av individen och denne bör helst också
få vara med och formulera målen.

* Individen bör få återkoppling när målet eller ett delrnål nåtts.

Aterkoppling och kontrollteori

Återkoppling antas vara en viktig förutsättning för allt mänskligt beteende, inkl.
arbetsprestationer. Återkoppling kan sägas vara information vars uppgift är att
a) vägleda individen i olika situationer, och b) att belöna och motivera
beteende. Återkoppling kan komma från många olika källor som t ex egna
tankar, andra medarbetare, chefer och från själva arbetsuppgiften (Ashford,
1986; Ashford & Cummings, 1983; Herold & Parsons, 1985; IIgen m. fL, 1979).
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Aterkopplingen i sig har i många studier konstaterats vara betydelsefull för
arbetsprestationen (Fisher, 1979; Chhokar & Wallin, 1984) men har visat
sig vara ännu mer kraftfull om den ges i samband med ett formulerat mål
(Ashford, 1986; Bandura & Cervone, 1983; Taylor m. fL, 1984). Samtidigt har
studier visat att om det finns ett tydligt mål, utan att återkoppling till målet ges,
så tenderar individen att själv aktivt söka efter återkoppling (Ashford &
Cummings, 1983; Lord & Hanges, 1987).

Företrädare för s k kontrollteori (Hollenbeck & Brief, 1988; Klein, 1989) hävdar att
mål och återkoppling bör ses som två enheter som tillhör samma motivations
process. I denna kognitiva teori antas individens beteende kontrolleras av s k
"återkopplingsloopar", som kontinuerligt jämför nuläget med internaliserade mål
eller standards.

I organisationer varierar tillgången på återkoppling starkt mellan olika
arbetsuppgifter och arbetsplatser. I vissa typer av arbetsuppgifter är det lätt för
individen att se ett resultat av sitt eget arbete och han har då bättre möjligheter att
få återkoppling i arbetet än i arbetsuppgifter där individen kanske bara utför ett
delmoment utan att få se den färdiga produkten.

Närheten till kunden är sannolikt viktig för graden av återkoppling eftersom det
generellt sett är lättare för individen att se ett resultat av sitt arbete om han
regelbundet får se och höra vad kunden tycker.

Den typ av resultatmått som används i avdelningen spelar en viktig roll för
tillgången på återkoppling. Mäts en avdelnings framgång i intäktstermer betyder
det sannolikt att möjligheterna till återkoppling är större än i avdelningar där det
saknas resultatmått, eller där effektiviteten enbart mäts i termer av kostnader.

Organisatorisk demografi

I forskningslitteraturen benämns ibland forskningsfältet om kön, könsfördelning,
ålder, åldersfördelning, antal år i företaget, antal år med samma arbetsuppgifter,
utbildning, ras, etc, som organisatorisk demografi (Pfeffer, 1983). Detta
forskningsfält anses bland en del forskare vara ett underskattat och outforskat
område. Forskningen har visat att demografiska faktorer ofta har stor inverkan på
t ex, personalomsättning, frånvaro, och arbetsmotivation.

Individuella demografiska faktorer antas ha viktiga konsekvenser men
fördelningen av dessa faktorer har, enligt Pfeffer (1981) kanske ännu större
betydelse för att förklara olika organisatoriska processer i företagen.

Pfeffer (1983) menar att demografiska faktorer i hög grad är en följd av tre
faktorer: tillväxt, teknologisk nivå i företaget samt företagets personalpolitik.
Om en organisation växer med säg 25 % per år kan inte företaget ha en
personalstyrka som arbetat mycket länge i företaget. I ett snabbväxande
företag erbjuds personalen goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar
vilket i sin tur sannolikt mer attraherar yngre personer än äldre. I företag utan
tillväxt, eller t om minskad tillväxt, blir konsekvensernaatt de får en
personalstyrka som arbetat länge i företaget, bl a som en följd av att det inte
finns tillräckligt intressanta karriärvägar i företaget.
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I branscher med snabb teknologisk förändring tvingas företagen att anställa
nyutexaminerade personer och personer som har den aktuella kunskap som
företaget efterfrågar. Enligt Pfeffer (1983) brukar ofta företag i högteknologiska
branscher, där teknologin snabbt förändras, ha många personer som arbetat
kort eller lång tid i företaget men däremot få som varit anställda medellång tid.

Företagets personalpolitik kan påverka företagets demografiska utseende
t ex genom den rekryteringsstrategi som tillämpas. Många företag tillämpar
bara internrekrytering vilket leder till att de får en arbetsstyrka som arbetat lång
tid i företaget. Enligt Pfeffer tenderar företag med starka företagskulturer också
att få personer som stannar länge i företaget. Vidare antas belöningssystemet
spela en stor roll för den demografiska strukturen i företaget. Företag med
generösa löner och förmåner behåller sannolikt sin personal längre än andra
företag.

Arbetsklimat, interaktionseffekter

Företrädare för s k interaktionistisk psykologi hävdar att det är fel att enbart beakta
faktorer hos individen eller situationen när arbetsmotivation studeras. De hävdar att
det ofta finns speciella unika interaktionseffekter som är resultatet av interaktionen
mellan individen och situationen (Endler & Magnusson, 1976). Arbetsklimatet
brukar ibland förklaras som en interaktionseffekt mellan individen och situationen,
dvs organisationen (Kozlowski & Farr, 1988; Schneider, 1987; Schneider &
Reichers, 1983).

I forskningslitteraturen om arbetsmotivation förekommer sällan begreppet
arbetsklimat trots att klimatforskare brukar hävda att arbetsklimatet är viktigt för
att förklara motivation. En orsak till detta kan vara att motivationsforskare
traditionellt har betraktat arbetsmotivation ur ett individ perspektiv medan
arbetsklimatet mäts på grupp- eller företagsnivå (Schneider & Reichers, 1983).

Begreppet arbetsklimat är minst lika komplext som begreppet arbetsmotivation
och antas vara ett resultat aven mängd faktorer. I avsnittet om arbetsklimat ges
en mer detaljerad redogörelse för vad begreppet står för och vilka faktorer som
påverkar arbetsklimatet. låt mig här bara konstatera att arbetsklimatet tycks vara
en viktig pusselbit när det gäller att förstå orsakerna till arbetsmotivation.

Det psykosociala synsättet

En viktig del av den svenska forskningen på området har utgått från att
arbetsmotivation är resultatet av faktorer hos individen, i arbetet och i
samhället och att det finns interaktionseffekter mellan dessa faktorer. Detta

brukar ibland benämnas det psykosociala synsättet (Gardell, 1976, 1986;
Westlander, 1977a, 1977b). Det psykosociala synsättet består enligt
Westlander (1977b) av följande tre komponenter:
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* Både ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv
* Arbetsmiljöfaktorer, där arbetsmiljön innefattar både fysiska,

organisatoriska och sociala egenskaper
* Individens subjektiva upplevelse av arbetssituationen

Enligt detta synsätt bör alltså arbetsmiljöfrågor sättas in i ett totalperspektiv där
ett stort antal variabler påverkar och interagerar med varandra.

Några kommentarer om de olika motivationsteorierna

Under 1970-talet skedde ett trendbrott i motivationsforskningen då fokus i hög
grad förflyttades från teorier som förklarar motivation i termer av individuella
skillnader, främst behovsteorier, till forskning som utgår från kognitiva teorier eller
teorier om sociala samspel på arbetsplatsen.

Trots att kritik riktats mot främst Maslows behovsteori och Herzbergs två
faktorteori för att vara dåligt empiriskt underbyggda citeras de fortfarande flitigt
(Sjöberg & Tollgerdt-Andersson, 1991). Jag har inte i detta avsnitt haft någon
ambition att gå in i detalj och redovisa det som talar för respektive emot varje
teori. Istället hänvisas till översiktsartiklar i ämnet, se t ex Katzell & Thompson
(1990).

Som framgått av denna redogörelse är det uppenbart att de olika teorierna
fokuserar sig på olika aspekter av motivation. Några av teorierna, t ex
behovsteorier, koncentrerar sig främst på att finna förklaringar hos individen.
Andra teorier fokuserar sig på att finna förklaringar i situationen, eller rättare
sagt i organisationen, t ex arbetsegenskapsmodellen, målteorier och
organisatorisk demografi. En tredje kategori förklarar arbetsmotivation främst
som ett samspel mellan individen och organisationen, t ex förstärkningsteori,
förväntningsteori, rättviseteorier och det psykosociala synsättet.

Förstärkningsteori, återkopplingsteori, kontrollteori, attributionsteori och
f6rväntningsteori är egentligen i stort sett samma teori men använder olika
terminologi och koncentrerar sig delvis på olika saker.

Motivationsteoriernas delvis olika inriktning gör att de i stor utsträckning kan
betraktas som komplementära snarare än motsägande. I kapitel fyra redovisas
ett förslag till syntes av teorierna i form aven motivationsmodell som bygger
på teoriernas olika fokus.

Kan amerikansk motivationsforskning tillämpas på svenska Ingenjörer?

En mycket hög andel av den publicerade motivationsforskningen är amerikansk
till sitt ursprung. En fråga att ställa sig är i vad mån denna forskning, med allt vad
den innebär av implicit amerikansk kultur och amerikansk management, kan
tillämpas på svenska förhållanden.
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Hofstede (1980) menar att det finns nationella karaktärsdrag som har betydelse
för hur arbetet skall organiseras och hur människor motiveras. Han anser bl a att
Maslows behovshierarki ser annorlunda ut i Sverige i jämförelse med t ex USA.
Sverige hamnar högt på femininitetsskalan vilket innebär att svenskar värdesätter
sociala behov och grupparbete mer än i många andra länder, menar Hofstede.

I de anglo-amerikanska kulturerna anses framgångsbehovet och inriktningen på
resultat vara större än i andra läner. Målbegreppet. t ex i form av MBO (Management
By Objeetives). är en typisk produkt från denna kultur och accepteras helt enkelt inte i
länder som Jugoslavien, Chile och Portugal, enligt Hofstede.

Detta arbete bygger i hög utsträckning på amerikansk motivationsforskning.
Mot bakgrund av diskussionen ovan är det en svaghet. Tyvärr finns det mycket
lite relevant svensk forskning på området, vilket alltså innebär att det inte finns
någon alternativ forskning att tillgå. Konsekvensen av denna diskussion är
samtidigt att behovet av svensk motivationsforskning är desto större. Denna
studie syftar bl a till att hjälpa till att fylla detta behov.
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3. Arbetsmotivation i ingenjörsarbete

I det förra avsnittet redovisades huvuddragen i några av de viktigaste
motivationsteorierna. I detta kapitel skall jag försöka bli lite mer konkret och
kommer att koncentrera framställningen på den speciella motivations
problematik som finns i ingenjörsarbete.

Först några ord om varför det är viktigt att fokusera kunskapsintensiva företag när
det gäller studiet av arbetsmotivation. Tillgången på råvaror och billig arbetskraft är
några av de produktionsfaktorer, som traditionellt givit företagen konkurrens
fördelar. Idag har kunskap och kompetens, d v s det s k humankapitalet, blivit minst
lika viktigt och kommer att bli ännu mer betydelsefullt i framtiden. De företag som
har bäst förmåga att lära och tillämpa ny kunskap, omforma kunskapen till
lönsamma produkter och tjänster, och snabbt komma ut på marknaden, kommer att
bli framtidens framgångsföretag.

Kunskapsintensiva företag står bokstavligt talat och faller med personalens
kunskap och kompetens och personalens vilja och förmåga att utnyttja denna.
De företag som inte lyckas att locka till sig, behålla, utveckla och motivera
medarbetarna kommer inte att kunna överleva i längden. Belönings- och
motivationsfrågor hamnar därigenom automatiskt i centrum i dessa företag.

Ledning av kunskapsintensiva företag

Olika ledarskapsteorier är i stor utsträckning utvecklade i industrimiljöer där
det finns en hög grad av specialisering, repetitiva sätt att lösa välbekanta
problem och där det finns en tydlig produkt att producera och sälja. Är det
möjligt att dessa teorier automatiskt även kan tillämpas på kunskapsintensiva
företag? Sannolikt inte.

På senare år har det kommit en hel del litteratur om ledarskap i kunskaps
intensiva företag. Att leda och organisera kunskapsintensiva företag innebär,
enligt många böcker i ämnet (Beckerus & Edström, 1988; Sveiby & Risling,
1986; Sveiby, 1990), en stor förändring i förhållande till sättet att leda
"traditionella företag":

* från styrning med regler och instruktioner till mål- och idestyrning
* från centralisering till decentralisering
* från hierarkier till nätverk
* från att organisera för en stabil omvärld till att organisera för en

omvärld i förändring
* från statiska organisationer till lärande organisationer

Om dessa antaganden är korrekta innebär det att det finns ett stort behov av
mer forskning fokuserad specifikt på kunskapsintensiva företag.
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Hur studera kunskapsintensiva företag?

I många framsynta kunskapsintensiva företag har man insett att det krävs en
ny typ av ledarskap för att leda denna typ av företag. Denna insikt är resultatet
av praktiska erfarenheter i företagen snarare än att det är vetenskapen som
påverkat företagen att förändra sig (Beckerus & Edström, 1988). Vetenskapen
har helt enkelt inte riktigt hängt med i svängarna. Det innebär att det idag i stor
utsträckning saknas teorier och metoder för att förklara och studera vad som
händer i denna typ av företag.

Detta är mycket påtagligt vid en genomgång att forskningslitteraturen om
arbetsmotivation där både teorier och mätmetoder genomsyras av ett
"traditionellt" synsätt på relationen mellan arbetsgivare och personal. En viktig
ambiti.cy1. för detta projekt är därför att handskas varligt med traditionella
teorier, metoder och forskningsresultat som ofta är produkter aven annan
tidsanda, kultur (läs den amerikanska) och utförda i "traditionella" företag.

En annan viktig ambition för studien är att ansatsen blir av induktiv karaktär 
att förutsättningiöst ta reda på hur det ser ut i praktiken, dvs att inte automatiskt
förutsätta att den ena eller andra teorin från början går att tillämpa på
kunskapsintensiva företag.

Ledning av ingenjörsföretag

Ett av problemen med litteraturen om ledning av kunskapsintensiva företag är
att den i hög utsträckning bygger på lösa antaganden, inte fakta, och på
enskilda personers erfarenheter av att leda denna typ av företag. Ett annat
problem är tendensen att klumpa ihop alla kunskapsintensiva företag i en
enda kategori och man förutsätter därmed att alla dessa olika typer av företag,
t ex ingenjörsföretag och finansbolag, också bör ledas på ungefär samma sätt.
Det finns viktiga skillnader mellan olika typer av kunskapsarbete som kan få
återverkningar på sättet att leda och organisera arbetet. Ingenjörsarbete skiljer
sig från andra problemlösande arbeten i många avseenden bl a genom att
problemlösningen i hög grad är verifierbar.

Det finns en del böcker och artiklar om ledarskap och arbetsmotivation i
ingenjörsföretag. Ett avgörande problem med denna litteratur är att det även här i
stor utsträckning handlar om enskilda personers lösa tyckanden snarare än väl
underbyggda teorier. Ett annat problem är att det finns en tendens att klumpa ihop
olika typer av ingenjörsarbete, t ex forskare och ingenjörer, trots att de ofta arbetar
under helt olika förutsättningar (Allen, 1988).

I detta avsnitt följer en redovisning aven del av forskningen om ledarskap och
arbetsmotivation i ingenjörsföretag. En stor del av denna forskning handlar om
innovativt arbete vilket innebär att redovisningen nedan främst berör denna typ av
arbete.
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Frihet eller styrning?

En av de stora frågorna när det gäller ledarskap i ingenjörsarbete är om och
hur arbetet med kvalificerade ingenjörer skall styras. Detta är ett ämne som
bland annat har aktualitet för personer med innovativt och kreativt arbete.

Frihet anses vara en viktig förutsättning för att skapa ett kunskapssökande och
innovativt klimat (Nonaka, 1989). Den frihet företaget ger individen syftar bl a till att
fungera som ett tecken på den tillit och stöd som behövs för att individen samtidigt
skall vilja "ge något tillbaks" till företaget i form av engagemang, uppoffring och
övertidsarbete. Friheten är en signal till individen att "vi litar på dig".

Kan ingenjörens frihet och företagets mål förenas eller är de oförenliga? I sin
klassiska studie av ingenjörer i FoU-avdelningar slår Pelz & Andrews (1976)
fast att bäst resultat nås om det finns en blandning av frihet och styrning i
denna typ av arbete. De menar att både frihet och styrning kan förenas om
individen får ett övergripande mål som skall uppnås samtidigt som
denne har rätt att själv bestämma hur målet skall nås.

Bailyn (1985) är något tydligare än Pelz & Andrews och skiljer mellan två olika
typer av frihet i FoU-avdelningar: a) strategisk frihet och b) operationell frihet.
Strategisk frihet innebär frihet att själv bestämma sin egen forskningsinriktning
medan operationell frihet står för frihet att välja väg för att nå ett bestämt mål.
Bailyn menar att det behövs olika typer av frihet för de olika stadier som
ingenjören befinner sig i. Hög grad av bägge dessa typer av frihet anser hon
passar bäst för ett fåtal mycker erfarna ingenjörer medan låg grad av bägge
dessa frihetstyper är bäst för nyanställda. När väl den nyanställde kommit in i
arbetet gäller det, enligt Bailyn, att ge denne mer och mer operationell frihet.

Hög strategisk frihet/låg operationell frihet bör enligt Bailyn gälla för ledningen
för FoU-avdelningen. Enligt Katz (1988) är det dock inte säkert att denna
ledarstil är att föredra i alla lägen. Katz menar att ledarstilen måste anpassas
till det stadium i arbetsgruppens livscykel som gruppen befinner sig i. En
mindre styrande ledarstil kan vara att föredra i projektgrupper där individerna
tar ett stort ansvar för sitt arbete. Däremot tycks det. enligt Katz, vara så att en
mer auktoritär och styrande ledarstil behövs i det Katz kallar stabiliserings
stadiet, dvs det stadium som ofta inträffar i grupper som arbetat ihop länge och
som kännetecknas av stagnation och alltför smal specialisering.

Samtidigt tycks det vara så att olika människor, inom samma ingenjörskategori,
skiljer sig åt när det gäller hur mycket frihet som önskas (Bailyn & Lynch, 1983).
Vissa människor vill helt enkelt ha mer ledning och fler arbetsuppgifter som
företaget efterfrågar, snarare än att själva bestämma innehållet, riktningen och
uppläggningen av arbetet. Chefens uppgift är därför att försöka anpassa
arbetsuppgifterna efter varje enskild persons önskemål och läggning (Miller, 1986).
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Diskussionen om frihet kontra styrning berör samtidigt forskningen om mål i arbetet.
Med andra ord, kan målteori (Locke & Latham, 1984) även tillämpas på alla typer av
ingenjörsarbete? Det finns i forskningen ingenting som direkt tyder på att målteori
inte också kan tillämpas i olika typer av ingenjörsarbete. En mycket liten del av
målforskningen har emellertid varit koncentrerad specifikt på ingenjörsarbete.
Detta är en svaghet med tanke på att det tycks finns en speciell målproblematik för
komplext arbete, t ex innovationsarbete. Enligt Earley m. fl. (1989) kan det vara svårt
för personer som arbetar med komplext tankearbete att samtidigt arbeta med tydliga
och tidsbegränsade mål.

Vad påverkar effektivt Ingenjörsarbete?

Ingenjörsarbete har traditionellt betraktats som ett yrke som huvudsakligen
baserar sig på individens tekniska kompetens (Lee, 1986). Detta är ett av
skälen till att företagen slagits om de duktigaste studenterna på landets
tekniska högskolor. Det finns emellertid få, om ens några, studier som visar att
det finns ett samband mellan framgång på högskolan och framgång som
tekniker i arbetet (Lee, 1986). Det tycks vara så att den tekniska kompetensen,
såsom den mäts på tekniska högskolor, bara är en av många variabler som
påverkar effektiviteten i tekniskt arbete.

Vilka faktorer är det då som avgör framgången för ett tekniskt projekt? Lee
fann att följande individfaktorer, förutom den tekniska grundkompetensen, var
avgörande för framgång:

• Förmågan att hantera ostrukturerade uppgifter och situationer
• Förmågan att identifiera rätt information för projektet
• Förmågan att definiera problemet på rätt sätt
• Den sociala kompetensen

För att bli en duktig tekniker krävs det med andra ord, förutom den tekniska
kompetensen, ett antal personliga och sociala egenskaper.

Efter en genomgång av litteraturen om arbetsmotivation i ingenjörsarbete är det
uppenbart att psykologiska och sociala faktorer spelar en viktig roll för tekniskt
arbete, t ex ledarskapet, arbetsklimatet, företagskulturen, demografiska faktorer
som t ex antal år med samma projektgrupp och belöningssystemets utformning.

Enligt Thamhain & Wilemon (1987) är de mest framgångsrika ingenjörs
företagen genomgående företag som tagit hänsyn till ingenjörsarbetets
psykologiska och sociala dimensioner.

Organisationsstruktur och bemanning av innovativt arbete

Många organisationer har skapats för att handlägga en mängd likartade rutiner. I en
kunskapsproducerande organisation gäller det ofta att producera något för första
och enda gången. Detta gör troligen att kunskapsproducerande organisationer
måste struktureras på helt andra sätt i jämförelse med massproducerande
organisationer.
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I många typer av ingenjörsarbeten finns en inbyggd konflikt mellan att fungera
effektivt idag samtidigtsom det gäller att se till att företaget har tekniskt
framstående produkteräven i framtiden (Katz &Allen, 1985a). I alla tekniskt
orienterade företag kämpardessa bägge krafter mot varandra om resurser och
acceptans (Katz & Allen, 1985b). Om de krafter som sysslar med den operativa
verksamheten, t ex marknadssidan, blir för dominerande är risken stor att det blir
ett för kortsiktigt tänkande och att den tekniskautvecklingen blir lidande. Om, å
andra sidan, FoU-folket blir för dominerande finns det risk att produkterna blir för
sofistikerade eller inte svarar mot marknadens behov.

För att en innovation i slutändan skall kunna bli en säljbar produkt måste den
som regel genomgåett antal projektstadier. Roberts & Fusfeld (1982)
identifierar följande sex stadier:

1. Förprojekt - övergripande allmänna diskussioner
2. Projektmöjligheter - diskussion av specifika ideer till tänkbara projekt
3. Initiering av projektet- Förberedelse för projektet, kostnadsberäkningar, etc
4. Igångsättning
5. l:Jtvärdering - hur svarar projektet mot de ursprungliga planerna?
6. Överföring till produktion och försäljning

För att kunna genomföradessa stadier behövs ett antal personersom har
olika roller. Roberts & Fusfeld kallar dessa roller för:

1. Idegenererare - som kläcker ideer
2. Entreprenörer - som marknadsför och driver iden vidare
3. Projektledare - som planeraroch koordinerar de aktivitetersom krävs för

att överföra iden till handling.
4. Grindvakt - som samlar in och kanaliserar information av värde för projektet,

t ex hur marknaden ser ut.
5. Sponsoreller tränare - som leder, styr och stöttarde personersom ingår i

projektet.

Enligt Galbraith (1984) behövsdessutom en "orkesterledare" - en person i
organisationen, t ex VD, som ser till att projektet får de resursersom krävs och
som med sin maktposition stöttar projektet.

Om inte alla dessa roller finns med i innovationsprocessen finns det risk för
problem i projektet eller att innovationen aldrig blir verklighet.

Arbetsklimat

För att innovativt arbete skall kunna utvecklas krävs inte bara ett gott
ledarskap, lämplig organisationsstruktur och bemanning. Här måste också
finnas ett generöst arbetsklimat som stöttar och motiverarpersonalen (Kanter,
1983; Souder, 1987; Kozlowski & Hults, 1987).
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Arbetsklimat är ett begrepp som definerar motivation på ett kollektivt snarare
än på ett individuellt plan vilket är vanligt i de gängse motivationsmodellerna
(Schneider & Reichers, 1983). Arbetsklimatet anses vara en nyckelfaktor i
länken mellan individen och omgivningen och får mer eller mindre en direkt
påverkan på arbetsprestationen.

Arbetsklimatet antas ha en viktig roll för motivationen av ingenjörsarbete på
många plan. Arbetsklimatet påverkar till en del det dagliga arbetet på den
egna avdelningen. Eftersom många innovativa projekt är beroende av många
avdelningars insatser måste det också finnas ett positivt arbetsklimat som går
över avdelningsgränserna, dvs som motiverar till grupptänkande (Souder,
1987).

Arbetsklimatets roll är inte bara att allmänt motivera arbetsprestationer.
Arbetsklimatet bör helst motivera till den speciella typ av ingenjörsarbete som
bedrivs. Ett företag som befinner sig i en snabb föränderlig teknologisk miljö
måste ha ett arbetsklimat som motiverar till snabb anpassning (Kozlowski &
Hults, 1987; Kozlowski & Doherty, 1989; Kozlowski & Farr, 1988).

Drivkrafter i arbetet

Enligt vissa forskare drivs ingenjörer i högteknologiföretag i mindre utsträckning av
pengar och materiella belöningar än andra yrkesgrupper (Griggs & Manring, 1986;
Von Glinow, 1988). Istället anses arbetsuppgifterna i vid bemärkelse spela den
centrala rollen som drivkraft i arbetet. Med arbetsuppgifter menas här intellektuellt
utmanande arbetsuppgifter, stimulerande arbetsklimat, att få arbeta med andra
professionella ingenjörer, utvecklingsmöjligheter, etc.

Detta innebär dock inte att alla ingenjörer har samma preferenser när det gäller
vad som är viktigast i arbetet. Det finns inom gruppen ingenjörer stora variationer
som bl a påverkas av ålder, kön och företagskultur (Von Glinow, 1988).

Belöningssystem

Den personalpolitik som bedrivs i ingenjörsföretag är ofta en konsekvens av
en mängd faktorer i och utanför företaget, som t ex företagsstrategi och den typ
av teknologi företaget bedriver (Jackson m. fl., 1989). Det finns, enligt Balkin &
Gomez-Mejia (1984), ett direkt samband mellan belöningssystemets utseende
i högteknologiföretag och framför allt följande fyra faktorer: försäljningsvolym ,
vinstnivå, stadium i produktIivscykeln och tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Ett av belöningssystemets främsta syften är att belöna arbetsprestationer så att
företagets mål uppnås. Forskning visar dock att det är svårare att kontrollera
arbetsprestationer i högteknologiföretag, och i andra kunskapsintensiva företag, än
i "traditionella företag" (Schuster, 1984).
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En förklaring till att många belöningssystem i högteknologiföretag misslyckas är att
de är för standardiserade, dvs belönar alla på samma sätt, vilket gör att många helt
enkelt inte känner sig belönade (von Glinow, 1988). Vidare är många system så
dåligt utformade att motproduktiva och oönskade prestationer belönas, samtidigt
som önskvärda prestationer bestraffas (Kerr, 1975, 1988). För det tredje tycks
många belöningsysstem i första hand bygga på materiella belöningar, vilket för
många kvalificerade ingenjörer är relativt ointressant (Von Glinow, 1988).

Låt oss titta närmare på belöningssystem i innovativt arbete som visar hur
svårt det är att få ett belöningssystem som fungerar. I denna typ av verksamhet
finns bl a idegenererare som i hög utsträckning drivs och belönas av sina
egna tankar. Det är troligt att den kanske viktigaste belöningen för dessa
personer är att det finns tillräckligt med resurser, möjligheter och framför allt
frihet (Pinchot III, 1987). Detta innebär dock inte att materiella belöningar är
oviktiga för kvalificerade ingenjörer. Det måste i grunden finnas ekonomiska
villkor som individen känner sig tillfreds med. Risken är annars att missnöjet
med de ekonomiska villkoren tar överhanden (Von Glinow, 1988).

Utöver goda professionella villkor finns det ett otal tänkbara belöningsformer som
t ex alternativa karriärvägar, interna pris till bästa innovation, kontantutbetalningar
som belöning för en viktig innovation, och procent på intäkter på en viss innovation.
Det går inte att fastslå vilka av dessa belöningstyper som är de mest effektiva om de
nu är motivationsdrivande överhuvudtaget.

Det finns ett antal problem förknippade med materiella belöningar. Dels kan
det vara så att materiella belöningar förskjuter intresset från de inre belöningar
som finns i att utföra själva arbetsuppgiften vilket kan försämra arbetsglädjen
(Lepper & Green, 1978). Dessutom är ofta många människor involverade i
innovationsprocessen, inte bara idekläckaren. Svårigheten är därför att se till
så att alla de som bidragit till innovationens utveckling också får sin del av
kakan, dvs även dem som förvandlat innovationen till en säljbar produkt.
Risken är annars stor att de känner sig förbigågna (Pinchot III, 1987).

Ett tredje problem med belöningssystem som helt är uppbyggda av materiella
belöningar är att de inte tar hänsyn till individens speciella önskemål och behov.
Enligt Kerr (1988) finns det inga genvägar till hur belöningssystem i högteknologi
företag bör utformas. Dessa belöningssystem bör alltid skräddarsys till individens
speciella förutsättningar, behov och önskemål för att kunna ge önskvärt resultat.
När belöningssystem diagnosticeras använder Kerr en metodik som bl a går ut på
att identifiera de belöningar, eller förstärkare som han hellre kallar dem, som i
praktiken är belönande för varje individ. En förstärkare kan vara allt från lön och
förmåner till intressant arbetsinnehåll och utvecklingsmöjligheter.

Efter en genomgång av forskningslitteraturen om belöningssystem och
ingenjörsföretag framkommer framför allt tre övergripande rekommendationer att
beakta när systemen utformas. Den första rekommendationen går ut på att det
måste finnas en nära koppling mellan företagsstrategi och belöningssystem. Ett
företag som befinner sig i ett tidigt skede i produktIivscykeln bör t ex belöna
innovativa arbetsprestationer i större utsträckning än företag med mogna produkter.
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En andra rekommendation är att skräddarsy belöningssystemet till den speciella typ
av verksamhet som bedrivs. Belöningssystemet kommer inte att få avsedd effekt
såvida det inte överensstämmer med företagets behov och typ av verksamhet.

Slutligen rekommenderas belöningssystem i ingenjörsföretag att anpassas till
individens speciella behov så långt det är möjligt.

Sammanfattningvis innebär således dessa rekommendationer att
utformningen av belöningssystem i högteknologiföretag bör kännetecknas av
skräddarsydda lösningar anpassade till företagsstrategi, verksamhet och
individ för att kunna fungera effektivt.

Alternativa karriärvägar

I vissa företag finns det system för alternativa karriärvägar för tekniker, dvs
möjligheter för tekniker att göra karriär vid sidan av de traditionella hierarkiska
sätten. Ett sådant exempel är de karriärstegar för specialister som finns
utvecklade i några företag. Huvudsyftet är att använda dessa karriärstegar
som motivationsverktyg för bl a tekniker som inte är intresserade, eller
lämpade, att bli traditionella chefer.

Det finns ett antal problem förknippade med de tekniska karriärstegarna, enligt
Allen & Katz (1986). Ett första problem är att de titlar som finns i dessa karriär
stegar, t ex "seniorforskare", inte har samma status ute i samhället som de
traditionella hierarkiska, t ex VD. En konsekvens av detta är att den alternativa
karriärstegen automatiskt får lägre status även internt i företaget. Att bli befordrad
till den tekniska stegen kan vidare ge oönskade signaler till individen som t ex "att
de tycker inte jag passar som chef". Risken är därför stor att utnämningen får
motsatt effekt, dvs en demotiverande effekt, enligt Allen & Katz.

Ett annat problem med de alternativa karriärstegarna är att de saknar en viktig
ingrediens som finns i den traditionella hierarkin, nämligen makt. Det finns därför i
praktiken få möjligheter för den som befinner sig på den tekniska stegen att driva
igenom beslut och ideer. Vidare finns det i alla företag en koppling mellan makt
och prestige vilket således gör att den tekniska stegen automatiskt får lägre status,
menar Allen & Katz.

Slutligen har den tekniska stegen ofta missbrukats på olika sätt t ex genom att
den använts som en avstjälpningsplats för personer som misslyckats på den
traditionella stegen. Dessutom har den tekniska stegen, enligt Allen & Katz,
ofta använts för att belöna lojalitet med företaget snarare än som belöning för
tekniska framsteg.

Konsekvenserna av alla dessa problem är att de alternativa karriärstegarna
lätt förlorar i prestige och förlorar därigenom också sin motiverande styrka.
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Allen & Katz undersökning av ingenjörers syn på olika karriärvägar visade bl a att
yngre ingenjörer i första hand tenderade att aspirera på den traditionella stegen
men även i viss mån på den alternativa stegen. Den äldsta åldersgruppen
tenderade att bortse ifrån karriärvägar överhuvudtaget och efterfrågade istället i
första hand intressantare arbetsuppgifter.

Högpresterande Ingenjörsgrupper

En stor del av den forskning som studerat ingenjörsarbete har individen som fokus.
Ett problem med den individfokuserade forskningen är att man inte får med det
sociala sammanhang individen arbetar i och som många gånger är en viktig
förutsättning för effektivt ingenjörsarbete. I detta avsnitt behandlas den forskning
som analyserat bakgrundsfaktorerna till varför vissa ingenjörsgrupper är mer
framgångsrika än andra.

I en undersökning av 500 ingenjörer fann Thamhain & Wilemon (1987) att det
fanns ett antal gemensamma nämnare hos de mest framgångsrika ingenjörs
grupperna. En sammanfattning av deras forskningsresultat återfinns i figur 3.1.
Thamhain och Wilemon slutsatser är att det framför allt var företagets fokusering,
eller brist på fokusering, på arbetets mänskliga och sociala aspekter som avgjorde
ingenjörsgruppernas framgång.

Arbetsrelaterade kännetecken Psykologiska kännetecken

* Tekniskt framgångrika * Stor energi

* Håller tidsgränser, bud- * Förmåga att lösa

gets konflikter

* Engagerade, resultat- Den * Goda kommunikationer

orienterade effek- mellan gruppmedlemmar

* Innovativa, kreativa tlva * God laganda

* Kvalitetsmedvetande Ingen- .....- * Ömsesidigt förtroende

* Vilja till förändring jOrs * Gruppmedlemmar utveck-

* Förmåga att förutsäga grup- lar sig själva

trender pen * Effektivt samarbete med
andra grupper i organisa-
tionen

* Stort behov att lyckas

Figur 3.1. Egenskaper hos effektiva IngenjOrsgrupper
(källa: Thamhain & Wilemon, 1987)

I samma undersökning identifierade Thamhain & Wilemon ett antal hinder resp.
utlösare för utveckling av effektiva ingenjörsgrupper. De återfinns i figur 3.2.



Utlösare
• Intressanta arbetsuppgifter
• Uppskattning av resultat
• Tekniskt duktiga chefer
• Gott ledarskap
• Kvalificerade gruppmedlemmar
• Professionell utveckling
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Hinder
• Oklara mål och syften
• Otillräckliga resurser
• Maktkamper och konflikter
• Oengagerat ledarskap
• Dålig trygghet i arbetet
• Förändrade mål och prioriteringar

Figur 3.2. Utlösare och hinder för utveckling av effektiva
Ingenjörsgrupper (källa: Thamhaln & Wilemon, 1987)

Utlösarna och hindren i i figur 3.2 är alla relaterade till ledarskapet,
arbetsinnehållet, individens behov samt arbetsklimatet.

Ledarskapet är en av de mest centrala faktorerna i effektivt ingenjörsarbete,
enligt Thamhaln & Wilemon. En av ledarens viktigaste roller är bl a att svetsa
samman gruppen som oftast består av duktiga individualister och som inte
alltid är intresserade av samarbete.

En ingenjör på en FoU-avdelnlng genomgår enligt Katz (1988) tre stadier.
Socialisationsstadiet innebär att individen prövar sig fram till en tryggare
plattform. Därefter följer det innovativa stadiet som bl a kännetecknas av hög
produktivitet och högre säkerhet. Slutligen hamnar individen I stabiliseringstadiet
där engagemanget är mindre och de utmanande arbetsuppgifterna färre.

Ingenjörsgrupper tycks följa ungefär samma prestationslivscykel enligt Katz
(1988). Ju stabilare gruppen är desto mer minskar gruppens engagemang i
arbetet och efterfrågan på utmanande arbetsuppgifter. Gruppmedlemmar som
kännt varandra länge tenderade, enligt Katz, att söka sig till standardlösningar
och rutinmässiga arbetsuppgifter. En grupp utan trygghet och struktur är heller
inte önskvärt. Utmaningen för en chef i ett ingenjörsföretag är, enligt Katz, att
skapa ett arbetsklimat där det både finns tillgång till trygghet och utmanande
arbetsuppgifter.

Katz har i några studier av ingenjörsgrupper (Katz, 1978, 1982) visat att
kommunikationen mellan gruppmedlemmarna och gruppernas prestationer
minskade som en funktion av antal år i projektgruppen. Ingenjörsgrupper som
hållit ihop länge tenderade, enligt Katz (1988), att tro att de tillsammans hade
så mycket expertkunskap att de inte upplevde att personer utanför gruppen
hade några nya ideer och lösningar att komma med. Istället för att konfronteras
med obehaget att lära om och förändra sig övertalade de sig själva att de
hade en överlägsen kunskap och hade ingenting att lära från andra.

En annan process som pågår parallellt är, hävdar Katz (1988), att grupper med
åren blir mer och mer specialiserade och till slut uppfattas av omgivningen som att
de håller på med irrelevanta uppgifter. Detta leder i sin tur till minskad motivation
med att kommunicera med omvärlden. Denna isolering, och allt smalare
specialisering, leder så småningom till sämre arbetsprestationer.
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Grupper som arbetat tillsammans länge tenderade, enligt Katz, att interagera
selektivt med omvärlden. Gruppmedlemmarna tog helst kontakt med personer
som hade liknande intressen och behov. Dessutom tenderade gruppmed
lemmarna att bli allt mer lika varandra över tid. på ungefär samma sätt som
äkta makar. Detta förstärkte i sin tur gruppens isolering från omvärlden.

Denna likhet inom gruppen, och begränsade kommunikationsmönster, leder
visserligen till effektivare kommunikation men innebär samtidigt mindre
kreativa och innovativa tankar, menar Katz (1988).

Ur motivationssynvinkel, och ur inlärningspsykologisk synvinkel, är den
stagnerande ingenjörsgruppen som arbetat ihop länge en svår nöt att knäcka.
Sannolikt har många av dessa grupper en hög arbetsmotivation och hög
arbetstillfredsställelse. De umgås med likasinnade, sysslar med specialiserade
arbetsuppgifter som de finner intressanta och har kontroll över. Samtidigt är de ur
företagets synvinkel av allt att döma relativt improduktiva. Det krävs troligen
mycken möda för att de skall förmås att bryta upp ur denna trygghet för att börja
interagera med människor de inte känner väl och ta itu med nya. okända
arbetsuppgifter.

Den underliggande belönings- och motivationsstrukturen i dessa grupper
förstärker på det viset stagnation och passivitet. Den gamla och trygga
gruppen fungerar därför som en motivationsfälla.

Det finns, enligt Katz (1988), ett antal åtgärder som kan vidtas för att bibehålla
ett kreativt och innovativt arbetsklimat i gruppen. En tänkbar åtgärd är att med
jämna mellanrum rekrytera in nya medlemmar i gruppen. Nykomlingar ser
som regel med friskare ögon på gruppens arbete och utmanar på det viset
gruppens etablissemang. Samtidigt kan personer som arbetat länge i samma
grupp roteras till andra grupper, enligt Katz.

En annan åtgärd för att förebygga stagnation är att medvetandegöra
gruppernas demografiska struktur. Ofta är chefer inte medvetna om det
genomsnittliga antal år som gruppmedlemmarna arbetat tillsammans.

En tredje tänkbar åtgärd är att utveckla och anpassa ledarskapet i grupperna.
Forskning visar att ledarskapet är centralt i högpresterande grupper (Katz,
1988). Ledare i högpresterande grupper är duktigare på att lösa konflikter, att
skaffa nödvändiga resurser. att formulera projektmål och att styra
gruppmedlemmarna mot dessa mål. Som nämnts tidigare kan en mer
auktoritär och styrande ledarstil vara att föredra i stagnerande grupper där
medlemmarna länge arbetat tillsammans.

Företagskulturer

Företagskulturbegreppet är ett viktigt begrepp i alla organisationstyper och är
viktigt som referensram för att förstå arbetsmotivation. I detta avsnitt diskuteras
konsekvenserna för arbetsmotivation i ingenjörsföretag utifrån Von Glinows
(1988) modell för företagskulturer.
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Företagskulturer kan, enligt Von Glinow (1988), klassificeras med avseende
på dess inriktning på arbetsresultat respektive personalens välbefinnande.
Fyrfältstabellen i figur 3.3 sammanfattar denna indelning.

Hög

Personal
orienterad

Låg

Personal·
vårdande

Likgiltig

Låg

Integrerad

Krävande

Hög

Resultat
orienterad

Figur 3.3. En referensram för företagskulturer (källa: Von Glinow, 1988)

Den likgiltiga kulturen

I den likgiltiga kulturen bryr man sig inte nämnvärt varken om personalens
välbefinnande eller företagets resultat. På längre sikt kan en sådan organisation
inte överleva såvida den inte har en monopolställning eller skyddas av lagstiftning.

Denna typ av företagskultur återfinns som regel inte i högteknologiföretag som
befinner sig på konkurrensutsatta marknader med dålig vinstmarginal. Istället är
sannolikheten större att likgiltiga företagskulturer återfinns i monopolföretag,
karteller och offentliga företag.

De metoder som används i denna typ av organisationer för att attrahera, motivera
och behålla kvalificerade ingenjörer, eller andra professionella yrkesgrupper,
handlar mycket om trygghet och möjligen också karriärmöjligheter. Status finns
här också som lockbete men bara för att fåtal i toppen av organisationen.

Den likgiltiga kulturen erbjuder få professionella belöningar som t ex
intressanta arbetsuppgifter. EngagemangeUidentifikationen med företaget är
som regel lågt.
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Den personalvårdande kulturen

Precis som i den likgiltiga kulturen ställs det, relativt sett, låga krav på
prestationer i den personalvårdande kulturen. Istället sätts personalens behov
i centrum. Personalen är också oftast lojal mot den egna organisationen. Så
länge organisationen inte ställs inför stort konkurrenshot kan denna typ av
kultur fungera bra.

Den personalvårdande kulturen försöker locka till sig arbetskraft med hjälp av
belöningar som trygghet, karriärmöjligheter och en allmän generös
personalpolitik. Samtidigt erbjuder dessa kulturer, relativt sett, få
professionella belöningar även om här ofta finns goda möjligheter till
personlig utveckling och kompetensutveckling. Den personalvårdande
kulturen kan t ex återfinnas i lönsamma branscher som utmärks av relativt
svag konkurrens och som domineras av stora företag.

Den krävande kulturen

Den krävande kulturen är i sin mest extrema form helt fokuserad på
organisationens resultat och personalens arbetsprestationer. I denna typ av
kultur finns ofta goda möjligheter att få bra ekonomiska villkor, som t ex
vinstdelning, aktierioptioner och priser för bästa säljare. Här finns också goda
möjligheter till professionella utmaningar eftersom företaget hela tiden strävar
efter att konkurrera med den bästa produkten eller tjänsten.

I den krävande kulturen erbjuds också goda möjligheter till personlig
utveckling och kompetensutveckling även om risken för utbrändhet är större i
denna typ av kultur än i någon av de andra.

Tryggheten är relativt sett låg eftersom den helt är knuten till hur företaget går
samt hur va~e enskild person presterar.

Den Integrerade kulturen

Den integrerade kulturen tar både hänsyn till individens behov och organisationens
mål och är sannolikt den typ av kultur som är mest eftersträvansvärd för kvalificerade
ingenjörsföretag men troligen också för alla typer av organisationer oavsett inriktning.

I den integrerade kulturen värdesätts personalen samtidigt som den erbjuder
goda möjligheter till såväl ekonomisk ersättning som personlig och professionell
utveckling. Samtidigt ställer företaget höga krav och har förväntningar på
medarbetarna som inte är krävande utan kännetecknas av respekt för individen.

Prestationsbelöningar av typen vinstdelning, aktierioptioner är vanligt
förekommande. Prestationen är som regel kopplad till såväl individuella mål
som företagsmål. Belöningssystemet sätts i relation till uppnådda mål. Vidare
belönas egenskaper och företeelser som samarbete, risktagande, innovativt
tänkande och kompetensutveCkling.
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Slutsatser

För att kunna rekrytera, behålla och motivera kvalificerade ingenjörer, måste
företaget erbjuda bra villkor ur både professionell och materiell synvinkel. Den
integrerade kulturen är den kulturtyp som sannolikt svarar bäst mot den
kvalificerade ingenjörens behov.

För att ingenjörsföretaget skall kunna konkurrera framgångsrikt med andra företag
måste företaget på samma gång lyckas med sin personalstrategi. Samtidigt är
företagets uppgift att styra personalens motivation i en önskvärd riktning för att
företagets mål skall kunna uppnås. Den typ av styrning som finns i den krävande
kulturen, kommendering och belöning med materiella belöningar, passar, enligt
von Glinow, inte för kvalificerade ingenjörer. Det krävs därför en kultur som
kombinerar personal- och resultatorientering vilket alltså talar för att den
integrerade kulturen är den bästa utgångspunkten för kvalificerat ingenjörsarbete.
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4. Utgångspunkter för studien, syften och
forskningsfrågor

I kapitel 2 och 3 har jag redogjort för flertalet av de viktigaste motivations
teorierna samt en del om forskningen om arbetsmotivation i ingenjörsarbete.
Detta kapitel syftar till att dra några slutsatser av det som hittills redovisats. Dessa
slutsatser utgör också utgångspunkter för uppläggningen av hela studien.
Kapitlet avslutas med att redovisa studiens syften samt de mer specifika
forskningsfrågor studien syftar till att besvara.

Slutsatser om forskningen om arbetsmotivation

Det tycks vara så att flertalet motivationsteorier betraktar motivation från olika
perspektiv och har därigenom alla något unikt att tillföra. De olika teorierna är
med andra ord komplementära snarare än motsägande. Ställs teorierna
bredvid varandra blir teoriernas olika fokus delar i ett system där de olika
pusselbitarna, individen, arbetet, organisationen är beroende av varandra.

1. Arbetsmotivation - ett helhetsperspektiv

De empiriska forskningsresultat om motivation som finns rapporterade lämnar
starkt stöd för antagandet att arbetsmotivation är en följd av både faktorer hos
individen och faktorer i omgivningen och att det dessutom kan finnas viktiga
interaktionseffekter mellan dessa. Det är därför viktigt att många typer av
faktorer beaktas när begreppet arbetsmotivation analyseras. En viktig
utgångspunkt för denna studie är alltså att arbetsmotivationen är ett resultat av
en interaktion mellan många faktorer hos individen, företaget, den sociala och
kulturella omgivningen.

2. Människor är unika - Individuella lösningar

Varje individ har en unik bakgrund, personlighet och intressen vilket i sin tur
skapar individuella förutsättningar för arbetsmotivation. Det finns en
överväldigande mängd forskningsresultat från de olika forskningsfälten
kognitiv psykologi, inlärningspsykologi och behovsforskningen som stöder
detta påstående. Individer skiljer sig åt på många olika sätt t ex sätt att tänka,
intressen, kompetens och ambitionsnivå, vilket får direkta följder för
arbetsmotivationen. Konsekvenserna av detta faktum är mer omfattande än
vad man intuitivt kanske kan tro. Traditionellt har de flesta arbeten och
arbetsplatser byggt på standardiserade lösningar där det förutsatts att
individer har likartade behov och tänker och beter sig på ett likartat sätt. Det
löpande bandet, centrala löneavtal och fasta arbetstider reflekterar detta
synsätt.

Idag ser vi hur många företag har börjat införa mer flexibla lösningar som
syftar till att bättre tillgodose individens unika behov. Exempel på detta är
decentraliserat ansvar, flexibla arbetstider, lokala löneavtal och individuell
karriärplanering.
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Jag kommer därför i detta arbete att undersöka i vilken utsträCkning ett antal
individfaktorer, t ex ålder, kön, drivkrafter i arbetet och utbildning, visar
samband med ingenjörers arbetsmotivation.

3. Sociala och kulturella faktorer påverkar

Sociala och kulturella faktorer antas spela en viktig roll för arbetsmotivationen. Förutom
att va~e individ är en produkt av sin sociala och kulturella miljö så påverkas sannolikt
individens arbetsmotivation av dennes aktuella sociala situation i familjen. Detta är ett
av skälen till att just förhållanden utanför arbetet kommer att studeras i denna studie.

4. Kognitiva faktorer av central betydelse

Ett sätt att förstå interaktionen mellan individ och organisation är att studera
individens tankemönster, dvs kognitiva faktorer. Individens tankar föregår all
motivation. Det är t ex individens tankar som avgör vad som är en belöning, hur
återkopplingsinformationen skall tolkas och vad som är ett stimulerande arbete.
Kognitiva faktorer spelar därför en viktig roll för arbetsmotivationen och gör det
därför också i denna studie, t ex i undersökningen av individuella drivkrafter och
återkopplingssystemets utseende.

5. Arbetssituationens och organisationens Inverkan

Forskning om arbetets egenskaper, ledarskap, mål och återkoppling har visat
hur viktig arbetssituationen och organisationen är för arbetsmotivationen. På
samma sätt som individer är unika skiljer sig företagen åt när det gäller hur
personalen motiveras.

I denna studie kommer bl a följande faktorer i företaget att studeras:
arbetsklimatet, ägarförhållanden, organisationstyp, belöningssystemet,
arbetsuppgifternas egenskaper och återkopplingssystemet.

6. Arbetsmotivation • kongruens mellan Individen och arbetet

Som nämnts tidigare skiljer sig individer åt i en rad aspekter vilket i sin tur får
konsekvenser för arbetsmotivationen. Ett centralt antagande i denna studie är att
det måste finnas en hög grad av överensstämmelse mellan individens krav, behov
och speciella förutsättningar och det organisationen och arbetet kan erbjuda
denne, för att hög arbetsmotivation skall kunna uppnås. Den principiella lösningen
på detta är att så långt det är möjligt, och ekonomiskt motiverat, skräddarsy
förhållanden i företaget och i arbetssituationen så att de överensstämmer med
individens speciella förutsättningar och behov.

Denna syn överensstämmer med det s k kongruenskonceptet som bl a går ut
på att företeelser, som t ex arbetstillfredsställelse, är en följd av graden av
överensstämmelse mellan individen och dennes omgivning (Holland, 1985;
Spokane, 1985). Detta begrepp innebär vidare att olika personlighetstyper
kräver, och aktivt söker efter, de arbetsplatser och arbetsuppgifter som
överenstämmer med deras behov, inriktning och livsstadium. Ett annat
begrepp som också passar in här är s k matchning (Schein, 1978), där det
skapas en balans mellan företagets och medarbetarnas respektive behov.
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Kongruenskonceptet, och matchningsbegreppet, innebär således att
arbetsmotivation i hög utsträckning är en konsekvens av graden av
överensstämmelse mellan det individen vill ha ut av sitt arbete och det
organisationen erbjuder honom.

7. Arbetsmotivation ur både Individens och organisationens
perspektiv

I avsnittet om företagskulturer i föregående kapitel hävdades att
arbetsmotivation inte enbart kan betraktas ur individens, alternativt
organisationens, synvinkel. Syftet med hög arbetsmotivation är att den
samtidigt skall leda till att både individuella behov och företagsmål tillgodoses.
Ett problem med begreppet arbetsmotivation är att det inte nödvändigtvis
samtidigt leder till ett gott resultat för organisationen. Man kan vara mycket
motiverad i sitt arbete men ändå syssla med "fel saker" ur organisationens
perspektiv. Arbetsmotivationen måste därför samtidigt styras in i en för
företaget önskvärd riktning. Annars når inte företaget sina mål, och kan därför
inte överleva på sikt, vilket i förlängningen givetvis innebär att inte heller
individens behov kan tillgodoses. Dessutom är rätt utformade företagsmål
motivationsdrivande i sig.

Med andra ord, arbetsmotivation måste betraktas både utifrån organisationens
och individens perspektiv. Detta är en av de viktigaste utgångspunkterna i
denna studie. Konsekvenserna av detta är bl a att företagets styrning av
arbetsmotivationen är viktig att studera. Detta är ett av skälen till att mål och
återkoppling, som ju är viktiga styrinstrument, studeras i detta projekt.

8. Motivationssystem • företagets förmåga att motivera och styra

Låt mig här sammanfatta några av de viktigaste slutsatserna om
arbetsmotivation som hittills framförts:

* Arbetsmotivation är resultatet aven mängd olika faktorer som finns hos
individen i organisationen och utanför organisationen.

* Det är individen, som utifrån sina speciella behov, sin personlighet och
bakgrund avgör vad som är motiverande. Detta innebär att företaget, så långt
det är möjligt, bör ta individuella hänsyn.

* En hög grad av arbetsmotivation är tämligen meningslös om den inte styrs in
i en för företaget önskvärd riktning.

Dessa slutsatser leder till behovet att här introducera begreppet
motivationssystem. Motivationssystem definieras som företagets förmåga att
motivera medarbetarna och styra in motivationen i en för företaget önskvärd
riktning.

I figur 4.1 återfinns en modell av de tre huvudsakliga komponenterna i ett
motivationssystem: styrfaktorer, motivationsfaktorer och individfaktorer.
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Figur 4.1. Ett motivationssystem

De viktigaste styrfaktorerna är mål, företagsstrategi, återkoppling, budget, planerings
och utvecklingssamtal, m fl. Arbetsklimatet, arbetsuppgifterna, ledarskapet,
belöningssystemet utgör några av de viktigaste motivationsfaktorerna.

Det är omöjligt att dra en skarp gräns mellan vad som är styrfaktorer och vad som är
motivationsfaktorer. Vissa styrfaktorer, som t ex mål och återkoppling, påverkar också
graden av arbetsmotivation. Som nämnts tidigare vet man från forskningslitteraturen
att det är motivationsdrivande i sig att ha tydliga och utmanande mål. Samtidigt finns
det motivationsfaktorer som både syftar till att motivera och styra in beteendet i en viss
riktning, t ex belöningssystemet och planerings- och utvecklingssamtal.

Om det finns en hög grad av överensstämmelse mellan det individen vill ha ut av sitt
arbete och det organisationen och arbetet kan erbjuda finns det goda förutsättningar
för hög arbetsmotivation. I denna studie mäts arbetsmotivation som arbetstillfreds
ställelse och engagemanglidentifikation med företaget. Om det dessutom finns
motivationsdrivande och rätt utformade styrfaktorer finns det också goda chanser att
arbetsmotivationen skall leda till ett gott resultat för organisationen.
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Skillnaden mellan belöningssystem och motivationssystem är att motivationssystem
är ett vidare begrepp som i sig inrymmer belöningssystem. Begreppet belönings
system kommer i fortsättningen av denna studie att reserveras för alla de typer av
belöningsformer som medvetet ges till personalen som tack eller ersättning för en
prestation. Motivationssystem inbegriper alla de faktorer som styr motivationen och
dess riktning oavsett om de utdelas medvetet eller ej.

I figuren åskådliggörs också omgivningens och samhällets påverkan på individen och
organisationen. Låg- respektive högkonjunktur, påverkar individens värderingar och
förväntningar om vad han kan få ut av sitt företag. Detsamma gäller tillgången på
arbetskraft som t ex påverkar belöningssystemets utseende. Datainsamlingen i denna
studie genomfördes i slutet aven högkonjunktur, med stor brist på kvalificerade
tekniker, vilket sannolikt har påverkat hur personerna har besvarat den enkät som
använts i studien.

Medvetna/omedvetna motivationssystem

Ett motivationssystem kan vara medvetet eller omedvetet. I många företag är
de inte alltid medvetna om hur motivationssystemet ser ut i praktiken. Det finns
ofta en underliggande motivationsstruktur som i förhållande till företagets mål i
praktiken belönar motproduktiva prestationer och bestraffar "rätt" prestationer
(Kerr, 1975, 1988). I det avslutande kapitlet om motivationsanalys diskuteras
denna problematik närmare.

Övergripande syfte

Diskussionen hittills i detta kapitel har handlat om att arbetsmotivation är en
konsekvens aven mängd olika typer av faktorer som finns både hos individen,
i organisationen och utanför organisationen. I denna studie kommer jag i
första hand att koncentrera mig på att studera några faktorer i organisationen
samt hos individen. Studiens övergripande syfte är att:

öka kunskapen om svenska Ingenjörers motivationsförhållanden
genom att studera arbetsmotivationen från ett brett perspektiv där
både Individfaktorer och faktorer I organisationen beaktas.

En viktigt skäl till valet av forskningsfokus är alltså att jag vill studera
arbetsmotivationen från ett bredare perspektiv än vad som gjort hittills. En
annan poäng med valet av forskninginriktning är att veta mer om hur
motivationssituationen ser ut för svenska ingenjörer. Skälet till detta är att
nästan all forskning om arbetsmotivation bygger på amerikanska studier och
amerikanska populationer. Många av de åtgärder som svenska företag vidtagit för
att påverka arbetsmotivationen, t ex de belöningssystem som används, bygger på
amerikansk forskning och amerikansk managementlitteratur. Det finns mycket
som skiljer det amerikanska samhället och den amerikanska kutturen från
svenska förhållanden, t ex skattesystemet och hur arbetet värderas.

Studien syftar inte till att göra nationella jämförelser utan tanken är istället helt
enkelt att få svenska data som sedan kan utgöra en plattform dels för
slutsatser om vad som kan göras för att påverka motivationen, och dels som
en bas för fortsatt forskning.
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Ett tredje skäl till valet av forskningsfokus är att man i litteraturen tenderar att
klumpa ihop alla typer av kunskapsintensiva företag i en enda kategori och
drar sedan slutsatser om hur alla kunskapsintensiva företag bör ledas. Det är
troligt att det finns en speciell unik logik i vissa typer av kunskapsintensiva
företag som går förlorad vid sådana svepande generaliseringar. Dessutom
bygger mycket av den aktuella kunskapen om ledarskap i kunskapsintensiva
företag på lösa antaganden - inte empiriska studier. Det är därför viktigt att få
data som gäller specifikt för ingenjörer och ingenjörsarbete.

Denna studie syftar till att besvara följande två övergripande frågor:

1. Finns det ett samband mellan ingenjörens grad av motivation och effektivitet?

Detta är en grundläggande fråga eftersom svaret är avgörande för hur pass
betydelsefull denna forskning är. Om det inte kan visas att det finns ett samband
mellan ingenjörers arbetsmotivation och effektivitet kommer det att vara svårt att
motivera chefer att satsa på motivationsskapande åtgärder.

2. Varierar motivationen för kvalificerat kunskapsarbete, i det här fallet
ingenjörsarbete, med företagets motivationssystem?

Den modell av motivationssystemet som presenteras i figur 4.1 utgör den
centrala utgångspunkten i denna studie. I studien annalyseras hur några
styrfaktorer, motivationsfaktorer och individfaktorer interagerar och påverkar
motivationen. Studien syftar bl a till att studera vilka konsekvenser som
följande variabler har direkt eller indirekt på arbetsmotivationen:

Individfaktorer

* Ålder, år i samma företag, år med samma arbetsuppgifter
* Kön
* Drivkrafter i arbetet
* Förhållanden utanför arbetet
* Utbildning
* Kognitivt mönster: egen återkoppling

Motivationsfaktorer

* Arbetsuppgifter
* Arbetsklimat
* Belöningssystem
* Återkoppling
* Åldersfördelning
* Könsfördelning
* Grad av kundkontakt
* Organisationstyp
* Organisationsstorlek
* Delägarskap

Styrfaktorer

* Mål
* Återkoppling
* Planerings- och utvecklingssamtal
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Att just dessa faktorer valts ut för studien beror främst på att flertalet av dem är
viktiga forskningsfält i den aktuella motivationsforskningen. Aterkoppling
förekommer som synes på flera ställen på grund av att det finns olika typer av
återkoppling.

ForsknlngsfrAgor

Mer specifikt syftar studien till att besvara ett antal frågor om de olika
faktorernas inverkan på arbetsmotivationen. Några faktorer antas påverka
arbetsmotivationen på ett direkt sätt, t ex arbetsuppgifterna, medan andra
faktorer gör det på ett mer indirekt sätt, t ex organisationsstorlek som antas bl a
påverka arbetsklimatet som i sin tur påverkar arbetsmotivationen.

Några av forskningsfrågorna syftar till att förtydliga hur olika individfaktorer,
t ex ålder och kön, generellt påverkar arbetsmotivationen. Det är först när
denna bild har klargjorts som det är möjligt att sätta in åtgärder. Ett exempel:
låt oss anta att man funnit att yngre personer som regel upplever att de får
mindre motiverande arbetsuppgifter än äldre. Detta resultat kan medföra att
organisationen ser till så att de yngre får intressantare och mer utvecklande
arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan sänka personalomsättningen och sannolikt
också förbättra företagets resultat.

Andra forskningsfrågor syftar till att studera vilken betydelse olika motivationsfaktorer,
t ex graden av kundkontakt och ägarförhållanden, har på arbetsmotivationen.

Slutligen syftar några forskningsfrågor till att studera hur de olika
styrfaktorerna inverkar direkt eller indirekt på arbetsmotivationen.

Nedan följer en beskrivning av de viktigaste forskningsfrågor som denna
studie skall försöka besvara. I respektive avsnitt finns sedan en mer detaljerad
beskrivning av varje forskningsfält samt ett ytterligare förtydligande av
forskningsfrågorna. .

1. Vilken roll spelar tidsfaktorer som ålder, år I samma företag,
samt år med samma arbetsuppgifter, för arbetsmotivationen?

Det finns en hel del forskning som visar att yngre och äldre betraktar sin
organisation och sitt arbete, och vad de vill ha ut av sitt arbete, på olika sätt.
I forskningen har man vidare visat att år med samma arbetsuppgifter, samt år i
samma företag, kan vara viktiga faktorer att studera i samband med
arbetsmotivation. I kapitel 14 presenteras resultatet av de olika tidsfaktorernas
inverkan.

2. Finns det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga
Ingenjörer upplever förhållanden I arbetet?

Kvinnliga ingenjörer är en intressant grupp att studera bl a tack vare att de
arbetar i en traditionellt mycket mansdominerad miljö. Studier har visat att
kvinnor upplever sin situation annorlunda i förhållande till sina manliga
kollegor, vilket kan få betydelse för arbetsmotivationen. Kapitel 15 handlar om
hur manliga och kvinnliga ingenjörer upplever sin situation.
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3. Vilken betydelse har graden av kundkontakt för
arbetsmotIvationen?

Det finns en del som talar för att graden av kundkontakt kan vara en kritisk
faktor för arbetsmotivationen. Personer som arbetar nära marknaden bör,
åtminstone i teorin, ha lättare att se ett resultat av sitt eget arbete, arbetar
sannolikt med tydligare mål och får sannolikt mer återkoppling i arbetet. Detta
borde innebära att personer med nära kundkontakt har bättre förutsättningar
för att nå en hög grad av arbetsmotivation. I kapitel 16 redovisas resultatet.

4. Finns det skillnader mellan hur olika organisationstyper lyckas
stimulera medarbetarnas arbetsmotivation?

Om detta med kundkontakt stämmer borde det innebära att storföretagens
marknads- och försäljningsavdelningar är bättre på att motivera medarbetarna
än samma företags FoU- och konstruktionsavdelningar. Fram till idag har
många antagit att privata företag generellt sett troligen är bättre än offentliga
företag på att belöna och motivera personal. Ofta hörs också spekulationer om
att det sannolikt är roligare att arbeta i småföretag i jämförelse med
"byråkratiska och stelbenta" storföretag. Denna studie syftar till att besvara
frågan om olika organisationstyper skiljer sig åt när det gäller framgång med
att stimulera arbetsmotivationen. I studien jämförs därför olika avdelnings- och
företagstyper samt stora och små företag. I Kapitel 17 presenteras resultatet av
olika organisationstypers förmåga att stimulera medarbetarnas motivation.

5. Vilka samband finns mellan tillfredsställelsen med förhål
landena utanför arbetet och upplevelsen av förhållanden I
arbetet?

Traditionellt har personalen betraktats enbart utifrån hur den fungerar på sin
arbetsplats. Allt som händer utanför arbetet har organisationen i hög grad
bortsett ifrån. Det finns en hel del som talar för att det finns viktiga samband
mellan förhållanden utanför arbetet och hur personalen fungerar i sitt arbete.
Det behövs inte mycket fantasi för att inse att en uppslitande skilsmässa tar
energi från det dagliga arbetet samtidigt som många sena kvällar och
helgarbete sliter på relationen hemma. Denna studie syftar till att studera
dessa samband närmare. Resultatet presenteras i kapitel 18.

6. Vad betyder delägarskap I det egna företaget för
arbetsmotivationen?

I debatten om hur kunskapsintensiva företag bör organiseras har det ofta
framförts synpunkten att delägarskap i det egna företaget är nödvändigt för att
"låsa fast kunskapskapitalet" och för att maximera engagemanget i arbetet.
Denna studie syftar till att ta reda på om det finns något bakom detta
antagande. I studien jämförs hur engagemangetlidentifikationen med det egna
företaget och arbetstillfredsställelsen upplevs hos delägare, dvs personer som
har aktier eller konvertibier i det egna företaget, respektive icke delägare. I
kapitel 19 redovisas resultatet.
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7. Finns det skillnader mellan hur civilingenjörer och
gymnasieingenjörer upplever sin arbetssituation?

Det är idag vanligt att gymnasieingenjörer och civilingenjörer jämställs i
företagen, trots att den ena gruppen har betydligt längre utbildning än den
andra. Denna studie syftar till att analysera om det finns skillnader mellan hur
dessa bägge grupper upplever sin arbetssituation. Kapitel 20 behandlar
denna problematik.

8. Vilken betydelse har planerings- och utvecklIngssamtal som
styrmedel och som ett medel att stimulera arbetsmotivationen?

Planerings- och utvecklingssamtal används idag flitigt ute i företagen. Detta
hjälpmedel syftar bl a till att styra medarbetarna i en önskvärd riktning, ge och
få personlig återkoppling samt att vara ett sätt att få reda på individens
speciella önskemål och syn på arbetet. I detta arbete är bl a syftet att ta reda
på om det finns mätbara effekter av denna typ av samtal. Resultatet
presenteras i kapitel 21.

9. Vilka samband finns mellan mål och motivation I
Ingenjörsarbete?

Mål är ett annat styrhjälpmedel som visat sig ha stor betydelse för motivation
och arbetsprestation. Mål har i forskningen undersökts på relativt enkla
arbetsuppgifter. En intressant fråga är därför vilken betydelse mål har i mer
komplext arbete som t ex ingenjörsarbete. Denna studie syftar bl a till att
studera några aspekter på utformningen av mål i ingenjörsarbete. En del av
forskningen om mål presenteras i kapitel 11 och resultatet redovisas på några
olika ställen i resultatdelen, främst kapitlen 14 och 21.

10. Varför Ar vissa personer högpresterande?

Det finns i alla företag personer som är duktigare än andra. Denna studie syftar
till att jämföra högpresterande ingenjörer och "vanliga" medarbetare på
några bakgrundsfaktorer för att se om det finns skillnader mellan grupperna.
Studien är samtidigt ett test på några av de antaganden som ligger till grund för
detta arbete. Högpresterande personer borde, om antagandena är korrekta,
uppvisa högre värden på de faktorer som i denna studie antas ligga till grund för
hög arbetsmotivation. Om högpresterande personer är mer motiverade i arbetet
bör det innebära att den övergripande frågan, om det finns ett samband mellan
effektivitet och arbetsmotivation, kan besvaras med ja. I kapitel 6 redovisas
några resultat men de huvudsakliga resultaten återfinns i kapitel 22.

11. Vilka faktorer Ar viktigast för arbetsmotivationen?

I detta arbete undersöks ett stort antal variabler som på ett eller annat sätt antas
spela en roll för att stimulera arbetsmotivationen. Ett av grundantagandena i
arbetet är att individer är olika vilket innebär att individer stimuleras på skilda
sätt av de olika styr- och motivationsfaktorerna. Trots människors olikheter är det
intressant att se om det finns faktorer som generellt upplevs som viktigare än
andra. Resultatet redovisas i kapitel 13.
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5. Urval och procedurer

I metoddelen presenteras flertalet av de variabler som mäts i studien. Varje
kapitel innehåller först en redovisning av aktuell forskning om variabeln följt av
en beskrivning av den mätmetod som använts. Metodavsnittet inleds med en
beskrivning av företags- och personurval samt de procedurer som tillämpats.

Företagsurval

De 34 företag och 44 arbetsplatser som ingår i studien valdes ut på grundval av att de
hade en hög andel anställda ingenjörer. I de större företagen valdes sedan ett urval
ingenjörstäta avdelningar ut. I de allra minsta företagen ingick som regel samtliga
anställda ingenjörer. De stora börsnoterade företagen var alla verkstadsföretag.

I tabell 5.1 återfinns en sammanställning av de företag som medverkar i studien.

Tabell 5.1
peltagande fOretagskategorier

Antal
Företag avdelningar personer

Stora börsnoterade företag (mer än 5.000
anställda), varav: 4 222

Fou-/konstruktionsavdelningar 7 (147)
Marknads-I och försäljningsavdelningar 4 (75)

Stora byggentreprenörer (samtliga mer än
1000 anställda) 3 5 57

Byggkonsultföretag (från 15 till ca 1.000 anställda) 16 246

Elkonsultföretag (ingår i de 15 byggkonsulterna) (5) (83)

Övriga privata företag (ingår i två olika koncerner
med vardera 200-500 anställda) 2 23

Statliga affärsdrivande företag 3 73

Kommunala förvaltningar, bolag 3 4 84

Forskningsinstitut (ägs i samtliga fall av staten
och industrin gemensamt) 3 75

Totalt 34 780
Totalt antal arbetsplatser 44

------------------------------------
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Personer

De personer som fyllt i enkäten uppfyllde alla följande kriterier:

* gymnasieingenjör eller civilingenjör
* placerad i stockholmstrakten
* anställd i minst 6 månader
* var inte chef för företaget eller avdelningen

Gruppchefer och sektionschefer, dvs personer som hade ett fåtal underställda, fick
däremot fylla i enkäten.

De främsta skälen till att endast stockholmsföretag ingår i studien är praktiska samt
att det här finns en tillräckligt stor koncentration av de olika typer av företag som
denna studie syftar till att studera. Dessutom kan det misstänkas att personer som
arbetar i företag i landsorten arbetar under något annorlunda villkor vilket kan
påverka de studerade variablerna. Två exempel är att bristen på alternativ
sysselsättning i landsorten är större och att det relativa löneläget och levnadskost
naderna sannolikt är lägre.

Procedur

De företag som ansågs lämpliga att delta i projektet fick sig tillsänt ett brev där
projektet beskrevs. Detta brev var adresserat till VD i de mindre företagen och till
personalchef, regionchef eller affärsområdeschef, i de större företagen. Brevet
följdes sedan upp med ett telelefonsamtal där ett personligt besök bokades in. Vid
det personliga besöket gavs alla detaljer om projektet.

Av de tillfrågade företagen tackade fyra av företagen nej till medverkan. Den
förklaring som angavs var i två företag "tidsbrist" och "inte lämpligt just nu" i de
andra två företagen.

I flertalet företag organiserades sedan ett kort informationsmöte med de personer
som skulle fylla i enkäten. Vid detta tillfälle delades enkäten ut. Enkäten fylldes i
individuellt. Personerna uppmanades att skicka in enkäten senast en vecka
senare. I några fall fick personerna fylla i enkäten på plats. I några få företag
skickades enkäten ut per post och delades sedan ut av tjänstemän i företaget. Den
ifyllda enkäten skickades därefter i ett separat kuvert direkt till författaren.

I flertalet fall uppmanades personerna fylla i sitt anställningsnummer, alternativt
initialer. Det främsta skälet till det var för att möjliggöra en identifiering av
respektive företags högpresterande personer.

Varje företag som medverkat i studien fick sig tillsänt en skriftlig rapport med
resultatet. Ungefär hälften av de ingående arbetsplatserna valde dessutom att
organisera ett särskilt informationsmöte där resultatet redovisades muntligt för
personalen.
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Val av metod, enkät

Denna studie bygger enbart på kvantitativa data hämtade från en enkät. De
främsta skälen till valet av metod är a) praktiska: det går att studera ett större urval,
b) de flesta vetenskapliga tidskrifter som innehåller artiklar om arbetsmotivation,
och närbesläktade ämnen, bygger på kvantitativa data, c) det finns en rad
utvecklade mätinstrument på motivationsområdet som visat sig valida och reliabla
och d) det går lättare att göra jämförelser med kvantitativa data, exempelvis
skillnaden mellan män och kvinnor.

En ambition i detta projekt var att välja de mätinstrument på varje delområde som
använts flitigast i forskningslitteraturen och som visat sig ha de bästa vetenskapliga
egenskaperna.

Den enkät som användes i studien bestod av totalt 263 frågor, uppdelad i separata
avsnitt för de olika variabler som mättes. Det tog ca 40-50 minuter i genomsnitt att
fylla i enkäten.

Flertalet av de frågor som ingick i enkäten utgjordes av översatta, ursprungligen
amerikanska, instrument. Översättningen utfördes av författaren och utprovades
sedan på några försökspersoner som fick reagera om de inte förstod frågan eller
tyckte att frågan innehöll felaktiga eller främmande uttryck, Efter denna genomgång
utformades sedan den slutgiltiga enkätversionen. Den slutgiltiga versionen
granskades och godkändes i efterhand aven auktoriserad translator.

Svarsfrekvens

Enkäten besvarades av 780 personer, vilket motsvarar 71% av det totala urvalet.
Av dessa var 37 ogiltiga, dvs de var ifyllda av personer som varit anställda mindre
än sex månader alternativt var mycket ofullständigt ifyllda. Dessa har ej bearbetats.

Svarsfrekvensen var något högre i de företag som hade ett informationsmöte där
enkäten presenterades i förhållande till företag där enkäten distrubuerades av
chefen. Det fanns inga större skillnader i svarsfrekvens mellan stora och små
företag, mellan privata och offentliga företag eller mellan företag som uppvisade
övervägande positiva resultat i jämförelse med företag som uppvisade
övervägande negativa resultat.

Statistisk bearbetning

Den interna reliabiliteten i enkätformulären testades med Cronbachs Alpha.
Reliabilitetsvärdena återfinns i de kommande kapitlen där de olika
enkätinstrumenten beskrivs. Alla övriga statistiska bearbetningar utfördes med
hjälp av statistikprogrammet SYSTAT på en PC. De statistiska metoder som
användes var huvudsakligen variansanalyser, kovariansanalyser, t-test,
korrelationsanalyser samt multipla regressionsanalyser.
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6. Arbetsmotivation : engagemang/identifikation
med företaget och arbetstillfredsställelse

Begreppet arbetsmotivation

Trots att arbetsmotivation intar en central roll i forskningen och i den praktiska
verkligheten går detta begrepp inte att kvantifiera eller ens att exakt definiera.
Arbetsmotivation är ett hypotetiskt begrepp som bl a fungerar som en
samlingsbenämning för en stor del av forskningen om vad som driver, styr och
upprätthåller arbetsprestationer. Detta innebär att man i forskningen ofta
använder ställföreträdande mått på arbetsmotivationen eller an man studerar
vissa variabler som antas bli påverkade av, eller påverkar, arbetsmotivationen
trots att det ju inte definitivt går att fastslå faktorernas påverkan.

I denna studie används begreppen engagemanglidentifikation med företaget
och arbetstillfredsställelse som ställföreträdande mått, eller snarare som en
indikation, på graden av arbetsmotivation. Detta har gjorts tidigare i annan
forskning, se t ex Maehr & Braskamp (1986). Problemet är att dessa två
begrepp ändå inte riktigt täcker det arbetsmotivation står för. Detta är ett
dilemma som denna studie lider av och som också existerar i hela
motivationsforskningen.

Engagemang/identifikation med företaget

"Organizational commitment" är ett forskningsfält som i hög grad berör
arbetsmotivation. Eftersom det inte finns någon riktigt bra svensk översättning
av detta begrepp kommer därför "engagemanglidentifikation med företaget", i
fortsättningen förkortat Eli, att användas i denna studie.

I
E/I står för en individs relativa engagemang och identifikation med företaget
och består av tre huvudsakliga komponenter: a) en persons starka tro på och
acceptans av företagets mål, b) en persons vilja att anstränga sig för företagets
bästa, c) en persons önskan att stanna i företaget (Mowday, Steers & Porter,
1979).

Som framgår av definitionen ovan är E/I inte detsamma som passiv lojalitet till
företaget. Tvärtom, detta begrepp innebär ett aktivt förhållande där individen är
villig att ge något av sig själv för att företaget skall lyckas. Eli kan alltså inte
bara observeras som en attityd utan kan också avläsas i individens handlande
(O'Reilly & Chatman, 1986; McGee & Ford, 1987).

Variabler som påverkar Eli

I forskningslitteraturen är det främst följande tre typer av variabler vars
samband med både arbetstillfredsställelse och E/I studerats:
a) arbetets egenskaper, b) variabler i organisationen, c) variabler hos
individen.

De arbetsegenskaper som påvisat ett samband med Eli är framför allt variation
och utmanande arbetsuppgifter (Mathieu & Zajac, 1990).
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De faktorer i organisationen som visat sig ha ett samband med Eli är främst
olika typer av ledaregenskaper (Mathieu & Zajac, 1990). Företagsstorlek och
organisationens grad av centralisering har inte visat sig ha något samband
med Eli (Mathieu & Zajac, 1990).

Variabler hos individen är den typ av faktorer som tilldragit sig den största
uppmärksamheten. Antal år i företaget och ålder har visat sig korrelera positivt
med Eli i flertalet studier (Mathieu & Zajac, 1990; Rhodes, 1983), även om
resultaten är något oklara för vissa yrkeskategorier. Vidare har olika
personlighetstyper, värden och behov visat sig vara associerade med Eli
(Mathieu & zajac, 1990; Dubin m. flo, 1975; Rabinowitz & Hall, 1977; Steers &
Spencer, 1977). Utbildning har visat sig vara negativt korrelerad med Eli
(Morris & Steers, 1980; Morris & Sherman, 1981; Angle & Perry, 1981) medan
däremot upplevelsen av att ha tillräcklig egen personlig kompetens uppvisade
det starkaste sambandet av alla uppmätta variabler (Mathieu & Zajac, 1990).

De studier som försökt sig på att mäta motivation har alla funnit ett mycket
starkt samband mellan motivation och Eli (Mathieu & Zajac, 1990).

Konsekvenser för Individen och organisationen
av olika grad av Eli

Eli har bara visat ett mycket svagt positivt samband med arbetsprestation men
ett starkt samband mellan Eli och personalomsättning, frånvaro och
benägenhet att söka nytt jobb (Mathieu & Zajac, 1990).

Hög Eli ger en stabil och pålitlig arbetsstyrka (Steers, 1977) och leder till
snabbare karriär (Randall, 1987). Men även allt för hög Eli kan få negativa
konsekvenser för individen och företaget som t ex sämre kreativitet och
innovativt tänkande (Wright, 1980), och konflikter med familjen (Bartolome &
Evans, 1979; Greenhaus & Beutel, 1985; Korman & Korman, 1980). Vidare
finns det risk för andra personliga problem och problem med att förhålla sig till
andra människor (Korman & Korman, 1980). En annan konsekvens av för hög
Eli är att det kan leda till kriminellt och oetiskt beteende i företagets namn,
menar Randall (1987).

Efter en genomgång av forskningslitteraturen om Eli hävdar Randall (1987) att
en "lagom" nivå av Eli är att föredra för både individen och företaget. Vid en
moderat Eli-nivå balanseras individens och företagets behov bäst, tror
Randall. Mer forskning behövs för att fastslå denna optimala Eli-nivå. Det är
möjligt att det finns en optimal nivå som varierar mellan olika typer av
verksamheter. Det kan t ex vara så att Eli-nivån hos en försäljare bör vara
högre än hos en kvalificerad forskare på en FoU-avdelning.

Randalls (1987) syn på den optimala Eli-nivån får inget stöd av Romzek
(1989). Hon hävdar att Randall felaktigt utgår från att det finns ett nollsumme
samband mellan hem och arbete, dvs om man helhjärtat engagerar sig i
arbetet finns det inte tillräckligt med energi över för familjen. Romzek menar
tvärtom, att positiva förhållanden och engagemang i arbetet får positiva
konsekvenser på livet utanför arbetet. I en senare studie av Randall (1988)
stöder hon Romzeks (1989) syn på förhållandet mellan engagemanget i
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arbetet och engagemanget utanför arbetet och menar att dessa typer av
engagemang tycks vara relativt oberoende av varandra.

Skillnaden mellan Eli och arbetstIllfredsställelse

Det finns ett par viktiga skillnader mellan Eli och arbetstillfredsställelse
(Mowday, Steers & Porter, 1979). Den ena skillnaden är att E/I innehåller en
allmän känslomässig dimension som riktar sig till företaget som helhet.
Arbetstillfredsställelse däremot är en indikation på personens attityd gentemot
sitt arbete eller till vissa aspekter av arbetet.

Den andra skillnaden är att E/I anses vara mer stabil över tid än arbetstillfreds
ställeise. En person kan förändra sin attityd till sitt arbete från dag till dag vilket i
sin tur inte behöver innebära att dennes känslomässiga relation till företaget
påverkas speciellt mycket.

En annan skillnad mellan Eli och arbetstillfredsställelse kan vara hur dessa
attityder uppstår. Eli brukar ibland sägas vara en funktion av individens
upplevelse av organisationen medan arbetstilllfredsställelse är en funktion av
individens direkta erfarenheter av sitt arbete (Glisson & Durick, 1988).

Det finns en del studier som visar att det ofta finns ett starkt samband mellan
E/I och arbetstillfredsställelse i ett givet företag. Det är dock inte helt ovanligt
att individen känner stark lojalitet med sitt företags mål och värden samtidigt
som denne inte är speciellt tillfreds med vissa aspekter av arbetet i företaget
och tvärtom.

Även om många studier funnit att det finns ett samband mellan E/I och
arbetstillfredsställelse råder det osäkerhet om kausalsambandet mellan
variablerna. Bateman & Strasser (1984) fann att E/I var en orsak till
arbetstillfredsställelse medan Williams & Hazer (1986) fann det motsatta.
Andra har inte funnit något kausalsamband alls mellan dessa variabler
(Curry m. fl.,1986).

Variabler som påverkar arbetstillfredsställelse

De studier som undersökt bakgrundsvariablerna till arbetstillfredsställelse har
funnit starka samband med främst arbetets olika egenskaper, och ledaregen
skaper. Alla egenskaperna i Hackman & Oldhams mätinstrument av arbetets
egenskaper har visat sig korrelera med arbetstillfredsställelse: variation, att få
arbeta med en helhet, betydelsefulla arbetsuppgifter, återkoppling från arbetet
och frihet (Glick m. fl., 1986; Hackman & Oldham, 1975; Katz, 1978; Loher
m. fl., 1985; Glisson & Durick. 1988).

Olika ledaregenskapers betydelse för arbetstillfredsställelsen har påvisats av bl a
Hatfield & Huseman (1982), Bateman & Strasse r (1984) och Gladstein (1984).

Ålder har visat sig korrelera positivt med arbetstillfredsställelse i många under
sökningar (Rhodes, 1983; Kalleberg & Loscocco, 1983; Kacmar & Ferris, 1989).
Vidare tycks kvinnor vara mera tillfredsställda med arbetet än män (MeNeely,
1984).



51

Bilden av individuella faktorers betydelse för arbetstillfredsställelsen är
komplicerad. Forskning visar att personlighetsvariabler kan påverka hur
individen i sin tur tolkar olika faktorer i arbetet och organisationen (Staw &
Ross, 1985; Staw m. fl., 1986; Staw, 1986). Longitudinellastudier visar att
vissa människor är vad som skulle kunna kallas "grundnegativa" respektive
"grundpositiva", dvs de tenderar att genomgående tolka händelser och
situationer på ett likartat sätt oavsett hur omgivningen ser ut. Det tycks m a o
vara så att vissa individer trivs på alla arbetsplatser medan andra individer
aldrig trivs någonstans (Staw, 1986).

De flesta studier som undersökt sambandet mellan olika variabler och
arbetsmotivation utgår från att det finns ett klart kausalsamband, dvs att
variabel x orsakar arbetsmotivation. Det finns emellertid mycket som tyder på
att det kan finnas ett ömsesidigt samband mellan variablerna (Mabon, 1988).
Hög arbetstillfredsställelse kan i sin tur göra att individen tolkar förhållanden i
arbetet på ett överdrivet positivt sätt. Detta gör att man bör vara försiktig med
att tala i orsakstermer i detta sammanhang.

Mätning av Eli

I denna studie mäts Eli med mätinstrumentetOCQ, Organizational
Commitment Questionnnaire (Mowday, Steers & Porter, 1979). Detta
frågeformulär består av 15 frågor som besvaras på en sju-gradig skala som
ger 1 till 7 poäng.

Mätinstrumentets reliabilitetskoefficient för ett urval på 119 forskare och
ingenjörer var i originalartikeln 0.84. I föreliggande studie erhölls ett
motsvarande mått på 0.89 på ca 200 personer.

Mätning av arbetstIllfredsställelse

Ett av de mest förekommande mätinstrumenten av allmän arbetstillfreds
ställelse är Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss m. fl., 1967). En
svensk översättning av detta instruments korta version används i denna
studie. Tolv av instrumentets 20 frågor mäter interna faktorer i arbetet, sex
frågor mäter externa faktorer, och slutligen 2 frågor som varken klassas som
externa eller interna. Interna faktorer är t ex frihet och variation medan lön och
uppskattning klassas som externa faktorer.

I många studier bortser man från de två delskalorna och använder sig istället
enbart av ett enda mått på allmän arbetstillfredsställelse. Frågorna besvaras
på en fem-gradig skala från mycket tillfredsställd tilll mycket otillfredsställd.

Reliabiliteten uppmättes i denna studie, utförd på 100 personer, till 0.77 på
den externa skalan och 0.80 på den interna. Som jämförelse kan nämnas att
Ivancevich (1978) erhöll motsvarande mått på 0.84 respektive 0.80 på 170
maskinister och tekniker.
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Begreppens validitet

En fråga att ställa sig är i vad mån som arbetstillfredsställelse och Eli verkligen
är indikatorer på graden avarbetsmotivation. Maehr & Braskamp menar att
dessa begrepp kan fungera som ställföreträdande mått till åtminstone några
aspekter av arbetsmotivation:

"...job satisfaction and organizatlonal commitment serve as fitting
surrogates for at least some facet of the wider concept of personal
investment (förf. benämning på arbetsmotivation). It see ms almost
impossible to ignore such measures In any analysis of work motivation"
(Maehr & Braskamp, 1986, s. 108).

Frågan är då vilka aspekter av arbetsmotivation som arbetstillfredsställelse
och Eli täcker. Svaret på den frågan hänger Intimt ihop med hur
arbetsmotivation definieras. Som nämnts tidigare finns det ingen allmänt
vedertagen definition. Låt oss utgå ifrån Robbins (1989) definition av
arbetsmotivation. Den lyder:

"The willingness to exert high leveIs of effort toward organizational
goaIs, conditioned by the effort's ability to satisfy some individual need".
(Robbins, 1989, s. 147).

Robbins betraktar i definitionen ovan arbetsmotivation ur både individens och
organisationens perspektiv. Definitionen passar därför bra in till de antaganden
som ligger till grund för den modell av motivationssystemet som presenterades i
avsnitt 4 och som utgör grunden för denna studie. Definitionen ovan består av tre
aspekter: individuell behovstillfredsställelse, hög ansträngning och företagsmål.

Al; r~~,,~f..rJ. tir
Täcker arbatstlllfredsställelse och E/I dessa aspekter? Arbetstillfredsställelse kan
sägas vara ett mått på individuell behovstillfredsställelse i arbetet. I frågeformuläret
får individen ange hur pass tillfredsställd han eller hon är med ett antal aspekter i
arbetet. E/I är som bekant ett mått på Individens acceptans och känsla för det egna
företaget och dess verksamhet, vilket indirekt också inbegriper företagets mål.

Även om Eli indirekt kan sägas vara ett mått på individens acceptans av
organisationens mål så säger måttet ingenting om tillgången på mål eller målens
egenskaper. Detta är det främsta skälet till att jag i denna studie mäter just
tillgången på styrfaktorer, dvs mål och återkoppling, och dess egenskaper.

Den individuella behovstillfredsstälIeisen och viljan att anstränga sig för företaget

~
O.Ch dess mål täcks in hyggligt med arbetstillfredsställelse och Eli. Däremot är det
mer..~ksamt om arbetsmotivationens ansträngningsas ekt elle arbetsprestation
täcks in med dessa begrepp. En svaghet medEl oc arbetstilIfredsställe se r a
båda, i tidigare genomförd forskning, endast uppvisat ett svagt samband med
arbetsprestation (Mathieu & Zajac, 1990; laffaldano & Muchinsky, 1985). I denna
studie kan dock konstateras att högpresterare uppvisade en signifikant högre grad
av både Eli och arbetstillfredsställelse, i förhållande till "övriga" personer, vilket
trots allt indikerar att dessa bägge begrepp kan vara en viktig förutsättning för hög
arbetsprestation. Detta illustreras i figurerna 6.1 och 6.2.
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Figur 21.1. ArbetstIllfredsställelse och högpresterare

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen:276 Skala 1 - 5
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: Arbetstillfredsställelse tot (p<O.001), Inrefaktorer
(p<O.001)

För arbetstillfredsställelse var skillnaden endast signifikant för arbetstillfreds
ställeisen totalt samt för de interna faktorerna vilket indikerar att interna faktorer
spelar en större roll för högpresterande personer än andra.
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Figur 21.2. E/I och högpresterare

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen:276
Kovariansanalys, signifikant skillnad: (p<O.05)

Skala 1 -7



54

Det finns ett par andra "bevis" i denna studie och i annan forskning på att
arbetstillfredsställelse och E/I är goda indikatorer på graden avarbetsmotivation.
Ett par sådana exempel återfinns i tabell 13.1 i kapitel 13. Här kan konstateras att
den högsta korrelationen (r=0.52) i tabellen uppmättes mellan arbetstillfreds
ställelse och Hackman &Oldhams mått motivationspotential som också ibland
brukar kallas "inre arbetsmotivatio •. Vidare erhölls en av de högsta korrelationerna
för J;LLmed arbe s Im e s ImensiOn~nipglmotivatign (r=O.48). Ett tredje
"bevis" är att det högsta sambandet m8å/{ Eli och någon annan variabel i Mathieus
& Zajacs (1990) metaanalys ehölls med variabler som mätte "intern motivation" och
"allmän motivation".

Det behövs mer forskning som på ett bättre sätt kan integrera arbetsmotivationens
olika komponeter. Kanske går det att på sikt få fram ett enhetligt mått på arbets
motivationen som bättre avspeglar dess olika komponenter än de mått som hittills
använts.

b \ 6.2-
De resultat som visas i figurerna 21.1 och 21.2 innebär att en av de övergripande
frågor som ställs i denna studie, om sambandet mellan effektivitet och motivation,
alltså kan besvaras med att det tycks finnas ett sådant samband.



55

7. Arbetsklimat

Arbetsklimat anses vara en viktig variabel för att förklara fenomen som
personalomsättning, innovativa arbetsmiljöer, arbetstillfredsställelse, Eli,
arbetsmotivation och arbetsprestation (Ekvall, 1987; Jones & James, 1979;
Kozlowski & Hults, 1987; Schneider & Reichers, 1983).

Arbetsklimat kan betraktas som den socialpsykologiska miljö som finns på
varje arbetsplats. Klimatet antas fungera som mellankommande variabel
mellan företagets tillgångar som t ex kapital, råvaror och kunskap å ena sidan
och vad företaget producerar å andra sidan. Figur 7.1 åskådliggör
arbetsklimatets roll.

TILLGÅNGAR
Kapital, Anläggningar
Råvaror, Utrustning,
Produkter, Know-how

KLI MAT

ORGANISATORISKA
OCH
PSYKOLOGISKA PROCESSER

--
EFFEKTER
Vinst, Innovationer,trivsel
kvalitet, produktivitet,välbefinnande

Figur 7.1. OrganisationsklImat som mellankommande variabel
(källa: Ekvall, 1989)

Som framgår av figur 7.1 satsar organisationen sina tillgångar för att dessa i
slutändan skall ge resultat i form av vinst, innovationer, etc. Resultatet
påverkas emellertid av det psykologiska klimatet, som i sin tur påverkar
organisatoriska processer som t ex samarbete, samordning mellan enheter,
problemlösning och beslutsfattande samt psykologiska processer som
arbetsmotivation och lärande. Arbetsklimatet förminskar eller förstärker alltså
effekterna av företagets tillgångar (Ekvall, 1989).
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Faktorer som påverkar arbetsklImatet

Arbetsklimatet utgörs av individernas olika subjektiva tolkningar av olika
faktorer i organisationen. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar
individens tolkning och därmed arbetsklimatet. Dessa faktorer finns både i
organisationen, som t ex ledarskapet (Kozlowski & Doherty, 1989),
arbetskamraterna (Schneider & Reichers ,1983), organisationsstruktur och
organisationsstorlek (Payne & Pugh, 1976), mål, visioner, värderingar (Ekvall,
1990) och hos individen som t ex ålder, kön och intressen (Pfeffer, 1983).
Dessutom antas utomstående påverka arbetsklimatet genom den image
organisationen har (Ekvall, 1990). Vidare anser vissa forskare (Schneider &
Reichers,1983; Schneider,1985) att det finns en speciell interaktionseffekt
mellan individen och organisationen som är viktig för att förklara
arbetsklimatets uppkomst.

Vilken variabel är viktigast för arbetsklimatet? Enligt Ekvall (1990) är
ledarskapet den kanske viktigaste faktorn för arbetsklimatet. Han fann att
ungefär två tredjedelar av skillnaderna i kreativt klimat berodde på ledarstilar.

ArbetsklImatets betydelse för Ingenjörsarbete

Det finns principiellt två sätt att upprätthålla en hög teknologisk nivå i företag
som befinner sig i branscher med snabb teknologisk förändring (Kozlowski,
1987; Kozlowski & Farr, 1988; Kozlowski & Hults,1987). Det ena sättet är att
köpa andra företag, eller anställa personer, som har den kunskap företaget
söker. Eftersom den teknologiska kunskapen sitter i ett antal personers hjärnor
är det inte alls säkert att man i längden lyckas.

Det andra sättet att upprätthålla en hög teknologisk nivå i företaget är att skapa
ett gynnsamt arbetsklimat för innovationer och teknisk utveckling (Kozlowski &
Hults, 1987). Det finns en del forskning som visar att det är just arbetsklimatet
som är nyckelfaktorn (Kanter, 1983; Pelz & Andrews, 1976).

Mätmetod

I denna studie mäts arbetsklimatet med GEFA, en mätmetod som utarbetats
av Ekvall (1989). De tio klimatdimensionerna beskrivs av Ekvall på följande
sätt:

* Utmaning/motivation: Organisationsmedlemmarnas engagemang i och
känsla för verksamheten och dess målsättning.

* Frihet: Den självständighet i beteendet som människorna i organisationen
utövar.

* Idestöd : Det sätt på vilket nya ideer bemöts.

* Tillit: Den känslomässiga trygghet i relationerna som ges.

* Livfullhet: Den dynamik som finns i organisationen.
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* Lekfullhet/humor: Den lättsamhet som råder.

* DebaWmångfald: I vilken utsträckning det förekommer möten och
kollisioner mellan synpunkter, id6er och olika erfarenheter och
kunskaper.

* Konflikter: Förekomsten av personliga emotionella spänningar (i motsats
till ldå-epännlnqar, "debatter") i organisationen.

* Risktagande: Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet.

* Idåtid: Den tid man kan använda och använder för utarbetande av nya
ldåer,

MItinstrumentets skala

De tio klimatdimensionerna mäts med ett formulär som innehåller 50
påståenden om livet i organisationen. Bedömningsskalan löper från O- 3.
Organisationsmåttet utgörs av medelvärdet i respektive dimension för samtliga
svarandes värden. Noll innebär att dimensionen är extremt svag i klimatet
medan värdet tre betyder att klimatet i hög grad karakteriseras av dimensionen
i fråga.

Vad kännetecknar klimatet I Innovativa respektive stagnerande
organisationer?

Ekvall (1990) mätte arbetsklimatet i några innovativa respektive stagnerande
organisationer och fann att det fanns stora skillnader mellan dem. I tabellen
nedan återfinns medelvärdena i samtliga klimatdimensioner, utom för
konflikter och idetid, för dessa bägge grupper.

Tabell 7.1
ArbetsklImatet I Innoyatlva respektlya stagnerande organisationer
(Källa: Ekvall, 1990)

KlImatdimensioner

Utmaning/motivation
Frihet
Idestöd
Ti lIit/öppenhet
Livfullhet/dynamik
Lekfullhet/humor
Debatt/mångfald
Risktagande

Innovativa
N=8
2.35
2.09
1.82
2.17
2.31
2.16
1.38
2.34

Stagnerande
N=4
1.64
1.31
1.37
1.52
1.30
1.29
1.21
0.94

Som framgår av tabell 7.1 erhölls stora skillnader mellan de innovativa och
stagnerande organisationstyperna. De innovativa uppvisade mycket högre
medelvärden i alla klimatdimensioner än de stagnerande. Detta resultat
indikerar alltså att arbetsklimatet kan vara en viktig variabel för att förklara
varför vissa organisationer är innovativa och varför andra inte är det.
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Reliabilitet

lEkvalls (1989) originalartikel finns en reliabilitetsmätning av 104 ingenjörer
från ett och samma storföretag. Dessa redovisas i tabell 7.2 tillsammans med
reliabilitetsmätningar från denna studie av 230 ingenjörer tagna från tio olika
företag.

Tabell 7.2
Re!!ablllteten mAtningen ay arbetsk!!matet genom GEFA

Ekvall (1989) Denna studie

Utmaning/motivation .81 .85
Frihet .67 .77
Idåstöd .88 .91
TIIliVöppenhet .76 .84
LivfullheVdynamik .76 .89
LekfullheVhumor .70 .88
Debatvmångfald .67 .78
Konflikter .84 .84
Risktagande .66 .77
Idåtid .78 .84

N= 104 230

Som framgår av tabell 7.2 erhölls genomgående högre reliabiltetsmått i denna
studie än i Ekvalls originalartikel.
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8. Belöningssystem

Lönefrågor har traditionellt, i många olika sammanhang, spelat en viktig roll i
Sverige. Några exempel: lönen har alltid betraktats som företagets främsta
motivationsverktyg och avtalsrörelsen har ofta fått ett mycket stort utrymme i
svenska massmedia. En förklaring till det stora intresset för lönefrågor kan
vara att Sverige, kanske mer än något annat land, varit fokuserat på jämlikhet
och rättvisa.

Den stora uppmärksamheten på löner kan kanske tyckas vara något
förvånande mot bakgrund av att lönen, och andra materiella belöningar, intar
en relativt undanskymd plats som motivationsfaktorer i forskningslitteraturen.

Belöningssystemets roll för arbetsmotivationen

Ett dilemma när belöningssystem studeras är att pengar och materiella
belöningar, i högre utstäckning än andra faktorer, är påverkade av de
speciella förutsättningar som finns i det land där studien genomförts. Inhemska
skatteregler och kulturella faktorer gör att det många gånger är svårt, eller
t o m omöjligt, att överföra forskningsresultat från ett land till ett annat. Låt mig
ta ett exempel. I en studie av Wagner m. fl. (1988) visades att ett speciellt
resultatlönesystem kraftigt ökade produktiviteten i ett amerikanskt järnverk. Det
skulle kunna vara frestande att slå fast att forskningsresultatet därigenom
visar att detta resultatlönesystem även skulle kunna tillämpas på svenska
järnverk. Men de helt olika skatteregler som finns i USA och Sverige gör
jämförelsen omöjlig. I fortsättningen av detta kapitel kommer jag att bortse ifrån
dessa begränsningar. Jag kommer vidare att försöka lyfta fram sådana
forskningsresultat som i mindre utsträckning berörs av regler och kulturella
faktorer.

Den forskning som undersökt lönens betydelse för arbetsmotivationen kan
grovt delas in i två delar. Den ena forskningstypen har analyserat lönen ur ett
jämförelse- eller rättviseperspektiv (Fredholm, 1989). Den andra typen har
fokuserat lönen som drivkraft för att öka resultatet eller produktiviteten
och har då främst studerat effekterna av olika former av belöningssystem
(Baker m. fL, 1988).

Rättvise- och jämförelseforskning

Resultaten från de studier som undersökt effekterna av att vara överbetald i
förhållande till andra är inte riktigt konsistenta. En studie visar att överbetalda
individer är mer produktiva men samtidigt mer otillfredställda med
lönesystemet i förhållande till individer som anser sig ha samma lön som
andra (Austin & Walster, 1974).

Flertalet studier visar emellertid att överbetalda individer inte är mer produktiva
och tillfredsställda än personer som känner sig jämlikt lönssatta (Lawler, 1968;
Oldham m. tl., 1982; Oldham m. fL, 1986). Däremot tycks studier som
undersökt effekterna av underbetalning peka i en annan riktning. De individer
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som anser sig vara orättvist avlönade tenderade att vara mindre produktiva
och mindre tillfredsställda (Austin & Walster, 1974; Finn & Lee, 1972) och var
också oftare borta från arbetet (Dittrich & Carell, 1979).

Dessa forskningsresultat tyder sammanfattningsvis på att rättvise- och
jämförelseaspekten vid lönesättning är mycket viktig men att en h6gre lön,
i förhållande till andra, inte nödvändigtvis leder till högre produktivitet eller
tillfredsställelse.

En viktig fråga är vad det är som påverkar individens upplevelse av sin
lönenivå. Berkowitz m. fl. (1987) fann att tillfredsställelsen med lönen framför
allt var ett resultat av upplevd rättvisa samt tillfredsställelse med andra
aspekter i arbetet som t ex allmän arbetstillfredsställelse, ålder och utbildning.
Detta resultat visar således att andra faktorer än lönen, och den relativa
lönenivån, också kan påverka tillfredsställelsen med lönen.

Forskning om olika lönesystem

Det finns en hel del studier som visar att det finns ett samband mellan
företagets relativa lön och produktivitet (Holmiund, 1991) framför allt för
lönesystem som kopplar ihop lönen med prestationen (Ellig, 1982; Lawler,
1971, 1981, 1983). Dessa system går under olika namn som t ex ackord,
resultatlön och bonuslön.

De studier som visar att det finns ett samband mellan produktivitet och den
relativa lönenivån är alla utländska. Holmlunds (1991) studie på svenska data
ger inga klara slutsatser.

Prestationslönesystem anses allmänt i många företag vara en god lösning för
att nå ett bättre resultat. Det finns emellertid en rad problem förknippade med
prestationslönesystemen.

Ett första problem gäller långsiktigheten. Det finns forskare som menar att de
positiva effekterna av prestationskopplade belöningssystem ofta är kortsiktiga,
dvs, efter en tid tenderar individen att falla in i sitt gamla tempo igen (Bushardt
m. fL, 1989).

Ett annat problem förknippade med prestationslönesystem är att de kan
fungera motproduktivt. Denna typ av lönesystem kan t ex göra att kvantitet
premieras framför kvalitet (Slater, 1980). Vidare kan konsekvenserna bli att
motivationen minskar beroende på att pengar reducerar de "inre belöningar"
som finns i att utföra själva arbetsuppgiften (Deci, 1975). En för stark
fokusering på materiella belöningar kan desssutom göra att individen känner
sig kontrollerad av belöningar (Kohn, 1988), dvs systemet innebär att han i
praktiken är ofri och upplever att han måste gå i andra människors ledband.

Prestationslönesystem förutsätter att det finns ett rättvist och reliabelt system
som mäter och utvärderar prestationen. Det händer därför inte sällan att
mycket tid och energi går åt till just mätning och utvärdering - tid som skulle
kunnat användas mer effektivt (Baker m. fL, 1988).
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En annan typ av problem med prestationslönesystem, och belöningssystem
överhuvud taget, är att de är mycket svåra att utforma för en lekman (Schou,
1988). Detta innebär att det idag finns många exempel på resultatlönesystem
som misslyckats på grund av att de helt enkelt varit felaktigt utformade
(Bushardt m. ft., 1989; Thierry, 1987). Det finns enligt Thierry (1987) ett antal
tumregler att ha i minnet när prestationslönesystem utformas:

1. Ju större grupp, och ju mer heterogen gruppen är, desto mindre förståelse
finns det för kopplingen mellan prestation och lön.

2. Ju enklare arbetsuppgift desto lättare uppfattas kopplingen mellan
prestation och lön.

3. Ett aktivt, deltagande ledarskap tenderar att underlätta tillämpningar av
prestationslönesystem.

4. Ju hemligare lönesystemet är desto större risk att individen tenderar att se
negativt på sin lön i förhållande till andra.

5. Ju större interberoende mellan olika avdelningar i det dagliga arbetet desto
större sannolikhet att prestationslönesystemet misslyckas.

6. Ju mer turbulent och oberäknelig marknaden är desto större svårigheter att
etablera prestationslönesystem.

Bortsett från svagheterna med prestationslönesystem finns det en del som tyder på
att det är viktigt för motivationen, arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationen att
det finns en stark koppling mellan lön och arbetsprestation (R. Heneman, 1984; R.
Heneman m. tl., 1988; O'Dall, 1986). Detta stöds också i vissa teorier, t ex i
förväntningsteorin eller förstärkningsteorin, där begreppet instrumentalitet är
centralt.

Belöningssystem för ingenjörer

Som nämndes i ett inledande avsnitt bör belöningssystem i ingenjörsarbete
skräddarsys till företagets mål, verksamhetens inriktning samt individen, för att
kunna fungera effektivt, dvs beakta behov hos både individen och
organisationen.

Individens behov tillgodoses bäst genom att utforma belöningssystemet så
flexibelt som möjligt så att systemet kan anpassas till individens speciella
förutsättningar (Kerr, 1988). För kvalificerade ingenjörer finns det samtidigt ett
antal generella behov som ofta är kopplade till arbetsuppgifterna, upprätt
hållandet av kompetensen samt frihet i arbetet, som systemet också bör ta
hänsyn till (Von Glinow,1988).

Detta innebär att företaget, så långt det är möjligt, bör se till att det finns
tillgång till utrymme, resurser, utrustning, service, etc. Eftersom den tekniska
utvecklingen går snabbt gäller det att kompetensutvecklingen tillgodoses.
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Frihetsaspekten är som nämnts tidigare kritisk för kvalificerade ingenjörer
vilket alltså innebär att belöningssystemet bör ta hänsyn till den. Detta kan t ex
innebära att låta personalen slippa Ifrån byråkratiska regler och administrativa
uppgifter, och att låta individen arbetp ~ mindre "garageenheter", där de i hög
utsträckning kan lägga upp arbetet efter eget huvud. Vidare innebär
frihetsaspekten att företagets mätning av ingenjörens arbetsprestation kan
kännas som ett kontrollerande inslag vilket kan hämma arbetsmotivationen.
Det är därför viktigt att finna mått på arbetsprestationen som tillfredsställer
både den enskilde ingenjören och företaget (Von Glinow, 1988).

Tillfredsställelse med belOnlngssystemet • mätinstrument

I denna studie mäts tillfredsställelsen med belöningssystemet med hjälp aven
svensk översättning av mätinstrumentet Pay Satisfaction Questionnaire
(Heneman & Schwab. 1985). Konstruktörerna av PSQ utvecklade instrumentet
som ett svar på kritiken att tillfredsställelsen med belöningssystemet
traditionellt mätts som ett enda mått. Heneman & Schwab ansåg att
tillfredsställelsen med belöningssystemet i själva verket är ett resultf· av
många faktorer t ex lönenivån, förmåner och hur lönen sätts.

Instrumentet mäts med hjälp aven femgradig skala från "mycket tillfredsställd"
till "mycket otillfredsställd".

PSQ mäter tillfredsställelsen med fem aspekter av belöningssystemet. I Heneman &
Schwabs ursprungliga version ingick 18 frågor. Den version som används i denna
studie består av fjorton frågor fördelade på fem dimensioner. I tabell 8.1 redovisas
dimensionerna samt reliabilitetsmått tagna dels från Heneman & Schwab (1985) på
355 tjänstemän samt denna studie. Antalet frågor i tabellen gäller denna studie.

Tabell 8.1
Dimensioner och rellablltet PSQ

Dimensioner Antal frågor Reliabilitet

a) Lönenivån 2
b) Förmåner 4
c) Sättetatt höja lönen 2
d) Lönestrukturen och
sättetatt administrera lönen 6

e) Belöningssystemet totalt 14

N=

H&S Denna studIe

.94 .88

.93 .95

.84 .76

.85 .82

355 203

Skälet till att fyra frågor ströks var dels att en av frågoma gav ett svagt resultat i
en faktoranalys (Scarpello m. flo, 1988): "the company's pay structure". Två av
frågorna på lönenivån, och en på struktur/administration ansågs av försöks
personerna vid en förtest vara alltför lika, varför de ströks.

PSQ har visat sig vara ett bättre instrument än de instrument som allmänt
mäter tillfredsställelsen med belöningssystemet (Heneman & Schwab, 1985;
Scarpello m. flo, 1988; R. L. Heneman m. flo, 1988).
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Upplevd koppling mellan prestation och lön •
mätt nstrument

Varken PSQ eller andra instrument som mäter tillfredsställelsen med
belöningssystemet mäter individens upplevda koppling mellan lönen och
arbetsprestationen. Denna koppling anses av forskare vara viktig för just
tillfredsställelsen med lönesystemet (R. L. Heneman m. flo, 1988).

I syfte att bl a undersöka sambandet mellan den upplevda kopplingen mellan
lön och prestation och tillfredsställelsen med belöningssystemet mäts
kopplingen lön/prestation i föreliggande studie med hjälp av ett till svenska
översatt mätinstrument utvecklat av Perry & Pearce (1983). Detta instrument
består av fyra frågor som besvaras på en 5-gradig skala från "Håller helt med"
till "Håller inte alls med". R. L. Heneman m. fl. (1988) erhöll en reliabilitet på
0.71 medan motsvarande mått i föreliggande studie var 0.75.

Lönejämförelser • mätinstrument

Olika rättviseteorier utgår från att alla individer jämför sig med någon eller
några andra, t ex vid lönejämförelser. I sin avhandling visade Eva Fredholm att
tjänstemän i första hand jämförde sig med andra tjänstemän när det gäller
lönen. Därefter följde i grad av betydelse: 2) med sig själv bakåt i tiden, 3) med
sin närmaste arbetskamrat, 4) med sig själv och arbetare som grupp, 5) med
sig själv och tjänstemän inom den offentliga sektorn, 6) mellan tjänstemän och
arbetare som grupp (Fredholm, 1989).

Amerikanska studier visar, precis som Fredholms studie, att människor
upplever att rättvisa är ett resultat aven kombination av olika jämförelsekällor
(Scholl m. flo, 1987).

I föreliggande studie används en svensk översättning av ett mätinstrument
utvecklat av Scholl m. fl. (1987) för att studera sambandet mellan olika typer av
jämförelsekällor och tillfredsställelse med belöningssystemet. Detta
mätinstrument mäter hur individen upplever att denne är lönesatt i förhållande
till följande jämförelsekällor:

a) Rättvisa I arbetet - personer med samma bakgrund som utför samma
arbetsuppgifter på samma företag

b) Rättvisa I företaget - personer i samma företag, med samma bakgrund men
som utför andra arbetsuppgifter

c) Yrkesrättvisa - personer med samma bakgrund och yrke som utför samma typ
av arbete i andra företag

d) UtbIldningsrättvisa - personer som har samma utbildning
e) Aldersrättvlsa - personer i samma ålder
f) Systemrättvisa - vad jag tjänar idag i företaget i förhållande till vad jag tidigare

förväntade mig tjäna
g) SJilvrättvlsa - vad jag tjänar i förhållande till vad jag tycker att jag är värd

Va~e jämförelsekälla mäts med en enda fråga och besvaras på en skala från
+4 till -4 där Oär ett jämviktsläge. Svarsalternativen "jag vet inte" och "det finns
ingen" kodas som O.
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9. Arbetets egenskaper

Arbetets egenskaper anses spela en viktig roll för arbetsmotivationen och är
också av central betydelse för ingenjörsarbete. Den mest utvecklade och mest
citerade teorin för hur ett motiverande arbete bör se ut är Hackman & Oldhams
arbetsegenskapsmodell (Hackman & Oldham, 1975. 1976. 1980). Den
beskrivs kortfattat i kapitlet om motivationsteorier och kommer att beskrivas
mer i detalj i detta avsnitt.

I figur 9.1 finns Hackman & Oldhams modell sammanfattad. Enligt modellen
når individen hög inre arbetsmotivation när det finns en hög grad av
överensstämmelse mellan individens behov och förutsättningar och arbetets
egenskaper. Arbetets fem centrala dimensioner: variation, helhetsupplevelse,
viktiga arbetsuppgifter. frihet och att se resultat av sitt eget arbete påverkar tre
avgörande psykologiska upplevelser. Dessa är: a) upplevd grad av
meningsfullhet i arbetet, b) upplevt ansvar i arbetet. och c) kunskap om
arbetets resultat.

Centrala dlmen-
~

Viktiga psykologis -.1Resultat på Indlvldi
sloner I arbetet ka upplevelser .. loch arbetsnivå

* Frihet (själv- --...~ Upplevt ansvar i
bestämmande) arbetet

* Se resultat av Kunskap om
sitt arbete ---~ arbetsresultat

Låg frånvaro, låg
personalomsättning

Hög arbetstillfreds
ställelse

Hög kvalitet på
arbetsprestatio nerna

Hög inre
arbetsmotivation

Upplevd menings
fullhet i arbetet

Påverkande faktorer
* Utvecklingsbehov
* Kunskaper och

färdigheter
* Tillfredsställelse med

arbetsförhållanden

* Variation i
arbetet

* Helhets
upplevelse

* Viktiga
arbetsuppgifter

Figur 9.1. Hackman & Oldhams modell för arbetets egenskaper
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Modellen innebär att individen får inre belöningar när han lär sig (kunskap om
resultaten) att han personligen (upplevt ansvar) har lyckats med en uppgift som
han tycker är meningsfull (upplevd meningsfullhet). Dessa inre belöningar leder
till att individen gör ett bra jobb, får hög arbetstillfredsställelse, är sällan borta
från arbetet och överväger inte lika lätt att säga upp sig.

Individer reagerar olika på arbetets egenskaper. Vad som är motiverande för
en individ behöver inte nödvändigtvis vara lika motiverande för en annan
individ. Hackman & Oldham tar upp tre egenskaper hos människor som
påverkar nivån på den inre arbetsmotivationen: a) utvecklingsbehov,
b) kunskaper och färdigheter, samt c) tillfredsställelsen med arbetsförhållandena.

Personer med ett starkt utvecklingsbehov, dvs som har ett stort behov av att
prestera, att lära och vidareutvecklas, utvecklar hög arbetsmotivation när de
utför komplexa och utmanande arbetsuppgifter, vilket inte personer med lägre
utvecklingsbehov gör.

Individer som är tillräckligt kvalificerade för arbetsuppgifterna har en större
sannolikhet än underkvalificerade att nå goda arbetsresultat och blir
därigenom också lättare motiverade. Överkvalificerade personers kunskaper
och färdigheter tas inte tillvara vilket påverkar motivationen negativt.

Slutligen antas arbetsvillkor och arbetsförhållanden, såsom t ex tillfredsställelse
med belöningssystemet, ledarskapet och arbetsklimatet, även påverka hur
arbetets egenskaper uppfattas.

Modellens giltighet

Många studier har undersökt giltigheten i Hackman & Oldhams modell. Några
studier har undersökt delar av modellen medan andra har analyserat hela
modellen. Sammanfattningsvis kan hävdas att modellen står sig relativt gott
men att det finns en del tveksamheter (Fried & Ferris, 1987).

Det råder delade meningar om huruvida andra faktorer, och i så fall vilka, som
påverkar hur arbetsuppgifternas egenskaper uppfattas. I några av studierna har
man funnit att det inte fanns någon större påverkan från irrelevanta faktorer (Glick
m. fL, 1986; James & Tetrick, 1986). Andra studier visar att t ex ledarskap (Ferris,
1983), kön (Ferris m. fL, 1985), ålder, inkomst och utbildning (O'Bellly m. fL, 1980)
kan påverka upplevelsen av arbetets egenskaper.

Kritik har riktats mot modellen för att den enbart bygger på individens subjektiva
upplevelser av arbetsegenskaperna. Denna kritik har dock inte bekräftats. Tvärtom,
det tycks finnas en relativt god överensstämmelse mellan arbetets objektiva
egenskaper och hur dessa egenskaper subjektivt upplevs av individerna (Fried &
Ferris, 1987). Det instrument som mäter arbetsegenskaperna tycks m a o även vara
ett hyggligt mått på hur arbetsuppgifterna objektivt ser ut.

Forskningen har vidare undersökt de fem underliggande arbetsegenskaperna.
Det tycks råda en viss oenighet om hur många faktorer det egentligen handlar
om. Några har funnit belägg för alla fem (Katz, 1978; Lee & Klein, 1982)
medan andra studier bara bekräftat några. Dunham (1976) och Fried & Ferris
(1986) fann att dimensionerna variation, graden av betydelse och frihet kan
var en del av samma dimension.
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Enligt antaganden som ligger till grund för modellen skall varierade. fria etc
arbetsuppgifter leda till att arbetstillfredsställelsen och motivationen ökar. När
det gäller arbetsprestation och arbetsegenskaperna är däremot sambandet
mycket svagare (Friad & Ferris. 1987).

Mätinstrument

I denna studie mäts de fem kärndimensionema: variation, frihet.
helhetsupplevelse. viktiga arbetsuppgifter samt se resultat av sitt arbete med
hjälp aven till svenska översatt version av Hackman & Oldhams
mätinstrument (JOS). Instrumentet består av 15 frågor, 3 för va~e dimension.
som skall besvaras med hjälp aven sjugradig svarsskala. Vidare mäts den s k
MPS-poängen (Motivating Potential Score) som helt enkelt är en summering
av poängen från de femton frågorna. I många studier används en mer
komplicerad uträkning av MPS-poängen som ser ut på följande sätt:

MPS=(Varjatjon + helhet + viktiga arbetsug~ifter) x frihet x se resultat av arbete
3

Enligt Cook m. fl. (1981) är den summeringsmetod som används i denna studie lika
tillförlitlig, och ger i stort sett samma resultat, som den rns: komplicerade uträkningen
ovan. Fried & Ferris (1987) fann t o m att summeringsmetoden var bättre än den
tradionella metoden.

Instrumentets Interna reliabilitet

I tabell 9.2 finns en uppställning av erhållna reliabilitetsmått tagen från en
metaanalys av Fried & Ferris (1987) tillsammans med motsvarande mått
erhållna från föreliggande studie. Som framgår av tabellen erhölls överlag
något bättre reliabilitetsmått här.

Tabell 9.2
RelIabIlItetsmåU för de fem arbetsegenskaperoa:

Frled &
Ferrls
(1987) Denna studie

Variation i arbetet 0.69 0.73
Helhet 0.69 0.69
Viktiga arbetsuppg. 0.67 0.73
Frihet 0.69 0.81
Se resultatav arbete 0.70 0.80
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10. Drivkrafter i arbetet

Enligt många motivationsteorier måste det finnas någon form av mening eller
syfte med en aktivitet för att individen skall lockas att engagera sig helhjärtat i
aktiviteten. Denna mening, eller brist på mening, antas vara resultatet av varje
enskild individs subjektiva uppfattning.

Enligt Maehr & Braskamp (1986) föregås alltid arbetsmotivation av individens
subjektiva värdering av arbetssituationens speciella mening. I figur 10.1
återfinns en schematisk bild av hur Maehr &Braskamp ser meningens roll i
arbetsmotivation, eller "personlig investering" som de hellre föredrar att kalla
arbetsmotivationen.

Situations
faktorer

Personlighets
faktorer

Personlig
investering
(arbetsmotivation)

Figur 10.1. Meningens roll I arbetsmotivation (källa: Maehr &
Braskamp, 1986)

Som framgår av figur 10.1 kan individens subjektiva värdering av arbetssituationens
mening vara ett resultat av både individfaktorer och situationsfaktorer. Till
situationsfaktorerna räknas till exempel kulturell påverkan och konjunkturfaktorer.
Det är troligt att drivkrafterna ser annorlunda ut i en lågkonjunktur jämfört med en
högkonjunktur. I Kovachs undersökning genomförd 1986 gjordes en jämförelse med
industriarbetare från år 1946, dvs strax efter kriget, och några år efter den stora
depressionen (Kovach, 1987). Det visade sig att intressanta arbetsuppgifter låg i
topp 1986 medan de fyrtio år tidigare hamnade först på sjätte plats.

Den mening eller drivkraft som finns i varje arbetssituation benämns på olika
sätt i de olika motivationsteorierna. Maehr & Braskamp (1986) kallar de
subjektiva faktorer som finns i vane arbetssituation för personliga incitament
medan de i förstärkningsteori helt enkelt kallas förstärkare. I Maslows
behovshierarki antas mening vara en följd av i vad mån individen fått de
behov tillgodosedda som denne kan uppnå om han engagerar sig i
aktiviteten.

Det råder i forskningslitteraturen viss oklarhet om vilken roll mening i arbetet
och drivkrafter spelar. Några forskare menar att arbetets mening och
drivkrafterna i hög grad är en konsekvens av arbetet snarare än en prediktor,
medan Maehr & Braskamp m fl alltså utgår ifrån att kausaliteten går i motsatt
riktning.



68

Arbete har traditionellt betraktats utifrån föreställningen att människan enbart
arbetar för lönen, vilket vissa forskare anser vara ett stort misstag (Westlander,
1977a). Arbetet antas av Söderström (1983) i själva verket ha fem olika
funktioner. Arbetets nyttofunktion innebär att individen får en försörjning.
Genom arbetet får individen kontakt med den fysisk-tekniska och sociala
omvärlden och får därigenom en länkfunktion. I arbetet får individen
möjligheter till social utveckling samt problemlösning, lärande och utveckling.
Detta kallar Söderström för socialisationsfunktion samt utvecklings- eller
kvalifikationsfunktion. Slutligen identifierar Söderström en meningsskapande
funktion i arbetet.

Zetterberg (1977) betraktar motivationsbegreppet utifrån människors
prioritering av olika livsstilar, vilket i sin tur påverkar vilka drivkrafter som
betraktas som viktigast. I denna undersökning fann han följande mönster:

* 24% hade arbetet som dominerande livsstil
* 22% konsumtion
* 24% familjeliv
* 23% umgängesliv
* 7% samhällsliv

Zetterberg menar att dessa livsstilar varierar mellan åldersgrupper och
livscykler och svänger mellan olika konjunkturer och den rådande tidsandan.

Typer av drivkrafter

Med utgångspunkt från de olika motivationsteorierna kan förutsättas att det
finns ett stort antal olika typer av drivkrafter i arbetssituationen som individen
kan uppleva som mer eller mindre meningsfulla. Enligt McClelland (1985a) är
det framför allt tre typer av behov som individer vill få tillgodosedda i en
organisation: behovet att lyckas, tillhörighetsbehov samt maktbehov.

Maccoby (1989), som har en psykoanalytisk bakgrund, identifierar åtta
drivkrafter i arbetet. Dessa är självbevarelse, samhörighet, njutning,
information, kunnande, lek, värdighet och mening.

I förstärkningsteori talas om positiva och negativa förstärkare. Till gruppen
positiva förstärkare räknas allting som individen upplever som positivt som t ex
intressanta arbetsuppgifter, att tillhöra en attraktiv social grupp och förmåner.
Negativa förstärkare är negativa drivkrafter som gör att individen agerar för att
undvika något obehagligt. Hit räknas t ex en tidsgräns när en rapport skall
vara inlämnad, hot om arbetslöshet, hot om utskällning, hot att bli utfrusen ur
gruppen och hot om att konkurrenterna kommer att ta marknadsandelar.

Det är bara i förstärkningsteorin som dessa negativa förstärkare behandlas
som förklaring till arbetsmotivation. Detta kan tyckas förvånande med tanke på
att negativa drivkrafter sannolikt spelar en avgörande roll i många
arbetssituationer. Det kan rent av vara så, detta är dock en spekulation, att de
negativa drivkrafterna i vissa situationer är starkare än de positiva som
förklaring till arbetsmotivationen. Många människor har t ex en tendens att
skjuta upp problem till sista momangen, jobbar sedan intensivt och lämnar in
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uppgiften i sista minuten. Tidspressen, somju är en negativdrivkraft, kan i
vissa situationert o m vara kreativitetsskapande (Andrews & Farris, 1972).

Det görs ibland i forskningslitteraturen en åtskillnad mellan yttre och inre
drivkrafter. Maehr& Braskamp (1986)delar i sin tur in de yttre och inre
drivkrafternai två kategorier. De två olika typernaav inre drivkrafter
är a) drivkrafterkopplade till själva arbetsuppgiften, t ex att förstå, att uppleva
något spännande, och b) drivkraftersom rör individenssjälvförtroende, t ex att
göra något bättre än andra.Yttre drivkrafterär a) solidaritet med andra, t ex att
hjälpa andra, att göra andra glada, b) yttre belöningar, t ex vinna pris och tjäna
pengar.

Vilka drivkrafter är viktigast?

Det finns få, om ens några,svenskastudiergenomförda som studeratvilka
drivkrafter människoruppleversom viktigast i arbetet. Ser vi till amerikanska
studier kan konstateras att det finns stora skillnadermellan olika grupper. Det
är skillnad mellan män och kvinnor, unga och gamla, utbildade och
outbildade, chefer och underställda (Kovach, 1987).

Min och kvinnor

I Kovachsstudie av över 1000 personer med olika bakgrund fann han
visserligen inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor men
fann att kvinnorna rangordnade uppskattning och sociala relationer högre än
män. Kovach spekulerari att det är kvinnornas dubbla rollkonflikt som anställd
och mor som starkt påverkarbedömningen av drivkrafter i arbetet.

Olika åldersgrupper

Kovach fann att gruppen under 30 år skilde sig signifikant på alla
jämförelsepunkter i förhållande till alla de andra jämförelsegrupperna. De
yngre satte hög lön högst. För de två grupperna, 31-40 resp 41-50 år,
hamnade lön på femte plats medan den äldsta gruppen, över 50 år, placerade
lön på åttonde plats av tio. Generellt sett tycker sig Kovach få Maslows
behovshierarki bekräftad i sin undersökning. Äldre personer rangordnade
grundläggande behov som lön, trygghet, etc längre ned i förhållande till de
yngre grupperna.

Chef • underställd

Kovach ansåg även att Maslows teori slog väl in när det gäller skillnaden
mellan chefer och underställda. De underställda rangordnade allmänt sett
grundläggande behov som trygghet och lön mycket högt medan cheferna
placerade hierarkiskt högre behov, som t ex arbetsinnehåll, allra högst.

Utbildning

Den främsta skillnaden mellan outbildade och utbildade tjänstemän i Kovachs
undersökning var att de outbildade rangordnade de lägre behoven i Maslows
hierarki något högre än de utbildade tjänstemännen.
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Med utgångspunkt från bl a Kovachs undersökning, kan alltså konstateras att det
inte generellt går att säga vilka drivkrafter som är viktigast. Det tycks finnas ett
direkt samband mellan de speciella förutsättningar individen befinner sig i och de
drivkrafter denne anser vara viktigast i arbetet. Har individen fått ett visst behov
tillgodosett, som t ex hög lön, tenderar detta behov att rangordnas på en lägre
nivå. De upplevda drivkrafterna i arbetet är med andra ord i högsta grad
subjektiva vilket får en rad konsekvenser för organisationen, tex sättet att utforma
belöningssystem, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

De är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att vad som är upplevda drivkrafter
inte nödvändigtvis är de samma som de verkliga. Det anses sannolikt som lite
"fult" att öppet erkänna att lön och materiella belöningar är de viktigaste
drivkrafterna.

Drivkrafter som mäts I studien

I denna studie fick varje individ rangordna vilka av tio drivkrafter som ansågs
vara viktigast i arbetet. Dessa tio drivkrafter var:

1. Frihet
2. Konkurrens
3. Lön och förmåner
4. Att hjälpa andra
5. Status
6. ArbetsuppgifternaIarbetsinnehållet
7. Att bli uppskattad
8. Möjligheten att avancera och utvecklas
9. Social tillhörighet
10. Att leda andra, att få bestämma

Den viktigaste drivkraften fick tio poäng, den näst viktigaste nio, etc.

Det fanns många skäl till varför just dessa tio drivkrafter valdes ut bland alla tusentals
tänkbara drivkrafter, framför allt att samtliga dessa drivkrafter brukar förekomma i
liknande mätinstrument, t ex det som användes av Kovach (1987) och Maehr &
Braskamp (1986). Att just dessa drivkrafter i sin tur finns med i dessa mätinstrument
beror på att man utgått ifrån kända motivationsteorier, tex Maslow och McClelland:

Fysiologiska behov (Maslow): lön och förmåner
Sociala behov (Maslow) social tillhörighet (McClelland): att hjälpa andra, att

bli uppskattad, social tillhörighet
Jagbehov, framgångsbehov (McClelland): konkurrens, status, uppskattning
Maktbehov (McClelland): att få bestämma
Självförverkligande (Maslow): arbetsuppgifterna, utvecklingsmöjligheter, frihet

Det skulle ha varit intressant att även få en mätning av de negativa
drivkrafternas betydelse för arbetsmotivationen i denna studie. Eftersom det
inte är säkert att människor i allmänhet är medvetna om de negativa
drivkrafternas roll kan det därför vara metodologiskt svårt att få en korrekt
bedömning av dessa drivkrafters inverkan.



71

11. Mål i arbetet

Jag har i denna studie argumenterat för att arbetsmotivation är resultatet av
graden av överensstämmelse mellan vad individen, med sin speciella
bakgrund, önskar få ut av sitt arbete, och det organisationen i praktiken
erbjuder honom. Ur organisationens synvinkel måste arbetsmotivationen
emellertid styras in i en för organisationen önskvärd riktning. Enligt många
motivationsforskare bör begreppet arbetsmotivation innehålla en
riktningskomponent som ibland förbises då motivation likställs med
ansträngning (Terborg, 1976, 1977). Så här uttrycker sig Katerberg & Blau
(1983) i ämnet:

"Individuals have a reservoir of energy that can be allocated
among a variety of activities, some of which are productive and
some which are not. It is suggested, regardless of one's overall
arousal level or level of available energy, the allocation of energy
between relevant and irrelevant activities can make the difference
between success and failure" (sid. 250).

Det finns skillnader mellan olika arbetsuppgifter när det gäller möjligheten att fritt
välja riktning i arbetet. En tumregel är att ju mer komplexa arbetsuppgifterna är
desto större är valfriheten. För en person som arbetar vid ett löpande band är
riktningen av beteendet tämligen ointressant eftersom någon annan redan har
bestämt exakt vad han skall göra, hur fort han skall utföra sina arbetsuppgifter, etc.
För en kvalificerad ingenjör är situationen annorlunda. Han har ofta möjlighet att
välja vad han skall göra och hur han skall utföra sina arbetsuppgifter. Styrfaktorer
spelar därför en viktig roll i kvalificerat ingenjörsarbete. I detta och nästa kapitel
beskrivs två av de styrfaktorer som mäts i denna studie nämligen mål och
återkoppling.

Målens funktion och egenskaper

Enligt social inlärningsteori (Bandura, 1977a) bygger människans förmåga att
handla målmedvetet på kognitiv aktivitet. Genom att i tanken symboliskt
avbilda tänkbara resultat kan dessa framtida konsekvenser fungera som
aktuella motivationsfaktorer och regulatorer av beteendet. Alla människor har
dessutom interna standards som de regelbundet använder för att utvärdera sitt
eget beteende.

Mål i arbetet fungerar under idealiska förhållanden på ungefär samma vis, dvs
som en referenspunkt individen kan jämföra sig med i sitt dagliga arbete. Många
studier visar att mål spelar en viktig roll både för arbetsmotivationen och för att
rikta in arbetsprestationen i en önskvärd riktning. De allmänna rekom
mendationerna från denna forskning har bl a varit att mål skall vara lagom svåra,
utmanande (Locke m. fL, 1981), specifika (Locke, 1968), måste följas av
återkoppling för att ge effekt (Bandura & Cervone, 1983), samt vara accepterade
av individen (Locke m. fL, 1981).

Eftersom det med åren blivit allt mer uppenbart att det är svårt att dra generella
slutsatser till alla typer av situationer har forskningen under senare tid i hög
utsträckning varit inriktad på att få en tydligare bild av hur målprocessen ser ut i
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olika sammanhang. Den tidiga forskningen har bl a kritiserats för att bara handla
om enkla mål till enkla och välkända arbetsuppgifter (Earley m. fL, 1989), varit
inriktad mot individuella mål (MitchelI & Silver, 1990), har bortsett från individens
vilja att nå målen (Hollenbeck & Klein, 1987), samt bortsett från att det ofta finns
motsägelsefulla mål på en arbetsplats (Keman & Lord, 1990).

Arbetsuppgifternas grad av komplexitet

Locke m. fl. (1981) menar att målen påverkar prestationen på fyra olika sätt: de
ökar ansträngningen och uthålligheten, fokuserar uppmärksamheten samt
stimulerar utvecklandet av lösningarna på ett visst problem. De två förstnämnda
faktorerna kallas motivationskomponenter medan de två sistnämnda benämns
uppgiftsstrategier (Earley m. fl.,1989).

Det finns forskning som antyder att mål kan ha negativ effekt på avancerat
kunskapsarbete. Studier visar att mål har sämre effekt på komplexa
arbetsuppgifter än på enkla uppgifter (Wood m. fL, 1987) samt att svåra mål
fungerar sämre än enkla mål på nya uppgifter som kräver beslutsfattande
(Earley m. n, 1989).

I enkla arbetsuppgifter kan ett mål tydligt ange både hur uppgiften skall lösas
och vilket mål som skall nås. För komplexa arbetsuppgifter finns det inte alltid
"rätta" lösningar för att nå målet. Detta innebär att det finns en stor sannolikhet
att individen kan välja felaktiga uppgiftsstrategier vilket gör att målet inte nås
trots att han är högmotiveradför uppgiften (Earley m. fL, 1989; Mitchell &
Silver, 1990).

AterkopplIngens roll

En grundläggande utgångspunkt i målteori är att motivation skapas när det
uppstår en brist på överenstämmelse mellan mål och återkoppling. När
återkopplingen visar att prestationen ligger under målnivån, försöker individen
reducera skillnaden genom kognitiv aktivitet eller konkreta handlingar. Om
skillnaden mellan målet och återkopplingen är för stor leder den som regel till
uppgivenhet (Kernan & Lord, 1988).

Mål och återkoppling går alltså hand i hand. För att mål skall få en långsiktig
effekt måste den efterföljas av återkoppling (Bandura & Cervone, 1983; Locke
m. fL, 1981). Aterkopplingens betydelse för målens effektivitet tycks inte vara
ifrågasatt i forskningen.

Gruppmål eller individmål?

Många olika typer av ingenjörsarbete, t ex FoU-arbete och konstruktions
arbete, är i hög grad gruppbetonat arbete, där gruppmedlemmarna är
beroende av varandra för att nå ett gott resultat. En intressant fråga att ställa är
därför om litteraturen om mål, som i stor utsträckning handlar om individmål,
går att tillämpa på gruppbetonat arbete.
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Det finns få relevanta studier som analyserat effekterna av olika typer av
individ- och grupprnål i grupparbete. trots att grupparbete är så allmänt
förekommande. t ex i olika typer av ingenjörsarbete.

Locke & Lathams (1984) rekommendationer är att individ- plus grupprnål är att
föredra där det finns en hög grad av beroende mellan individerna. Det finns
tyvärr inte mycket forskning som undersökt detta. Matsuis m. fl. (1987) studie,
utförd i Japan, fann att grupprnål. och grupp- plus individrnål, gav ett bättre
resultat än enbart individrnål. Denna studie genomfördes emellertid på en
individuell uppgift, dvs där det saknades ömsesidigt beroende mellan
gruppmedlemmarna.

Mitchell & Silver (1990) kom fram till ungefär samma slutsatser i en studie där
uppgiften var att lösa ett problem där gruppmedlemmarna var beroende av
varandra för att lösa uppgiften. Personer med enbart individuella mål nådde
sämre resultat. och samarbetade också sämre. än personer med grupprnål
och t o m sämre än personer som inte tilldelats något mål alls. Mitchell &
Silvers slutsatser var att grupprnål kombinerat med individrnål kan vara en bra
lösning för uppgifter där det finns en hög grad av ömsesidigt beroende mellan
individerna. För att detta skall lyckas måste det individuella målet underlätta att
gruppmålet nås. Det är också nödvändigt att man uttryckligen anger vilket av
målen som är viktigast att nå.

Engagemang/vilja att nå målen

I målforskningen har allmänt antagits att svåra mål leder till bättre arbets
prestationer än enkla mål (Locke m. flo, 1981). På senare år har denna
"sanning" bö~at ifrågasättas eftersom det tycks finnas ett antal faktorer som
tenderar att reducera effekten av svåra mål. En sådan variabel är
engagemanglviljan att nå målet (eng. "goal commitment"). Om det finns en
stark vilja att nå målet manifesteras ofta stor uthållighet, och en ovilja att sänka
eller att lämna det ursprungliga målet (Campion & Lord, 1982).

Vilka faktorer påverkar engagemanget/viljan att nå målen? Hollenbeck & Klein
(1987) menar, med utgångpunkt från förväntningsteori, att det finns två
huvudfaktorer som påverkar individens engagemang/vilja att nå målen:
målens grad av attraktionskraft och upplevd sannolikhet att nå målen. I figur
11.1 åskådliggörs en förenklad version av deras modell.

Målens attraktionskraft

Enligt Hollenbeck & Klein (1987) påverkas målens attraktionskraft i sin tur av
ett antal situationsfaktorer och personlighetsfaktorer. Hit räknas t ex huruvida
målen är kända av andra eller bara av individen. Det är lättare att överge ett
mål där man själv är den ende som känner till målet. Om däremot ens
arbetskamrater och chef känner till målet är det svårare att överge (HoIlenbeck
m. flo. 1989).
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Målens attra ktlons- Sannolikhet att
kraft nå målen

<, ~
Engagemang/vilja
att nå målen

Målens " ... Arbetsprestationsvårighetsgrad ...

Figur 11.1. Faktorer som föregår respektive följer engagemanget/
viljan att nå målen (källa: Hollenbeck & Klein, 1987)

Målens tydlighet påverkar individens engagemanglvilja att nå målet. Ett
otydligt mål utlöser som regel ingen aktivitet eftersom det inte exakt definierar
när och hur målet är uppnått. Det är samtidigt svårare både för individen och
andra att verifiera om ett otydligt mål har uppfyllts.

Organisationens belönings- och bestraffningssystem påverkar givetvis också
målens grad av attraktionskraft. Vad händer när målet är uppnått? Ökar
sannolikheten att bli befordrad? Bryr sig någon om att man ansträngt sig extra
för att nå målet, eller är man likgiltig?

Effekterna av deltagande i målformulering har undersökts i ett tiotal studier där
flertalet studier visar att deltagande inte har någon effekt på engagemanget/
viljan att nå målet, se t ex Latham & Steele (1983). Bara någon enstaka studie
pekar i motsatt riktning (Erez, Earley & Hulin, 1985). En förklaring till att man
kommit fram till olika resultat är att komplexiteten i målen har varit olika i de
olika studierna (Erez & Earley, 1987). I avsnittet om deltagande i målfor
muleringsprocessen nedan utvecklas detta närmare.

Chefen har en viktig roll när det gäller individens vilja att nå målen. Om chefen
är lyhörd och visar förståelse för individens speciella situation tenderar
individen lättare att acceptera svåra mål och har också en större vilja att nå
målen (Hollenbeck & Klein, 1987).

Vidare antas graden av engagemanglidentifikation med organisationen påverka
hur stark viljan är att nå ett visst operativt mål (Hollenbeck & Klein, 1987).

Upplevd sannolikhet att nå målen

Den upplevda sannolikheten att nå målen, den andra huvudgruppen av
faktorer, påverkas enligt Hollenbeck & Klein (1987), av bl a social påverkan
från andra, arbetsuppgiftens komplexitet, ledarskapet, individens förmåga,
tidigare framgång, självförtroende och "Iocus of contror.
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Social påverkan berör bl a hur andra lyckas, andra individers mål samt hur
pass engagerade andra personer är i sina mål. Om arbetskamraterna är
ambitiösa, sätter upp höga mål och också når upp till målen, påverkar detta
givetvis även individens mål och ambition att nå upp till målen. Finns det
tillgång till positiva modeller som ofta lyckas på arbetsplatsen. som individen
kan identifiera sig med, kan detta påverka individens uppfattning om
sannolikheten att lyckas (Bandura, 19na).

I komplexa arbetsuppgifter, som t ex avancerat konstruktionsarbete, är resultatet
ofta beroende av många människors insatser. Detta innebär att det i denna typ
av arbete som regel är en mer komplex process att nå målen än för enkla,
individuella arbetsuppgifter. Eftersom framgång i hög utsträckning är beroende
av faktorer som ligger utanför individens kontroll innebär det att engagemanget/
viljan att nå målet lätt kan reduceras (Hollenbeck & Klein, 1987).

Om individen tidigare haft framgång i liknande arbetsuppgifter tenderar detta
att påverka synen på framtida mål och sannolikheten att nå målen. Vidare
spelar uppfattningen om den egna kompetensen en viktig roll för upplevelsen
av målens grad av uppnåelighet * (Locke m. fl, 1984).

Slutligen tycks begreppet "locus of contror (Rotter, 1966) spela en viss roll för
hur sannolika målen är att nå. Personer som har en hög grad av extern "locus
of contror upplever ju att de inte själva i någon högre utsträckning kan
påverka sin egen situation. Dessa personer uppfattar därför målen som mer
svåruppnåeliga än andra. Yukl & Latham (1978) fann att personer med en hög
grad av inre "loous of contror satte upp svårare mål för sig själva än andra.

I en studie av Hollenbeck m. fl. (1989) påvisades stöd för hypotesen att
engagemanget/viljan att nå målet påverkas av individens "locus of contror.

Deltagande i målformuleringsprocessen

De teorier om ledarskap i kunskapsintensiva företag som formulerats under
senare år (Sveiby & Risling, 1986; Sveiby, 1990) utgår i hög utsträckning från
att individen själv s.~all ha ett stort inflytande över sitt eget arbete och hur det
skall organiseras. Aven den litteratur som berör kvalificerat ingenjörsarbete
talar i hög utsträckning om en långtgående frihet för individen (Pelz &
Andrews, 1976; Bailyn, 1986).

Gäller denna frihet även inflytande över de mål individen skall arbeta med?
Det råder i forsknings litteraturen osäkerhet om vilken effekt deltagande i
målformuleringsprocessen har på t ex produktivitet. Som nämndes tidigare
tycks flertalet studier visa att deltagande inte har någon effekt på
engagemanget/viljan att nå målen (Hollenbeck & Klein, 1987). Erez & Earley
(1987) tror att förklaringen till skillnaderna i uppnådda resultat kan vara att det
är viktigare med deltagande i målformuleringsprocessen om målen och
arbetsuppgifterna är komplexa än om de är enkla.

*) Se avsnittet om personlig kompetens i kapitel 22 om högpresterare
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Hypoteser

Forskningen om mål i arbetet har gett upphov till ett antal hypoteser som
kommer att testas i denna studie.

1. Det finns ett samband mellan kundnärhet och mål.

Bakgrunden till denna hypotes är att företag/avdelningar som arbetar
kundnära antas ha tydligare mål och får mer återkoppling på målen än
avdelningar/företag som arbetar längre bort från kunden (Locke, 1968).

2. Det finns ett samband mellan deltagande i målformulering och
engagemanget/viljan att nå målen.

Eftersom ingenjörer arbetar med förhållandevis komplexa mål bör deltagande
i målformuleringsprocessen, enligt Erez & Earley (1987), ha betydelse för
engagemanget/viljan att nå målen.

3. Personer som har en hög grad av E/I har en högre grad av vilja att nå upp
till de egna målen.

Denna hypotes bygger på Hollenbecks & Kleins (1987) antagande om att det
finns ett samband mellan dessa variabler.

4. Personer som upplever att det finns ett starkt samband mellan lön och
prestation upplever en starkare vilja att nå målen.

Formuleringen av denna hypotes bygger bl a på att ett upplevt starkt samband
mellan lön och prestation ökar målens attraktionskraft (Hollenbeck & Klein,
1987).

5. Personer som har regelbundna planerings- och utvecklingssamtal upplever
att de får delta i målformuleringsprocessen, får mer återkoppling på målen, har
tydligare mål och känner starkare för sina egna mål än personer som inte har
sådana samtal.

Denna hypotes är en konsekvens av t ex Erez & Earleys (1987) antagande om
deltagande i målformuleringsprocessen samt Lockes och medarbetares
forskning om hur målen bör vara beskaffade för att stimulera motivation.

6. Personer som arbetar i klimat med hög grad av tillit och idestöd känner
starkare för de egna målen än personer som arbetar i klimat som saknar
dessa egenskaper.

Ledarskapet är sannolikt en viktig faktor för att förklara medarbetarnas
engagemanglvilja att nå målen (Hollenbeck & Klein, 1987). Om de har en chef
de accepterar och ser upp till borde det innebära att medarbetarna gärna vill
leva upp till de mål organisationen formulerar.

7. Personer som ger sig själva mycket egen återkoppling har en starkare
engagemanglvilja att nå de egna målen.
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Denna hypotes emanerar bl a från Bandura (1977b) som menar att
högpresterandepersoner har ett mer välutvecklat tankemönster än andra för
att ge sig själva instruktioneroch beröm i form av egna tankar.

Mätinstrument

I denna studie mäts följande variabler:

* Deltagande i målformulering
* Målens grad av tydlighet
* Aterkoppling på målen
* Engagemang/viljaatt nå målen
* Upplevd svårighet att nå målen

För detta ändamål användes två olika frågeformulär som utvecklats speciellt
för denna studie. Det ena frågeformuläret användes huvudsakligen på de
större företagen (version 1) medandet andra frågeformuläret (version 2)
användes för de övriga företagen. Mätinstrumenten mäter samma variabler
men med olika många frågor och olika många svarsalternativ, 7 för version 1
och 5 för version 2. Svarsalternativen varierade från "lnstärnrner absolut inte"
till Rinstämmer starkt",

Version 1 och 2 skiljer sig något åt när det gäller engagemanget/viljan att nå
målen där version 1 både mäter engagemangetlidentifikationen med
avdelningens mål och de egna målen medan version 2 endast mäter de egna
målen. I resultatet blandas inte de två versionerna.

Nästan samtliga av frågorna i version 1 har hämtats från ett frågeinstrument
utvecklat av Steers (1973) kallat "task-qoal attributes", och har översatts för
föreliggande studie. En av återkopplingsfrågorna, och en av deltagande
frågorna, i Steers version utgick.

De frågor som mäter engagemanglviljan att nå målen är inspirerade av de
frågor som använts av Hollenbeck m. fl. (1989) men har omformuleratsen del
för att passa denna studie.

Reliabilitet

Reliabilitetsmått för de olika variablerna redovisas i tabell 11.1.

Tabell 11.1
RelIabIlItetsmått för de två versionerna av mätinstrumentet

Version 1 Verslon2

• Deltagande i målformulering
• Målens grad av tydlighet
• Aterkoppling på målen
• Engagemanglvilja attnå målen
• Upplevd svårighet att nå målen

0.82
0.69
0.81
0.82
0.85

0.82
0.92
0.79
0.89
0.62
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Den kortareversionen, version 2, uppvisarsåledes minst lika bra intern
reliabilitet i förhållande till den längreversionen, utom på variabeln upplevd
svårighet.

Företag som Ingår

I den korta versionen, alltsåversion 2, gavs en möjlighet att avstå från att fylla i
målfrågorna om de upplevde att det företag/avdelning där de arbetade inte
arbetade med mål. Totalt avstod 172 personer (23%) att fylla i målfrågorna.
Svarsfrekvensen varierade starkt mellan de olika företagen. I några företag
fyllde samtliga i målformuläret medan bortfallet i vissa företag var mer än 50 %.
De företag som hadeett störrebortfall än 30 % togs bort och ingåralltså inte i
resuItatet.
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12. Aterkoppling

Feedback, eller återkoppling, spelar en viktig roll för mänskligt beteende. Dess
roll är att a) rikta in, b) motivera, och c) anpassa beteendet samt, d) stödja
inlärning (Vroom, 1964; Ashford &Cummings, 1983).

Aterkoppling har rönt ett stort forskningsintresse bl a tack vare att den rätt
utformad har visat sig motivera till goda arbetsprestationer. Aterkopplings
tekniker har tillämpats i en rad olika sammanhang t ex vid energisparande
(Schou, 1982).

Aterkoppling kan användas på ett medvetet sätt, t ex som chefens verktyg för
att motivera, rikta in och instruera medarbetare. Men återkopplingsfunktionen
finns alltid närvarande på mindre påtagliga sätt, vare sig chefen vill det eller
inte, t ex i form av egna tankar och att se resultat av sitt eget arbete.

Aterkopplingen kan betraktas som information som hjälper individen att fatta
beslut, att anpassa sitt beteende och att motivera handlingar. Denna information
kan komma från olika källor: från chef, från medarbetare, från kunder, från själva
arbetsuppgiften och från de egna tankarna. I slutändan är det självklart individen
själv som avgör hur informationen skall tolkas oavsett källa.

Aterkoppling - en aktiv process

Traditionellt har återkoppling i forskningslitteraturen betraktats som en passiv
process, med vars hjälp man mer eller mindre kan manipulera individer
genom att utforma återkopplingen på ett viss sätt. På senare år har allt fler
forskare på återkopplingsområdet börjat betrakta återkoppling som en aktiv
process, dvs individen bearbetar aktivt, söker aktivt upp, och omtolkar
informationen (Ashford, 1986; Ashford & Cummings, 1983; Herold & Parsons,
1985). Detta kallas för "återkopplingssökande beteende".

Aterkopplingen används aktivt som ett sätt att få kontroll över sin tillvaro. Ett
skäl till detta motiv är att människor vill ha kontroll över sin närmiljö.
Upplevelsen avegenkontroll stärker motivationen (Sjöberg, 1990). Personer
som inte får någon återkoppling, och som upplever att de inte har kontroll över
viktiga konsekvenser i sin tillvaro, kan utveckla ett tillstånd av inlärd
hjälplöshet, dvs resignation, oföretagsamhet, likgiltighet och depression
(Seligman, 1974).

Individen söker efter återkopplingen på två olika sätt. Det ena sättet sker via
s k "ställföreträdande inlärning", dvs genom att observera hur andra beter sig
och därigenom lär sig hur man handlar. Detta är alltså ett av de
grundläggande begreppen i social inlärningsteori (Bandura, 1977a). Det
andra sättet att söka efter återkoppling är att själv direkt ta del av
informationen, t ex genom att fråga vad andra tycker (Ashford, 1986).
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Variabler som påverkar återkopplingsprocessen

Det finns ett stort antal variabler som påverkar utseendet på individens
återkopplingsprocess, t ex mål, osäkerhet, antal år i företaget, antal år med
samma arbetsuppgifter, personliga värderingar, kompetens och förväntningar
på innehållet i återkopplingen (Ashford, 1986; Ashford & Cummings, 1983).

Alla individer har ett stort antal mål de försöker förverkliga. Alla mål är inte
uttalade och är inte heller alltid medvetna för individen. Det kan t ex vara
sociala mål, dvs att vilja tillhöra en viss grupp människor, eller att vilja framstå
på ett visst sätt inför andra människor. Det kan också handla om mer tydliga
mål såsom tidpunkt när en rapport skall vara inlämnad, en budget som skall
hållas, etc. Alla dessa typer av mål styr individens återkopplingsprocess och är
avgörande för vilken typ av återkoppling denne söker (Ashford & Cummings,
1983).

Individens värderingar styr återkopplingsprocessen genom att värderingarna
styr valet av mål. Individer som värderar hög lön sätter upp hög lön som ett mål
och kommer på det viset att selektivt att utforma sin återkopplingsprocess för
att nå detta mål (Ashford, 1986).

Individer som är osäkra på vilka beteenden som krävs för att ett mål skall
uppnås tenderar att försöka reducera denna osäkerhet genom att aktivt söka
återkoppling. Osäkerheten gör också att individen tar större hänsyn till
budskapet i återkopplingen (Ashford, 1986).

Nykomlingar i företag, liksom medlemmar i nybildade projektgrupper, söker
mer aktivt återkoppling än personer som varit med ett tag (Katz 1980; Zenger &
Lawrence, 1989). Skälet till detta är att individen försöker uppnå kontroll över
den okända situationen genom återkopplingen.

Personens kompetens är en annan variabel som styr återkopplingen. Det finns
hos flertalet personer en önskan av att göra bra i från sig i olika situationer,
liksom det sannolikt finns en stark drivkraft att känna att situationen kan
kontrolleras. Personer med tillräcklig kompetens för att behärska en viss
situation söker inte lika starkt efter återkoppling i jämförelse med personer som
inte har denna kompetens eftersom de helt enkelt inte behöver informationen
(Ashford & Cummings, 1983).

Visserligen vill många veta hur de lyckas med en viss uppgift, men samtidigt
finns det alltid en potentiell fara med att söka efter återkoppling eftersom det
finns en risk att återkopplingen innehåller negativ information om individen.
Förväntningarna om vilken typ av information som finns i återkopplingen blir
därför viktig för sökningsprocessen. Detta innebär att individer ofta söker efter
positiv information och försöker undvika negativ (Fischer, 1979; Ashford,
1986).
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Utformningen av återkopplingen

Det finns ett stort antal studier redovisade som studerat hur återkopplingen bäst
bör utformas i en organisation för att ge avsedda effekter. Sammanfattningsvis
kan konstateras att det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom
återkopplingens effekter varierar beroende på egenskaperna hos följande tre
faktorer: sändaren, mottagaren och meddelandet (Ilgen m. fL, 1979). Här följer en
kortfattad redovisning av några av forskningsresultaten.

Forskning visar att individen kommer ihåg och accepterar positiv återkoppling
bättre än negativ (Fischer, 1979; Herold & Greller, 1977) vilket indikerar att det kan
vara en fördel att betona det positiva i budskapet och tona ner det negativa.

Greller & Herold (1975) undersökte vilka av fem informationskällor som individen
litade mest på. Resultatet visade att individen litade mest på sina egna känslor
och upplevelser (sig själv) följt av återkoppling från själva uppgiften, medarbetare,
chef och företaget i nämnd ordning. Om detta stämmer betyder det att källans
närhet är en viktig variabel när det gäller hur ett återkopplingssystem bör utformas
vilket bl a understryker att decentralisering är viktig för att optimera återkoppling.

Närheten i tid mellan återkopplingen och prestationen är viktig för hur
återkopplingen skall kommas ihåg och tolkas av individen (Ilgen m. fl., 1979).
Detta stöds aven överväldigande mängd inlärningspsykologisk forskning där
ju tidsnärheten mellan beteende och konsekvens är av stor betydelse för att
inlärning skall uppstå. Även detta understryker betydelsen av decentralisering
som ju bl a innebär att tidsnärheten mellan prestation och resultat/återkoppling
reduceras.

Aterkoppling har liten effekt om det inte samtidigt finns mål som återkopplingen
refererar till (Becker, 1978). Detta innebär samtidigt att om återkopplingen skall
kunna ge maximal effekt bör de viktiga egenskaperna hos målet, att vara specifika,
utmanande, etc, vara uppfyllda (Locke & Latham, 1984).

Aterkoppling och kundkontakt

En förvånansvärt liten del av forskningen om återkoppling har berört
återkoppling från kunder. Kundnärhet borde rent teoretiskt innebära att en
medarbetare får betydligt mer återkoppling än en person som befinner sig på
längre avstånd från kunderna. En nära kontakt med kunden borde dessutom
innebära att det är lättare för individen att se ett tydligt resultat av sitt eget
arbete, lättare att känna att ens arbete är meningsfullt samt borde dessutom
underlätta lärandet. Kundnärheten borde mot den bakgrunden ha en positiv
inverkan på arbetsmotivationen.

I denna studie undersöks vad graden av kundkontakt betyder för arbets
motivationen och de olika faktorer som antas påverka den.

Mätning av grad av kundkontakt

Varje person som fyllt i enkäten fick besvara två frågor om hur ofta de hade kontakt
med externa kunder. Svaren besvarades på en femgradig skala från "dagligen",
som gav fem poäng, till "mindre än en gång per månad" som gav 1 poäng.
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Mätning av återkoppling

I denna studie används en svensk översättning av Job Feedback Survey
(Herold & Parsons, 1985) för att mäta återkopplingen. Detta mätinstrument är
konstruerat utifrån ett antal utgångspunkter:

1. För att kunna forma omgivningen, t ex i ett företag, så att återkopplingens effekter
bättre tas till vara, måste kunskapen öka om hur återkopplingsinformationen
används och om det finns källor som är viktigare än andra. JFS syftar till att ge en
klarare bild av hur återkopplingsmiljön ser ut.

2. Aterkopplingsmiljön är så komplex att den inte låter sig fångas med några
enkla frågor, t ex de tre frågor som mäter ·feedback from agents· i Hackman &
Oldhams (1975) instrument. I JFS görs därför en distinktion mellan olika
återkopplingskällor och mellan den positiva och negativa återkopplingen.
Vidare delas den positiva och negativa återkopplingen i sin tur upp i olika
innehålls- och meddelandekategorier.

3. Den tidiga forskningen om återkoppling tenderade att betrakta individen
som en passiv mottagare av information. JFS bygger på antagandet att
individen aktivt söker upp, omtolkar och överhuvudtaget skapar sin egen
återkoppling.

4. Det råder i forskningslitteraturen viss osäkerhet om hur många
återkopplingskällor som finns. JOS utgår ifrån att det finns minst tre:
a) organisation/chef, b) medarbetare, och c) själva arbetsuppgiften (de egna
tankarna).

Dimensioner och reliabilitet

Instrumentet består av 63 frågor som sorteras under 15 dimensioner. Atta av
dimensionerna är positiva medan resten (7) är negativa. I tabell 12.1 nedan
återfinns en uppställning av de femton dimensionerna samt instrumentets
reliabiltetsmått.
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Tabell 12.1
DImensIoner och rellab!lltet I Job Feedback Suryey

Dimensioner Antal frAgor Reliabilitet

Herold & Denna
Parsons studie

F6retaget/chef
1. PosQiv från chef 5 .86 .83
2. PosQiv från företaget 5 .83 .73
3. Positiv skriftlig rapport 2 .73 .77
4. Negativ konsekvens från chefJföretag 5 .88 .82
5. Negativt uttalande från chefJföretag 5 .75 .68

Medarbetare
6. Positiv från medarbetare 6 .88 .85
7. Direkt negativ från medarbetare 6 .70 .77
8. Indirekt negativa medarbetare 3 .68 .69

Arbetsuppgiften/egna tankar
9. Positiv jämförelse med andra 5 .79 .86
10. Positiv jämförelse med sig själv 5 .79 .77
11. PosQiv Intemaliserade standards 2 .81 .61
12. Negativ jämförelse med andra 5 .73 .71
13. Negativ klara uppgift 4 .86 .69
14. Positiv klara uppgift 3 .80 .62
15. Negativa tidsproblem 2 .78 .78

N 207 202

Totalt 63

De personer som ingick i Herold & Parsons studie var hämtade från två helt
olika miljöer nämligen kvinnliga sjuksystrar respektive manliga mellanchefer
från ett tekniskt företag. De reliabilitetssiffror som finns i tabell 12.1 är ett
genomsnittligt värde av dessa två grupper.

"Feedback from agents"

Förutom de 63 frågorna från JFS fick personerna fylla i Hackman & Oldhams
(1975) tre frågor som mäter "feedback från agents". Dessa frågor har översatts
från engelskan för denna studie. Reliabiliteten för dessa frågor var 0.89. I
tabell 12.2 återfinns korrelationerna mellan "Feedback from agents" och de
olika dimensionerna i JFS.
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Tabell 12.2
Korrelationer mellan "Feedback from agents" och de olika
dimensionerna I JFS

FOretaget/chef
1. Positivfrån chef .50
2. Positivfrån företaget .51
3. Positiv skriftlig rapport .20
4. Negativ konsekv. från cheflföretag -.25
5. Negativt uttalande från cheflföretag .06

Medarbetare
6. Positiv från medarbetare .50
7. Direkt negativ från medarbetare .02
8. Indirekt negativa medarbetare -.09

Arbetsuppgiften/egna tankar
9. Positiv jämförelse medandra .31
10.Positiv jämförelse med sigsjälv .18
11.Positiv Internaliserade standards .20
12.Negativ jämförelse medandra -.19
13.Negativ klarauppgift -.19
14.Positivklarauppgift .26
15.Negativa tidsproblem -.14

Som framgår av korrelationerna (Pearson korr koeff.) i tabell 12.2 erhölls
starka samband mellan Hackman & Oldhams värde "Feedback from agents"
och de tre dimensionerna i JFS: positiv medarbetare, positiv chef och positiv
företag, vilket är precis vad Hackman & Oldhams frågor avser att mäta.

Resultatet från Hackman & Oldhams återkopplingsfrågor redovisas endast i
något enstaka fall i denna studie. De resultat på återkoppling som presenteras
består i nästan samtliga fall av medelvärden från totaldimensionerna i JFS.
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13. Vilka variabler påverkar arbetsmotivationen?

I denna studie mäts ett relativt stort antal faktorer som på ett eller annat sätt
antas direkt eller indirekt påverka arbetsmotivationen. I resultadelens första
kapitel presenteras en analys av sambandet mellan de olika styr-, motivations
och individfaktorerna och de variabler som i denna studie används som en
indikation på graden avarbetsmotivation. nämligen arbetstillfredsställelse och
Eli. Avsnittet är tänkt att fungera som en plattform för de kapitel som följer i
resultatdelen. Nedan återfinns den modell av motivationssystemet som
presenterats tidigare och som åskådliggör flertalet av de variabler som mäts i
denna studie.

Organisationen Individen

Omgivning/samhälle

Resultat
för
organIsa
tIonen

Arbets
motIvation
• Arbets
tillfreds
ställelse
• Engage
manglidenti
fikation
med företaget

* Konjunktur
• Tillgången på

arbetskraft
• Värderingar
• Andra faktorer

• Ålder
• År med samm

arbetsuppgifter
• År i företaget
* Kön
• Förhållanden

utanför arbetet
* Personliga

drivkrafter
• Utbildning,

kompetens
• Kognitivt

mönster
• Andra individ

faktorer

Styrfaktorer

• Mål
• Återkoppling
• Planerings-

och utvecklings
samtal

• Andra styrfak
torer

MotIvatIons
faktorer

• Arbetsuppgifter
• Arbetsklimat
• Belöningssystem
• Ledarskap
• Organisations-
struktur

* Kundkontakt
• Ägarförhållanden
• Utvecklingsmöjlig

heter
* Andra motivations

faktorer

FIgur 13.1. Ett motIvatIonssystem

Kapitlet innehåller dels en redovisning av de uppmätta korrelationerna mellan de två
huvudmåtten och de olika variablerna samt regressionsanalyser av de variabler som
starkast predicerar respektive huvudmått. I tabell 13.1 presenteras korrelationskoef
ficienter mellan arbetstillfredsställelse respektive E/I och flertalet av de variabler som
återfinns i figur 13.1.
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Tabell 13.1
Korrelationer (Pearson) mellan arbetstlllfredsstAllelse respektive Eli och
olika yarlabler

Variabel
Arbetstlllfreds

stAllelse
Engagemang/

Identifikation m. företaget

Eli .52

Tidsfaktorer
Ålder .09 .11
Ar I företaget .10 .08
Ar medsamma arbetsuppg. .12 .08

ArbetsklImatet
Utmaning/motivation .47 .48
Frihet .39 .31
Idestöd .47 .41
liDit .50 .38
Livfullhet/dynamik .45 .49
Lekfullhet/humor .32 .31
Debatt/mångfald .31 .32
Konflikter -.38 -.25
Risktagande .39 .42
Idetid .24 .21

TlllfredstaUelse med
belOnlngssystemet
Lönenivån .34 .35
Förmåner .23 .34
Sältet att höja lönen .33 .31
Struktur/administration .38 .43
Belöningssystemet tot .39 .44
Koppling lön-prestation .31 .34

Upplevd IOneraUvisa
Samma arbupplfter i företaget .08 .19
Andra arbuppgifter i företaget .11 .20
samma yrke alla företag .22 .21
Utbildning .20 .23
Ålder .18 .24
Förväntningar på företaget .26 .23
Förväntningarpå sig själv .23 .19

Arbetets egenskaper
Variation .43 .30
Helhet .36 .21
Betydelsefulla .30 .26
Frihet .44 .29
Se resultat i arbetet .37 .25
Motivationspotential .52 .36

Måivariabler
Deltagandei målformulering .35 .32
Återkoppling på mål .37 .30
Tydfigamål .30 .35
Utmanandemål .09 .15
Engagemanglviljaatt nå mål .25 .36

Korrelationer på 0.10 och större: p<0.01
N=> 719, utom drivkrafter i arbetet (N=>655) och måivarIabler(N=308)
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Tabell 13.1, fortstn
Korrelationer (Pearson) mellan arbetstIllfredsställelse respektive Eli och
olika variabler

Variabel
ArbetstIlIfreds- Engagemang/-

ställelse Identifikation m. företaget

AterkopplIng totalt
Positivsjälv .20 .20
Positiv cheflföretag .46 .38
Positiv medarbetare .20 .24
Negativsjälv -.14 -.09
Negativ företag -.30 -.24
Negativ medarbetare -.21 -.09

Drivkrafter I arbetet
Frihet .10 .02
Konkurrens .01 .06
Lön och förmåner -.04 -.12
Hjälpaandra .06 .07
Status -.11 -.05
Arbetsinnehåll .08 .06
Uppskattning -.03 .01
Utvecklingsmöjfigheter -.10 -.05
Sociala faktorer .03 -.04
Leda andra .00 .05

Kundkontakt
Externa kunder .16 .14
Interna kunder .02 .08

TIllfredst. m. förhållanden
utanför arbetet .16 .06

Korrelationer på 0.10 och större: p<0.01
N c 719, utom drivkrafter i arbetet (Nc655) och målvariabler (Nc308)

Faktorer som korrelerar med arbetstIllfredsställelse och Eli

Som framgår av resultatet i tabellen uppvisar några av arbetsklimatvariablerna,
några av arbetsegenskaperna samt återkoppling från chef/företag de starkaste
sambanden med arbetstillfredsställelse. Arbetsklimatvariablerna uppvisar alla,
bortsett från konflikter, ett förhållandevis starkt samband med arbetstillfredsställelse.
Detsamma gäller de olika dimensionerna i tillfredsställelsen med belöningssystemet.
Här är dock värdena genomgående något lägre i förhållande till arbetsklimatet.
Lönejämförelsevariablerna hamnar ännu ett steg lägre. Arbetsegenskaperna
uppvisar också ett förhållandevis starkt samband och ligger i nivå med arbetsklimatet.
Målvariablerna ligger generellt tämligen högt med undantag från målens grad av
utmaning. Aterkoppling från chef/företag är den positiva återkopplingsvariabel som
uppvisar det klart starkaste sambandet med arbetstillfredsställelse.
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De olika tidsvariablerna pekar alla tre på ett svagt positivt samband. Det
samma gäller tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet samt graden
av extern kundkontakt. Drivkrafterna i arbetet uppvisar generellt sett inga
samband alls med undantag från frihet som visar ett svagt positivt samband
samt status och utvecklingsmöjligheter som visar ett svagt negativt samband.

Som förväntat uppvisade de negativa återkopplingsdimensionerna, samt
arbetsklimatets konfliktdimension, ett negativt samband med arbetstillfredsställelse.

De variabler som varierar med Eli uppvisar ett likartat mönster som arbetstillfreds
ställeise. De skillnader som kan nämnas är att tillfredsställelsen med belönings
systemet gav något högre värden här samt att arbetsegenskaperna gav ett lägre
samband i förhållande till arbetstillfredsställelse.

Variationen mellan olika arbetsplatser

I denna studie används data från 44 olika arbetsplatser. En viktig fråga att
ställa är i vad mån skillnader mellan de olika arbetsplatserna påverkar
variansen i variablerna. I tabell 13.2 nedan återfinns en sammanställning av
hur mycket skillnaderna mellan de 44 arbetsplatserna påverkade variansen
för några olika typer av variabler.

Tabell 13.2
Varians mellan olika arbetsplatser på några yarlabler

2
F-vArde R

Eli
Arbetstillfredsställelse
Utmaning/motivation (arbetskUmat)
TIllfredsställelse medbelöningssystemet totalt
Lönerättvlsa i förhållande till personer I företaget

somharsamma arbetsuppgifter
Arbetsuppgiftemas motivationspotential
Aterkoppling från cheflföretag

N= 44 arbetsplatser, 719 personer

··p<0.01, ···p<0.001

3.43'"
2.38'"
5.53'"
5.38'"

1.86'"
1.97'"
1.62"

.18

.13

.26

.26

.11

.11

.09

Som framgår av resultatet i tabell 13.2 erhölls de största skillnaderna mellan
de olika arbetsplatserna i dimensionerna utmaning/motivation samt
tillfredsställelsen med belöningssystemet totalt där skillnaderna svarade för
26% av variansen. Minst varians erhölls för lönerättvisedimensionen.
arbetsuppgifternas motivationspotential samt återkoppling från chef/företag
där skillnaderna mellan arbetsplatserna endast svarade för 9-11% av
variansen.

Konsekvensen av detta resultat är bl a att tillfredsställelsen med belönings
systemet och arbetsklimatet, kan vara de faktorer som lättast går att påverka med
managementåtgärder.
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Vilka variabler är viktigast för arbetsmotivationen?

I föregående avsnitt kunde vi konstatera att både arbetstillfredsställelse och Eli
uppvisade förhållandevis starka korrelationer med många olika typer av variabler.
Låt oss nu se vad som händer när dessa variabler stoppas in i några regressions
ekvationer. I detta avsnitt presenteras resultatet av några multipla regressions
analyser på bakgrundsvariablerna till Eli respektive arbetstillfredsställelse.
Tanken med analysen är att försöka skilja ut de variabler som allra mest påverkar
E/I respektive arbetstillfredsställelse.

Följande variabler finns inte med i regressionsekvationerna: kön, delägarskap,
planerings- och utvecklingssamtal, arbetsplatsens medelålder, organisationens
storlek och typ av företag.

Engagemang/identifikation med företaget

Regressionsanalys utan måivariabler

I tabell 13.3 presenteras resultatet av regressionsanalysen av de variabler som
starkast predicerade Eli, utan målvariabler. Som framgår av tabellen återfinns här
en blandning av flera olika typer av variabler. Här finns tre arbetsklimatdimensioner,
tre återkopplingsvariabler, tre dimensioner i belöningssystemet, en arbetsegenskap
samt ålder. Eftersom arbetsklimatet påverkas starkast av ledarskapet (Ekvall, 1990),
och återkoppling från chef/företag kan sägas vara ett mått på ledarskapet, betyder
det att ledarskapet sannolikt har stor betydelse för Eli. Detta resultat stöder tidigare
forskning, t ex Glisson & Durick (1988). I denna undersökning fann de dessutom att
E/I påverkades av organisationens ålder samt viktiga och varierande arbetsuppgifter.

Det kan vara minst lika intressant att notera vilka variabler som inte predicerade
E/I med företaget som dem som finns med i tabellen. Här finns inte graden av
extern kundkontakt med och inte heller graden av tillfredsställelse med
förhållanden utanför arbetet.

l
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Tabell 13.3
Multipel regressionsanalys: variabler som signifikant predlcerade
engagemang/Identifikation med företaget och arbetstlllfredsstAllelse
(utan målvarlablerl

Eli med företaget
Beta-vArden

Ålder 0.17***
Livfullhet (arbetsklimat) 0.16***
Utmaning/motivation

(arbetsklimat) 0,15***
Positiv återkoppling

från chef/företag 0.12***

Tillfredst. m. lönestruktur/
administration 0.12***

Tillfredst. m. förmåner 0.10***
Koppling lön/prestation 0.09**
Viktiga arbetsuppgifter 0.08**
Positiv återk. från medarb 0.08*
Risktagande (arbetsklim.) 0.08*

Negativ återkoppling
från chef/företag -0.09***

2
Hela modellen: R (lustsrat): 0.43

N = 719

·p<.OS··p<.01 .. ··p<.001

ArbetstlllfredsstAllelse

Positiv återkoppling från
chef/företag 0.21***

Frihet (arbetsegenskap) 0.19***
Idestöd(arbetsklimat) 0.16***
Utmaning/motiv. (aklim) 0.12***
Tillfredst. m. lönestruktur/

administration 0.11***
Koppling lön/prestation 0.10***
Tillfredst. m. lönenivå 0.09***
Tillit (arbetsklimat) 0.09**
Se resultat (arbetseg.) 0.09**
År m. samma arbupp. 0.07**
Viktiga arbetsuppgifter 0.07**

Konflikter (arbetsklimat) -0.14***
Negativ återkoppling

från chef/företag -0.06*

2
R Ousterat): 0.63

Regressionsanalys med måivariabler

I tabell 13.4 återfinns sammanställningen av de signifikanta prediktorerna till
E/I hämtade från en regressionsanalys aven mindre del av det totala urvalet,
där även målvariablerna tagits med. Detta urval består av de 308 personer
som fyllt i version 2 av målenkäten. Som framgår av tabellen finns nästan alla
de variabler med här som fanns i den förra tabellen med några undantag.
Dessutom finns två målvariabler med, engagemanglvilja att nå målen samt
målens grad av tydlighet. Dessa resultat indikerar således att målvariabler kan
vara en viktig faktor för att förklara medarbetarnasEli. Resultatet stöder också
tidigare forskning, och stöder samtidigt de antaganden som ligger till grund för
denna studie som utgår från att styrfaktorer kan vara motivationsdrivande.
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Tabell 13.4
Multipel regressionsanalys: variabler som signifikant predleerade
engagemang/Identifikation med företaget oeh arbetstlllfredsstAllelse
(med måivariabler)

Eli med företaget ArbetstlllfredsstAllelse
Beta-vArden

0.17***
- 0.13**

0.11*

Livfullhet (arbetsklimat)
Utmaning/motiv. (aklim)
Engagemang/vilja

att nå målen
Ålder
Tydliga mål
Positiv återkoppling

från chef/företag
Risktagande (arbetskl.)

0.24***
0.22***

0.10*
0.10 (p=0.07)

Positiv återk.fr. chef/ftg
Frihet (arbetsegenskap)
Utman./motivat. (aklim.)
Koppling lön/prestation
Tydliga mål
Viktiga arbetsuppgifter
Engagemang/vilja

att nå målen
Deltag. i målformulering

0.14***
0.14***
0.14***
0.13**
0.10*
0.10 (p=0.06)

0.09 (p=0.09)
0.09 (p=0.10)

Negativ återkoppling
från chef/företag -0.17***

2
Hela modellen: R Ousterat): 0.45

N=308

*p<.OS**p<.01.***p<.001

Arbetstillfredsställelse

Konflikter -0.18***
Negativ återkoppling

från cheflföretag -0.14***

2
R Ousterat): 0.42

Regressionsanalys utan måivariabler

Låt mig Aven här först kommentera resultatet i tabell 13.3, dvs de variabler som
starkast förklarar arbetstillfredsställelse, där målvariablerna ej tagits med. Det kan
vara värt att notera att de variabler som predicerade Eli starkast i tabell 13.4 enbart
förklarade 43% av variansen medan de viktigaste variablerna för arbetstill
fredsställeisen svarade för 63%. Detta kan vara en indikation på att E/I är ett
luddigare och mer mångtydigt begrepp än arbetstillfredsställelse.

I tabell 13.4 kan vidare konstateras att de variabler som förklarade arbetstillfreds
ställelse utgjordes av lika många och varierande typer av variabler som de som
förklarade ElI. Här finns fyra arbetsklimatvariabler, tre arbetsegenskaper, två som har
med tillfredsställelse med belöningssystemet att göra. två återkopplingsvariabler samt
år med samma arbetsuppgifter. Skillnaden mellan de variabler som predicerade E/I
och arbetstillfredsställelse är bl a att arbetsegenskaper betydde mer för arbetstillfreds
ställeisen. Detta understryker tidigare forskningsresultat samt antagandet att
arbetsuppgifterna är centrala för ingenjörers arbetstillfredsställelse (Glick m. fl., 1986;
Glisson & Durick, 1988). Att de olika klimatdimensionerna finns med, samt
återkoppling från chef/företag som hamnar högst på listan, torde innebära att
ledarskapet även spelar en stor roll för arbetstillfredsställelsen.
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Regressionsanalys med måivariabler

I tabell 13.4 återfinns regressionsanalysen på arbetstillfredsställelse på det
mindre urvalet där målvariablema tagits med. Ustan i tabell 13.4 på de
viktigaste variabler som förklarar arbetstillfredsställelse ger ett något
annorlunda intryck i förhållande till motsvarande lista i tabell 13.3. Dels har
några variabler försvunnit medan andra har tillkommit. Vidare kan noteras att
betavärdena för de viktigaste prediktorema är något lägre i tabell 13.4 vilket
sannolikt bl a kan förklaras av de mindre urvalet.

Här kan också konstateras att tre av målvariablema finns med även om det här
tycks handla om en förhållandevis svag påverkan.

Slutsatser

I tabellerna finns som förväntat de negativa påverkansfaktorerna, konflikter
(arbetsklimat) och negativ återkoppling från chef/företag med och dess negativa
påverkan på arbetsmotivation bekräftas därmed. Negativ återkoppling från
chef/företag påverkade både Eli och arbetstillfredsställelse negativt medan
konflikter endast påverkade arbetstillfredsställelsen.

En slutsats av resultaten i detta avsnitt är att det är flera olika typer av faktorer som
tycks påverka både Eli och arbetstillfredsställelsen, även om återkopplingen från
chef/företag, arbetsklimatet, vissa egenskaper i arbetet, vissa dimensioner i
belöningssystemet, några målvariabler samt vissa tidsfaktorer var de viktigaste.
Resultatet stöder således de antaganden som ligger till grund för studien som utgår
från att arbetsmotivationen är en konsekvens av många olika typer av faktorer.

Slutligen bör man hålla i minnet att flera av de variabler som inte finns med i
tabellerna, ändå kan svara för en viktig indirekt påverkan genom att de påverkar
variabler, t ex arbetsklimatet. som i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen och E/I.
Ett sådant exempel är graden av extern kundkontakt.

afo) ~ l5\'1Jl~~ /
V1tåt~~ f?J{
rtu~~ ~r~
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14. Ålder och andra tidsfaktorer

En stor del av forskningslitteraturen om arbetsmotivation handlar om olika
tidsfaktorers betydelse. Framför allt är det följande tidsfaktorer som rönt
forskarnas intresse: ålder, antal år i företaget, antal år med samma arbets
uppgifter samt antal år med samma projektgrupp. I detta avsnitt redovisas en
del av forskningen kompletterat med resultatet från denna studie.

Varför ir åldersfaktorer viktiga?

Åldersfaktorer är ett viktigt forskningsfält i motivationsforskningen och dess
betydelse har vuxit under de senaste åren. Det finns många skäl till det. Ett skäl
är att årskullarna är olika i både intresse- och storlekshänseende. Under de
närmaste åren antas att ovanligt små årskullar kommer att gå ut våra gymnasier
vilket har lett till tal om "ålderschock" och slagsmål om arbetskraften. I många
företag stiger medelåldern beroende på att de har en stor grupp medelålders
personer, som ju bara blir äldre, samtidigt som få yngre anställs. För dessa
företag blir åldersfrågor av stor betydelse.

Alderssammansättningen antas påverka arbetsmotivationen. I många företag är
ålderstrukturen ojämnt fördelad. En del företag har hög medelålder, andra låg.
Några företag har en stor grupp äldre medarbetare och en stor grupp yngre
medarbetare och ingenting däremellan. Det finns forskningsresultat som visat att
ålderssammansättningen på en arbetsplats kan få direkta återverkningar på t ex
personalomsättningen (McGain m. fL, 1983; Wagner m. fL, 1984), kommunikationen
mellan medarbetarna (Zenger & Lawrence, 1989; O'Reilly m. fl., 1989) samt
arbetsprestationen (Pelz & Andrews, 1976; Goles, 1979).

Det är vidare viktigt att studera åldersfaktorer därför att en rad faktorer som t ex
intressen, synen på arbetet, och preferenser för vad som är motiverande,
förändras över åren vilket får konsekvenser för hur belönings- och motivations
system, arbetsinnehåll och karriärvägar bör utformas.

Ett annat viktigt skäl till att studera åldersfaktorer i kunskapsintensiva företag är att
kunskap snabbt förbleknar i den snabba tekniska utveckling som ständigt pågår.
Den kunskap som inhämtats på högskolan blir inaktuell på relativt kort tid. Det är
därför inte säkert att hög ålder och erfarenhet är en konkurrensfördel för företagen.

Alder, andra tidsfaktorer och arbetsprestation

Ålder och andra tidsfaktorer tycks också vara viktiga för att förklara fenomen
som arbetsprestation, kreativitet och innovativ förmåga. Enligt vissa studier
(Pelz & Andrews, 1976; Goles, 1979) hade forskare sin mest innovativa period
fram till ca 40-45 års ålder. Därefter följde en nedgång i arbetsprestationen
som varade livet ut för flertalet personer med innovativa arbetsuppgifter. Om
personen efter 45 års ålder får bredare och mer integrerade arbetsuppgifter
kan det leda till en återhämtning i arbetsprestationen. Personer med stort
självförtroende tycks däremot kunna behålla motivationen och arbetspres
tationen på en hög nivå livet ut (Pelz & Andrews, 1976).



95

Två metaanalyser genomförda under senare år av sambandet mellan ålder
och arbetsprestation pekar på delvis motsägelsefulla resultat. Waldman &
Avolio (1986) fann ett tydligt samband medan McEvoy & Cascio (1989) inte
fann något sådant samband. I den sistnämnda studien fann de heller inga
skillnader mellan komplexa och enkla arbetsuppgifter. Denna studie antyder
alltså att erfarenhet och ålder inte är avgörande för arbetsprestationen
ens för ingenjörer med mycket kvalificerade arbetsuppgifter.

Enligt Allen & Katz (1986) blir äldre ingenjörer ofta tilldelade arbetsuppgifter som är
mindre utmanande på grund av att omgivningen ofta förväntar sig att de inte längre
har den tekniska kompetens som krävs för att klara arbetsuppgiften. Detta leder i sin
tur till en självuppfyllande profetia i och med att de mindre avancerade arbetsupp
gifterna innebär att de förlorar i kompetens.

Flera studier har visat att andra tidsfaktorer också spelar en avgörande roll för
kreativiteten, innovationsförmågan och arbetsmotivationen. Många år med
samma projektgrupp ledde som regel till sämre arbetsprestationer och allt
mindre kommunikation mellan projektmedlemmarna (Katz, 1978, 1982; Pelz &
Andrews, 1976).

Katz (1980, 1981a, 1982) menar att personal i FoU-sammanhang, både
individuellt och gruppvis, går igenom tre stadier. I det första, socialisations
stadiet, handlar det bl a om att lära sig normer och skapa kontakter. I det
innovativa stadiet söker individen och gruppen efter intressanta och
utmanande arbetsuppgifter. I detta stadium är både individen och gruppen
som mest kreativ. I stabiliseringsstadiet söker individen och gruppen efter att
stabilisera och rutinisera sitt arbete. Här vill man bevaka revir, se till att behålla
friheten, och är också mindre öppen för nya ideer och ny information.

I en studie av 50 projektgrupper fann Katz (1982) att den mest produktiva
perioden för en projektgrupp i genomsnitt varade mellan 1.5-5 år. Han fann
vidare att det inte var genomsnittsåldern i projektgruppen som var den
avgörande faktorn utan det antal år gruppen hållit ihop.

Antal år med samma projektgrupp tycks alltså vara en betydelsefull faktor för
arbetsprestationen. Däremot visar studier att antal år på samma arbetsplats
inte har någon betydelse alls för arbetsprestationen (Gordon & Fitzgibbons,
1982; Gordon & Johnson, 1982).

Syfte

Detta avsnitt syftar till att analysera skillnader mellan hur olika åldersgrupper,
personer som arbetet olika länge i samma företag, samt personer som arbetet
olika länge med samma arbetsuppgifter, uppvisar på de olika variabler som
jag i min modell antagit påverka arbetsmotivationen. Mer specifikt är syftet bl a
att besvara följande frågor:
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• Finns det skillnader i grad av E/I, respektive arbetstillfredsställelse, mellan
de olika tidskategoriernas grupper?

• Påverkar de olika tidsvariablerna hur arbetsklimatet uppfattas?
• Vilken inverkan har de olika tidsvariablerna på belöningssystemet?
• Finns det skillnader mellan hur de olika åldersgrupperna upplever vad de

motiveras av i arbetet?
• Påverkas återkopplingen från medarbetare respektive chef av antalet

anställda år i företaget?

Tidsvariablernas påverkan

I tabell 14.1 återfinns en sammanställning av ett antal variansanalyser som visar
uppmätta F-värden för de olika tidsvariablerna. Som framgår av resultatet i tabellen
varierar storleken på F-värdena en del mellan de olika tidsvariablerna och de olika
faktorerna. Även om det här kan konstateras att det finns en del relativt stora
skillnader mellan olika åldersgrupper, mellan personer med olika många år i
samma företag, samt mellan personer som arbetat olika länge med samma
arbetsuppgifter, tycks dock inga av de olika tidsvariablerna ensamma påverka
någon av de studerade faktorerna på ett avgörande sätt. Den enskilda tidsfaktor
som svarade för den största variansen var år i företaget på variabeln negativ
återkoppling från chef/företag, där en varians på 7 % uppmättes med s k omega2
(Hays, 1973). I övrigt låg styrkan på de högst uppmätta varianserna på 3%, t ex
åldersgruppernas variation i arbetet och motivationspotential.

Eli, arbetstillfredsställelse och olika tidsfaktorer

Forskningen pekar entydigt på att det finns ett positivt samband mellan ålder
och allmän arbetstillfredsställelse (Rhodes, 1983; Kalleberg & Loscocco,
1983; Staw & Ross, 1985; Staw m. fL, 1986; Maehr & Braskamp, 1986). Det
råder emellertid en viss osäkerhet om sambandet är linjärt eller U-format, dvs
är högst för de allra yngsta och de allra äldsta. Kacmar & Ferris (1989) fann att
det fanns ett U-format samband mellan ålder och tillfredsställelse med externa
faktorer som medarbetare, chef, belöning och lön medan tillfredsställelsen
med själva arbetet, en intern faktor, var linjärt.

Flertalet studier som undersökt sambandet mellan ålder och E/I har också pekat på
ett positivt samband mellan dessa variabler (Rhodes, 1983; Angle & Perry, 1981;
Morris & Sherman, 1981). Andra studier har inte funnit något sådant samband
(Meyer m. fL, 1989).

En förklaring till de delvis motsägelsefulla resultaten kan enligt Rhodes (1983)
vara att sambandet ser olika ut för olika yrkeskategorier. Det kan vara så att
sambandet är svagt eller t o m obefintligt för avancerade yrkeskategorier som
t ex forskare och ingenjörer. En orsak till det kan vara att personalens kunskaper
i företag i branscher med snabb teknologisk förändring så småningom blir
inaktuella vilket i sin tur sannolikt påverkar både E/I och arbetstillfredsställelsen.



Tabell 14.1
Variansanalyser. Alder, antal 6r I samma företag samt 6r med
samma arbetsuppgifter och dess samband med olika variabler

Variabel Alder Arlftg Ar m arbupp
(F-värden)

ElI 3.06* 2.82- 2.30-
Arbetstillfredsställelse 2.45* 3.10* 3.19*

ArbetsklImatet
Utmaning/motivation 1.28 0.81 0.88
Frihet 4.89"* 2.68- 2.71-
Idåstöd 2.48* 1.65 0.40
Tllftt 1.21 0.90 0.43
Livfullhet/dynamik 4.89**- 1.71 1.96
Lekfullhet/humor 6.92*" 3.93"* 3.07-
Debatt/mångfald 4.26*" 1.96 1.19
Konflikter 1.12 0.12 0.73
Risktagande 3.01* 1.00 0.43
IdåtId 1.67 2.57* 0.34

Bel6nlngssystemet
Lönenivån 0.47 1.23 1.36
Förmåner 1.64 3.60** 0.94
Sattet att höja lönen 2.22 1.52 2.46-
Struktur/administr. 0.79 2.17 1.77
Belöningssystem tot 1.35 2.50* 2.04

Koppling lön-prestat. 3.23** 0.72 2.20

Upplevd L6nerattvlsa
Samma arbupp företag 1.94 1.00 1.17
Andra arbupp företag 1.85 1.30 1.11
samma yrkealla flg 2.36* 1.94 1.12
Utbildning 0.92 0.57 3.04-
Alder 3.86*-* 2.94* 2.02*
Förvänt. på företaget 4.86*" 6.56*" 1.88
Förvant. på sig själv 0.86 1.08 1.42

Arbetets egenskaper
Variation 5.26*" 3.55" 2.28
Helhet 3.74" 2.64 8.61***
Betydelsefulla 2.80* 3.23" 2.01
Frihet 3.94** 5.14*** 4.92**-
Se resultat I arbetet 3.64** 3.48** 2.42*
Motivationspotential 6.23*** 6.23*** 6.31***

AterkopplIng totalt
Positivsjälv 5.16*** 3.49** 3.34-
Positiv företag 3.64** 4.09* 2.08
Positiv medarbetare 1.63 4.11** 2.45*
Negativ själv 1.04 2.09 4.75"-
Negativföretag 10.05*** 12.98*** 5.01**-
Negativ medarbetare 1.93 1.63 2.56*

N=719, *p< .05, -*p< .01, ***p< .001
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Studier som jämfört olika yrkesgrupper har visat att det fanns relativt stora skillnader
i medelvärden mellan dem. Forskare och ingenjörer var de yrkeskategorier som i
Mowdays m. fl. (1979) studie hade de lägsta medelvärdena på ElI.

I figur 14.1 och 14.2 åskådliggörs de olika åldersgruppernas värden på Eli
respektive hur antal år med samma arbetsuppgifter påverkade arbetstillfreds
ställeisen. I figur 14.1 kan konstateras att Eli steg konstant upp till 50-års
åldern för att därefter sjunka något.

4,6

4,55

4,5

4,45

4,4

4,35

4,3

4,25 .-

.~.

20·29 Ar

Figur 14.1. Ålder och Eli

30·36 Ar 37-44 Ar 45·54 Ar 55 Ar-

Ålder
N

20·29 30·36 37-44 45-54 55+
156 148 156 195 64

Skala 1-7

Variansanalys: Medelvärdena tör grupperna 20-29 år samt 45-54år awek bagge. signifikant
negativt respektive positivt(p.cO.05) trån medelvärdet tör helaurvalet.

Styrkan i sambandet mellan ålder och E/I var emellertid mycket svagt.
Aldersvariabeln svarade ensam endast för ca 2 % av variansen i Eli uppmätt
som omega2.
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3,75

3,7

3,65

3,6

•

3,55

3,5 +------+------1------+------+------\
0-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 20 år •

Figur 14.2. Antal år med samma arbetsuppgifter och arbetstIllfredsställelse

Ar med samma
arbetsuppgifter
N

0-2 2-5 5-10 10-20 20+
341 179 88 74 37

Skala1 - 5

Variansanalys, s1gnIDkant awikelse från medelvärdet för hela urvalet:0-2 år (p<0.01),
2-5 år (p<0.05), 10-20år (p<0.05).

Figur 14.2 visar att arbetstillfredsställelsen steg brant upp till 10-20 år med
samma arbetsuppgifter. Därefter sjönk arbetstillfredsställelsen något. Exakt var
brytpunkten ligger går inte att definitivt fastslå. Det troliga är att den ligger
tidigare än 20 år med samma arbetsuppgifter, sannolikt runt 12-15 år.

Totalt svarade de olika tidsvariablerna för en förhållandevis liten del av
variansen, endast 2%, i arbetstillfredsställelsen, uppmätt som s k omega2.

Sammanfattningsvis visade resultatet alltså att de olika tidsfaktorernas grupper
uppvisade relativt små skillnader dem emellan när det gäller ElI. De grupper
som arbetat olika länge med samma arbetsuppgifter skilde sig däremot en del i
grad av arbetstillfredsställelse.
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Arbetsklimatet och olika tidsfaktorer

Det finns en del somtyder på att olikagrupperuppfattararbetsklimatet i samma
organisation på olika sätt (Schneider & Reichers, 1983). Det är t ex troligt att
individersom befinnersig i det Katz (1981 a) kallar socialisationsstadiet, dvs det
stadium som går ut på att lära kännaorganisationen och dess medlemmar,
uppleverarbetsklimatet på ett annorlunda sätt än personeri 60-årsåldern som
kanske tillbringat uppemot 40 år i företaget.

Ser vi på resultatet av variansanalysen i tabell 14.1 kan konstateras att det främst
var ålder av de tre tidsfaktorerna som signifikant varierade med arbetsklimatet.
Yngre personer upplevde arbetskJimatet signifikant mer positivt på fem av de tio
klimatdimensioner som mättes: frihet, livfullhet/dynamik, lekfullhetlhumor,
debatt/mångfald och risktagande. I figur 14.3 återfinns dessa dimensioner
uppdelade på de fem åldersgrupperna. Den allra yngstagruppen, 20-29 år, var
den åldersgrupp som markant skilde sig från de övriga grupperna på nästan
samtliga tio klimatdimensioner. Denna åldersgrupp uppvisade genomgående en
mer positivuppfattning avarbetsklimatet än alla de övriga grupperna. På
dimensionerna frihet, livfullhet, lekfullhet, debatt och risktagande skilde de sig stort
i förhållande till det genomsnittliga värdet för hela urvalet. I figur 14.3kan tydligt
konstateras att upplevelsen av arbetsklimatet tenderade att bli mindre positiv med
åren.

Resultatet från denna mätning visade ocksåatt tendensen att uppfatta
arbetsklimatet extra positivt försvann i den näst yngstaåldergruppen, dvs det
verkade som om ao-års åldemvar en ungefärlig gräns när det extra positivaantog
mer "normala" nivåerför hur arbetsklimatet uppfattades.

Hur kommerdet sig att de allra yngstauppfattade arbetsklimatet så olika i
förhållande till sina äldre kollegor? En förklaring kan vara att de yngre resp. äldre
söker sig till varandra och att det därigenom skapas öar av olika arbetsklimat på
sammaarbetsplats. I tabellen kan konstateras att det ju bl a är de mer "ungdomligt"
präglade klimatdimensionerna som livfullhet och lekfullhet som skilde de yngre
från de äldre vilket kan tyda på att det finns gruppbildningar av yngre som "har kul
ihop".

En annan förklaring, som ligger i linje med Schneider & Reichers (1983), är att yngre
personer, och personer som är nya på en arbetsplats, helt enkelt uppfattar
arbetsklimatet annorlunda. Eftersom det kan antas att nykomlingar vill trivas i sin nya
miljö kan det tänkasatt det hos dessapersoner finns ett måttav positivselektiv
perception, dvs de tolkar händelser på ett välvilligtsätt till en början.
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•• - Frihet

••• Lekfullhet

-.- Risktagande

-e- Debatt

-o- Livfullhet

55 år och
Aldre

45-54 år37-44 år

-.~

----.~---....=-=======----'. .•1,8

1,6

1'4i·~·-1,2 ------.----.•,----.

1

20·29 år 30-36 år

Figur 14.3. Olika åldersgrupper och upplevelser av några
arbetsklimatdimensioner

Alder
N

20-29 30-36 37-44 45-54 55+
156 148 156 195 64

Skala0-3

Variansanalys: Denyngstagruppen skildesig signifikant (p<O.001) på alladimensioner i
förhållande till helaurvalet.

Betyder det att arbetsplatser som har låg medelålder också uppvisar ett mera
positivt arbetsklimat än arbetsplatser med hög medelålder? I figur 14.4 redovisas
resultatet aven jämförelse mellan hur personer som arbetade på arbetsplatser
med hög respektive låg medelålder uppfattade arbetsklimatet. Här kan konstateras
att stora skillnader erhölls i nästan samtliga dimensioner. Arbetsplatser med yngre
medelålder uppvisade alltså ett mera positivt arbetsklimat än arbetsplatser med
högre medelålder.
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•• - Låg medelålder

-o- Hög medelålder

Figur 14.4. Upplevt arbetsklImat hos personer som arbetar på
arbetsplatser med lägst respektive högst medelålder

N: Lägst medelålder:259 pers (35 år) Högst medelålder:203 pers (43 år) Skala 0-3
Variansanalys,signifikantaskillnader: personer som arbetade på arbetsplatser med lägst
medelålder: samtliga dimensioner (p<0.001) utom utmaning (p<0.05). Ej signifikanta: Tillit och
konflikter.

Tillfredsställelse med belöningssystemet och olika
tidsfaktorer

De studier som undersökt sambandet mellan ålder och tillfredsställelse med
lönen ger ingen entydig bild. Några påvisar ett positivt samband (Monczyka m. fL.
1977; Berkowitz m. fL, 1987), andra ett negativt samband (Muchinsky, 1978), och
slutligen finns några som inte visar något samband alls (Altimus & Tersine, 1973).

De fåtal studier som undersökt sambandet mellan antal år i företaget och
tillfredsställelse med belöningssystemet har inte funnit något samband mellan
dessa variabler (R. L. Heneman m. fl., 1988).

Som framgår av variansanalysen i tabell 14.1 erhölls en del variation mellan
framför allt de olika grupperna med olika lång tid i samma företag och
tillfredsställelse med belöningssystemet. I figur 14.5 framgår att sambandet är
negativt, dvs personer som varit anställda kort tid i företagen var relativt sett
mer tillfredsställda med belöningssystemet än personer som varit anställda
längre tid.
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Detta resultat kan vara en följd av bristen på arbetskraft under senare år, vilket
bl a trissat upp lönerna för nyanställda. Detta kan i sin tur ha spätt på missnöjet
hos personer som varit anställda längre tid och som därigenom sett sitt
löneförsprång minska. Detta resultat bekräftades i mätningen av den upplevda
lönenivån i förhållande till förväntningarna på företaget där alltså personer
som varit anställda kort tid upplevde att de var mer rättvist lönesatta än
personer som varit anställda längre tid.

O+------+------,I-------+------+----~

-0,2

-0,4

0,5-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 20 år •

-0,6

-0,8

-1

-1,2

Figur 14.5. Antal år I företaget och upplevelser av den egna
lönenivån I förhållande till egna förvintnlngar på företaget

Ar I företaget
N

0-2 2-5 5-10 10-20 20+
178 143 106 145 147

Skala +4--4

Variansanalys. signifikanta awikelser från medelvärdet för helaurvalet: 0-2år (pcO.05).
5-10år (pcO.05). 20+(pco.o01)

Förklaring till figuren. °indikerar att mantyckeratt manharen lönenivå somliggeri nivåmedvad
manförväntarsig.Varjeskalsteg representerar 1 % awikelse. Exempel: gruppen10-20år ansåg
att de i genomsnitt hade8 % lägrelön i förhållande till vadde hoppades tjäna i sitt företag.

I figur 14.5 åskådliggörs att förväntningarna på den lönenivå företaget betalar
låg konstant fram till det att man arbetat ca tio år i företaget. Därefter ökade
gapet mellan den lönenivå företaget betalar och individens förväntningar på
företagets lönenivå.

I figuren kan också konstateras att samtliga grupper låg på minussidan, dvs
alla grupper var mer eller mindre missnöjda med sin lönenivå. Detta gällde
inte bara denna jämförelsepunkt utan på i princip samtliga jämförelsepunkter,
t ex i förhållande till personer med likartad bakgrund och som hade samma
arbetsuppgifter i det egna företaget. Objektivt sett är detta en omöjlighet. Alla
personer kan ju inte ha sämre lön än andra.
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Konsekvenserna av detta resultat är viktiga. Det innebär bl a att missnöjet med
lönen inte nödvändigtvis behöver vara ett reellt problem. Det intressanta är det
relativa missnöjet med belöningssystemet, dvs graden av missnöje hos en
grupp sett i relation till andra gruppers grad av missnöje.

•

55 Ar och
aldre

45-55 Ar

<,
•

37-44 Ar

0,1 •
o

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

Figur 14.6. Upplevd lönenivå I förhållande till personer I samma ålder

Ålder
N

20-29 30-36 37·44 45-54 55+
156 148 156 195 64

Skala +4--4

Variansanalys. signifikanta awikelser frånmedelvärdet för helaurvalet: 20-29år (p<O.001).
55+ (P<O.OO1).

Förklaring till figuren. Oindikerar att mantyckerattmanharen lönenivå somfigger i nivåmed
andrapersoner. Varjeskalsfeg representerar 1 % awikelse. Exempel: gruppen 45-54år ansåg
attde l genomsnitt hade3 % lägrelönanpersoner i samma ålder.

Missnöjet med den egna lönenivån i förhållande till de olika jämförelsekällorna
ökade stadigt med stigande ålder. Detta åskådliggörs i figur 14.6. Här kan
konstateras att den äldsta åldersgruppen värderade sin lönenivå minst fördelaktigt i
förhållande till personer i samma ålder.

I figur 14.7 visas att den allra yngsta åldersgruppen starkast upplevde att det
fanns en koppling mellan lön och prestation, medan gruppen 55+ var den
åldersgrupp som minst upplevde denna koppling. Det sistnämnda kan vara ett
tecken på de allra äldsta upplever att det inte spelar så stor roll vad de gör i
företaget. De belönas i alla fall inte med högre lön.
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Figur 14.7. Upplevd koppling mellan lön och prestation I olika
åldersgrupper

Ålder
N

20-29 30-36 37-44 45-54 55+
156 148 156 195 64

Skala1-5

Variansanalys, signifikant awikelse från medelvärdet fOrhela urvalet: 20-29 år (p<0.001). 55+ (p<0.01)

Aldersgrupper och drivkrafter I arbetet

Människors syn på olika aspekter i tillvaron genomgår en ständig förändring.
Va~e livsfas sätter sina spår på individens val av vad han eller hon tycker är
viktigt både hemma och på arbetet. I Maccobys undersökning av yngre
amerikaner fann han inte bara att de skilde sig åt i intressen och syn på livet i
förhållande till äldre utan också till dem som befann sig i motsvarande unga år
tjugo år tidigare (Maccoby, 1988). Dagens amerikanska ungdom (slutet på
1980-talet) värdesätter, enligt Maccoby, intressanta jobb och utvecklings
möjligheter högt medan trygghetsaspekterna var mer framträdande hos
ungdomar tjugo år tidigare.

Ser vi specifikt på ingenjörer betyder pengar och arbetsuppgifterna i vid
bemärkelse mest hos gruppen under 30 år, enligt Von Glinow (1988). För
både åldersgrupperna 30-40 år och 40-50 år påstås arbetsuppgifterna och
karriären vara viktigast. För ingenjörer i 50-60 årsåldern betyder sociala-,
finansiella- och karriärfaktorer mest medan lön och status anses vara viktigast
för ingenjörer över 60 år, enligt Von Glinow (1988).

Med utgångspunkt från tidigare studier bör man således förvänta sig att lön och
förmåner och utvecklingsmöjligheter värderas högre av yngre även i denna studie.
Ser vi till resultatet som presenteras i tabell 14.2 kan konstateras att lön och
förmåner tvärtom värderades något högre av äldre i förhållande till yngre. Den
högre värderingen av lönen och förmånerna kan vara en förklaring till att de äldre
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ålderskategorierna var de åldersgrupper som var mest missnöjda med lönen, vilket
framgår av figurerna 14.6 och 14.7.

Arbetsuppgifterna värderades som förväntat högst av gruppen 37-44 år.

Tabell 14.2
Åldersgrupper och värdering av viktigaste drivkrafter I arbetet

Alder 20-29 30-36 37·44 45-54 55+ Medel- Peerson
varde korrkoefflc.

N

Drivkrafter
Frihet
Konkurrens
Lön/förmåner
Hjälpa andra
Status
Arbetsinnehåll
Uppskattning
Utvecklingsmöjligheter
Social tillhörighet
Ledaandra

148 138 147 171 51

7.37 7.28 7.22 8.02*** 7.67 7.51
3.05 2.54*** 3.29 2.95 3.71* 3.02
6.75* 6.96 7.01 7.39* 7.29 7.06
4.41** 4.59 4.90 4.81 5.31* 4.73
2.32* 2.50 2.63 2.44 3.20** 2.53
8.53 8.57 8.98*** 8.59 8.02* 8.62
5.92 5.29 5.75 5.67 5.71 5.67
6.78*** 6.95*** 5.97 5.59*** 5.24*** 6.20
6.68 6.72 6.23 6.21 6.10 6.42
3.43 3.59 3.55 3.40 3.61 3.49

.10

.07

.09*

.12**

.08*
-.04
.00
-.29***
-.09*
.01

Skala1 - 10. De stjärnor somfinnsangivna på vissaställen angeratt dettamedelvärde skiljersig
signifikant åt i förhållande till medelvärdet för allagrupper.

I tabell 14.2 kan vidare konstateras att ett förväntat kraftigt negativt samband
erhölls mellan utvecklingsmöjligheter och ålder. Noteras kan också att drivkraften
att hjälpa andra värderades signifikant lägre hos den yngsta åldersgruppen
medan den var högst hos den äldsta åldersgruppen. Slutligen kan konstateras att
status värderades signifikant högre av den allra äldsta åldersgruppen, respektive
signifikant lägre, hos den yngsta gruppen. Detta resultat bekräftar tidigare
forskning (Von Glinow, 1988).

Arbetets egenskaper och olika tidsfaktorer

Forskningslitteraturen pekar på att det finns ett positivt samband både mellan ålder,
antal år i företaget och tillfredsställelse med arbetsuppgifternas egenskaper (O'Reilly
m. fl., 1980; Rhodes, 1983), dvs vad som brukar kallas inre arbetsmotivation
(Hackman & Oldham, 1975). I en studie över forskare och ingenjörer fann Hall &
Mansfield (1975) ett svagt positivt samband mellan ålder och inre arbetsmotivation. I
denna studie visades dock att det endast var den allra äldsta åldersgruppen, 50 år
och äldre, som signifikant skilde sig åt från de andra åldersgrupperna.

Lee & Wilbur (1985) fann att arbetsuppgifternas egenskaper sannolikt var den
viktigaste förklaringen till att det fanns ett positivt samband mellan ålder och
arbetstillfredsställse. Yngre upplevde således att de hade tråkigare arbetsuppgifter
vilket förklarar varför de hade sämre arbetstillfredsställelse än .andra åldersgrupper.

Som framgår av variansanalysen i tabell 14.1 var det i första hand de olika
åldersgrupperna som varierade med arbetsuppgifternas egenskaper. Antal år
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med samma arbetsuppgifter varierade en del med helhetsupplevelsen och
frihet, men i övrigt var det främst åldersgrupperna som genomgående
varierade starkast med arbetets egenskaper.

-0-30·36 år

-<> 45·54 år

-..- 55 är-

.• - 20-29 år

···37·44 år

Se Motlva-
resultat tIons-

potentIal

Betydel- Frihet
sefulla

4,6 +-----+-----+-----+----+-----1
Variation Helhet

4,8

5

5,6

6

5,8 .~~"':-_

Figur 14.8. Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper I olika
åldersgrupper

Alder
N

20-29 30-36 37-44 45-54 55+
156 148 156 195 64

Skala 1-7

Variansanalys, signifikanta skillnader, awikeJserfrån hela urvalet: 20-29 år, samtliga dimensioner
(\l<0.001), utom viktiga (\l<0.05). 55 år och äldre: helhet (\l<0.001).

Låt oss med hjälp av figur 14.8 närmare analysera hur de olika åldersgrupperna
uppfattade arbetets egenskaper. Den allra yngsta åldersgruppen uppfattade
genomgående arbetsuppgifterna mindre positivt än de övriga åldersgrupperna.
Största signifikanta skillnaderna i förhållande till hela urvalets medelvärde erhölls för
dimensionerna variation, frihet, se resultat i arbetet samt den sammanlagda poängen
för motivationspotential. Detta resultat bekräftar resultatet från flera amerikanska
studiersom också visat att de allra yngsta är dem som är mest missnöjda med sina
arbetsuppgifter (Lee & Wilbur, 1985).

Den allra äldsta gruppen, 55 år och äldre, upplevde totalt sett sina arbetsuppgifter
mest positivt i förhållande till de andra åldersgrupperna. Framför allt skilde den sig
signifikant från de övriga grupperna på helhetsdimensionen.

Helhet var den arbetsegenskapsdimension som uppvisade den största variansen
för de olika grupperna som arbetat olika länge med samma arbetsuppgifter. En
närmare analys av värdena visade att det var grupperna 5-10 år samt 10-20 år
med samma arbetsuppgifter som hade de klart högsta värdena medan 0-2 år och
2-5 år hade de signifikant lägsta värdena.
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Figur 14.9. Antal år med samma arbetsuppgifter och
arbetsuppgifternas motivationspotential
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Ar med samma
arbetsuppgifter
N

0-2 2-5 5-10 10-20 20+
341 179 88 74 37

Skala 1 -7

Variansanalys, signifikant avvikelse från medelvärdet för hela urvalet: 0-2 år (p<0.001),
2-5 år (p<0.05),10-20 år (p<0.01).

I figur 14.9 åskådliggörs arbetsuppgifternas motivationspotential hos personer som
arbetat olika länge med samma arbetsuppgifter. Som framgår av figuren är det
grupperna 5-10 år, samt 10-20 år, som uppfattar sina arbetsuppgifter som mest
motiverande. I figuren kan också avläsas att den grupp som arbetat längst tid med
samma arbetsuppgifter uppfattade sina arbetsuppgifter som mindre motiverande än
grupperna 5-10 år och 10-20 år. Figur 14.9 har nästan samma form som figur 14.2
och antyder att det sannolikt finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och
arbetsuppgifternas egenskaper.

Aterkoppling och olika tidsfaktorer

En viktig förutsättning för FoU-arbete är att det finns ett intensivt informations
och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på avdelningen. Forskare har
hävdat att ju mer lika medarbetarna är, både vad gäller ålder, antal år på
arbetsplatsen, erfarenhet, utbildning, intressen, etc desto mer kommunikation
uppstår mellan medarbetarna (Kanter, 1977; Pfeffer, 1983). Pelz & Andrews
(1976) menade att likheter i bakgrund och intressen var en fördel men
hävdade dock att ett bättre arbetsresultat erhålls om projektgrupper sätts ihop
med medlemmar som arbetar med olika problemlösningsstrategier. Det är t ex
aldrig bra att en projektgrupp enbart består av utpräglade kreativa personer.
Resultatet blir bättre om en sådan projektgrupp kompletteras med personer
som värdesätter struktur och konkreta resultat.
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Zenger & Lawrence (1989) studerade kommunikationen på en FoU-avdelning på
ett elektroniskt företag och fann ett positivt samband både mellan likheter i ålder
och antal år i företaget och intensiteten i interaktionen mellan medarbetarna.
Annan forskning har visat att luckor i åldersfördelningen på en avdelning kan leda
till sämre kommunikation (McCain m. fL, 1983).

Samtidigt som likhet mellan medarbetarna alltså tycks spela en viktig roll för
kommunikationen finns det forskning som visar att både kommunikationen mellan
gruppmedlemmar och arbetsprestationen försämras över åren i stabila grupper
(Katz 1978, 1980, 1982; Ashford, 1986). Förklaringen är bl a att medarbetarna
efter en tid blir så specialiserade, och rutiniserar sina arbetsuppgifter, att de inte
lika aktivt söker efter ny information, och tar inte heller lika ofta kontakt med arbets
kamraterna, som tidigare.

Enligt Katz (1981a) finns det ett antal problem förknippade med att vara
sysselsatt med samma arbetsuppgifter och att vara anställd lång tid i samma
företag: a) ökad rigiditet, man använder sig i större utsträckning av etablerade
och vedertagna metoder för att lösa problem, b) ökat undvikande av svårigheter
och kritiska problem, ökad selektiv perception, och c) ökad tilltro till sin egen
erfarenhet och kunskap samt ökad likhet med andra. Personal som arbetat länge
i ett företag, och med samma arbetsuppgifter, kan m a o ofta vara mindre flexibla
och mindre innovativa.

En viktig slutsats från denna forskning är alltså att individer som varit länge på
en arbetsplats och arbetat länge i samma projektgrupp får, söker och ger
mindre återkoppling än nyanställda eller personer som arbetat en kortare tid
med samma projektgrupp. Samma förhållande tycks gälla även för äldre
personer (Meyer & Walker, 1961).

Innan vi går in och analyserar resultatet är det viktigt att ha i minnet att Katz
med flera forskare främst har studerat antal år med samma projektgrupp. Han
har alltså inte använt sig av samma tidsmått som används i denna studie. Här
används antal år i företaget och antal år med samma arbetsuppgifter, vilket ju
är något helt annat. Det går alltså inte att jämföra resultatet från t ex Katz
studier med resultatet från denna.

I tabell 14.1 kan bl a konstateras att de olika tidsvariablerna varierade med
återkoppling på olika sätt. I figur 14.10 och 14.11 åskådliggörs resultatet av hur
antal år i företaget varierade med den positiva respektive negativa återkopplingen.
Här kan bl a konstateras att nästan alla typer av återkoppling ökade svagt som en
funktion av antal år i företaget. Det var bara den egna negativa återkopplingen
som minskade och det efter ca 10 år.
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Figur 14.10. Antal år I företaget och upplevelse av positiv
återkoppling I arbetet

Ar I fGretaget
N

0-2 2-5 5-10 10-20 20+
168 134 97 128 128

skala 1-5

Variansanalys, signifikanta awikelser från medelvärdet för hela urvalet:positivfrån cheflföretag:
0-2 år (p<0.05), 10-20år (p<0.06). Positivfrån medarbetare: 0-2 år (p<0.05)

Låt oss titta närmare på den negativa återkopplingen. I figur 14.11 kan konstateras
att det framför allt var den negativa återkopplingen från chef/företaget som
upplevdes öka med åren. Den egna negativa återkopplingen och den negativa
återkopplingen från medarbetare förändrades däremot inte nämnvärt.

Det kan vid en första anblick tyckas vara märkligt att man med åren får mer negativ
kritik från chef/företag. Erfarenhet borde ju innebära att arbetsuppgifterna klaras
bättre och att man därför lättare undgår negativ kritik. En förklaring till dessa resultat
kan vara att ju längre man arbetat i ett företag, och ju mer känd man är, desto rakare
blir kommunikationen från chef och företag. Chefer har kanske en mjukare och mer
överseende inställning till nykomlingar. En annan och kanske viktigare förklaring är
att arbetsprestationen går ner efter ett antal år i företaget. Katz har ju, som nämnts
tidigare, visat i ett antal studier att arbetsprestationen försämras i projektgrupper
som arbetat länge tillsammans. Den ökande negativa återkopplingen skulle i så fall
kunna vara en avspegling aven ökad irritation från chefen/företagets sida över den
försämrade arbetsprestationen.
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Figur 14.11. Antal år I företaget och upplevelse av negativ återkoppling.

Ar IfOretaget
N

002 2-5 5-10 10020 20+
168 134 97 128 128

skala 1-5

Variansanalys. signifikanta awikelser från medelvärdetför hela urvalet: negatM från
cheflföretag: 0-2 år (p<0.001). 20+ (p<0.001).

En viktig fråga att ställa sig är vilka effekter som den ökande graden av negativ
återkoppling kan tänkas få på arbetsprestationen. Det finns forskning som visar att det
finns ett samband mellan negativ återkoppling och försämrad arbetspretsprestation
(Becker & Klimoski, 1989). Det kan med andra ord vara så att den ökande graden av
negativ återkoppling, istället för att hjälpa medarbetarna, leder till sämre
arbetsprestationer och att de därmed indirekt stöts ut ur organisationen.

En annan förklaring till att den negativa återkopplingen från chef/företag stiger så
kraftigt över tid kan delvis vara en konsekvens av urvalet i undersökningen.
Eftersom urvalet i studien inte består av några "stora chefer" kan det innebära att
de allra duktigaste, bland de personer som arbetat länge i företaget, inte finns med
i studien. Detta kan alltså betyda att det kan finnas logiska skäl till att de får mer
negativ återkoppling än andra eftersom de helt enkelt gör ett sämre arbete.
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Engagemang/vilja att uppfylla arbetsmålen

Vi har tidigare kunnat konstatera att det fanns ett svagt samband mellan Eli
och ålder. Hur är det då med engagemangetlviljan att uppfylla de egna
arbetsrnålen? I den multipla regressionsanalys som redovisas i tabell 14.3 kan
konstateras att även denna variabel signifikant påverkades av stigande ålder.

Tabell 14.3
Multipel regression: Variabler som signifikant predlcerade
engagemanget/yiljan att nå de egna arbetsmålen

VarIabel

Ålder
Målenssvårighetsgrad
Deltagande i målformulering
Positivegen återkoppling
Eli

Betakoeff

0.19***
0.33***
0.20***
0.20***
0.19***

Hela modellen

N =308

2
R =0.38 Qusterat) F=37.90***

*p< .05, "p< .01, ***p< .001

I tabellen finns endast de variabler med som signifikant positivt påverkade
engagemanget/viljan att nå målen. Här finns t ex inte någon av
klimatdimensionerna, tillfredsställelse med belöningssystemet eller
arbetsegenskaperna med. Här finns inte heller målens tydlighet som
Hollenbeck & Klein (1987) menar påverkar viljan att nå de egna målen. Den
upplevda graden av koppling mellan lön och prestation tycktes inte heller,
generellt sett, ha någon avgörande inverkan.

Däremot påverkades engagemanget/viljan att nå målet av deltagandet i
målformuleringsprocessen. Detta stöds bl a av studier av Erez m. fl. (1985) och
Hollenbeck m. fl. (1989) som också funnit ett sådant samband men förkastar
samtidigt de studier av Latham och hans kollegor, se t ex Latham & Steele
(1983), där något samband inte påvisats. En förklaring till dessa motsägande
resultat kan vara att man i de förstnämnda studierna använt sig av svåra och
komplexa mål medan Latham och medarbetares studier är genomförda på
enkla mål till enkla arbetsuppgifter. I föreliggande studie handlar det i hög
utsträckning om komplexa mål till komplexa uppgifter.

Målens upplevda svårighetsgrad var den enskilda faktor som starkast
påverkade engagemanget/viljan att uppnå målen. Detta resultat stöder många
tidigare studier, t ex Locke m. fl. (1981).

Som framgår av tabell 14.3 erhölls också, som förväntat, ett starkt samband
mellan Eli och engagemanget/viljan att uppnå målet. Detta stöder således den
formulerade hypotesen och tidigare forskning (Hollenbeck & Klein, 1987).
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Hollenbeck m. fl. (1989) fann bl a att personer med hög grad av "inre locusof
control" samtidigt hade en hög grad av engagemanglvilja att nå målen. Enligt
detta synsättantaspersonermeden höggrad av yttre "locus of contror
betraktamåluppfyllelse som att det ligger utanförhans förmåga eller kontroll. I
tabellen ovan framgåratt positiv egen återkoppling var en av de variablersom
påverkade viljan att nå målen. En hög grad av egen återkoppling kan sägas
vara ett parallellmått till inre "Iocus of control". Detta innebärsåledesatt
resultatet från denna studie stödertidigare forskningsresultat om att hög grad
av inre "Iocusof control" är en viktig faktorför att förklaraviljanatt nå målet.
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15. Manliga och kvinnliga ingenjörer

Tekniskt arbete har traditionellt dominerats av män. Trots männens dominans på
tekniska arbetsplatser finns det i forskningslitteraturen få bevis för att män är mer
lämpade än kvinnor att utföra tekniskt arbete (Powell, 1988). Däremot tycks det vara
så att kvinnliga ingenjörer skiljer sig från sina manliga kollegor i värderingar,
erfarenheter och professionella förväntningar (Kirkham & Thompson, 1984).

Det är först under de senaste decennierna som kvinnor på allvar sökt sig till tekniska
utbildningsanstalter och arbetsplatser. Kvinnornas intåg på mansdominerade
arbetsplatser är inte alltid helt problemfritt. I Kirkham & Thompsons studie fann man
bl a följande problem i de företag som anställt kvinnliga ingenjörer:

* Många manliga ingenjörer hade aldrig tidigare arbetat ihop med kvinnliga
arbetskamrater vilket innebar att de inte visste hur de skulle förhålla sig till
dem.

* Flertalet män hade inga problem med att arbeta ihop med kvinnor, och se dem
som jämställda i professionellt avseende, men det fanns ett fåtal som inte
klarade det. Detta fåtal skapade problem för kvinnor som ville bö~a arbeta i
företaget.

* Vissa män saknade förmåga att se kvinnors specifika egenskaper eftersom de
hade fördomar om kvinnor som styrde deras perception.

* Män hade ofta speciella gemensamma informella aktiviteter där kvinnor inte hade
tillträde, t ex olika former av idrottsutövning. I samband med dessa aktiviteter
diskuterades ofta ämnen som hade med jobbet att göra vilket alltså innebar
att de kvinnliga ingenjörerna hamnade utanför.

* Kvinnor tilldelades ofta vissa typer av ingenjörsarbeten eftersom manliga chefer
ofta antog att de inte skulle kunna klara av alla typer av arbetsuppgifter.

* Kvinnor fick mindre specifik återkoppling av sina manliga kollegor om hur de
klarade sina uppgifter.

* Vissa kvinnor var ofta kritiska till andra kvinnor.
* Kvinnor som var helt ensamma bland män på sina arbetsplatser blev ofta isolerade.

Som ett tillägg till problem listan ovan kan dessutom nämnas att forskning visat att
kvinnor som var i minoritet på en arbetsplats ofta drabbades av olika former av
stress (Nelson & Quick, 1985).

Det finns med andra ord många goda skäl till att undersöka de kvinnliga
ingenjörernas arbetssituation. Ett annat viktigt skäl till att studera kvinnliga
ingenjörer är att det finns en del som talar för att de utgör en ganska speciell
yrkeskategori. De har fått lära sig att konkurrera med sina manliga kollegor i en
värld som genom århundraden betraktat ingenjörsarbete som en typiskt manlig
specialitet.

Syfte

Detta avsnitt syftar till att öka kunskapen om hur manliga resp. kvinnliga
ingenjörer upplever de kritiska faktorer som berör arbetsmotivation. Mer
specifikt syftar studien till att främst studera eventuella skillnader när det gäller
följande aspekter:
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* Känner män och kvinnor olika starkt för det egna företaget och finns det
skillnader när det gäller arbetstillfredsställelse?

* Är kvinnor mindre tillfredsställda med belöningssystemet med tanke på att de
sannolikt har lägre lön än män?

* Finns det skillnader mellan vad kvinnor och män värderar som viktigt i
arbetet?

* Har kvinnor och män lika motiverande arbetsuppgifter?
* De flesta chefer är män. Vad betyder det för återkopplingen i arbetet för män

respektive kvinnor?

Kvinnor som ingår i studien

De olika frågeformulären besvarades av 73 kvinnor på 22 arbetsplatser, dvs
exakt hälften av de ingående arbetsplatserna. De andra 22 arbetsplatserna hade
inga kvinnliga ingenjörer anställda. Av de 22 arbetsplatser där det fanns kvinnor
hade nio endast en anställd kvinnlig ingenjör. Sju arbetsplatser hade mer än tio
procent kvinnor anställda och benämns i denna studie som "kvinnotäta".

I de tabeller och figurer som redovisas i detta avsnitt ingår endast uppgifter från
de kvinnotäta företagen. Från dessa sju företag deltog 44 kvinnor och 119 män.

Konstanthållande av ålder och år i företaget

Män och kvinnor skilde sig åt en del både vad gäller ålder och år i företaget.
Kvinnorna var i genomsnitt fyra år yngre, och hade varit anställda
tre år kortare tid, än sina manliga kollegor. Eftersom vi i det föregående
avsnittet fann en del skillnader mellan olika åldersgrupper, och mellan
personer som varit anställda olika lång tid, gjordes en jämförelse
mellan män och kvinnor där ålder, samt år i företaget, konstanthölls. De
resultat som presenteras i detta avsnitt bygger på kovariansanalyser där ålder
och år i företag konstanthållits.

Eli och arbetstillfredsställelse hos manliga och kvinnliga
Ingenjörer

I forskningslitteraturen finns det bara någon enstaka studie som påvisat
skillnader mellan könen när det gäller arbetstillfredsställelse eller ElI. McNeely
(1984) fann att kvinnor var mer tillfredsställda med arbetet än män. Mathieu &
Zajacs (1990) metaanalys på sambandet mellan Eli och kön motsäger detta och
visade att det inte fanns några skillnader mellan män och kvinnor i detta
avseende.

Resultatet från denna studie visade att kvinnorna hade högre värden på både
Eli och arbetstillfredsställelse men att skillnaderna inte var signifikanta.
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Arbetsklimatet hos manliga och kvinnliga Ingenjörer

Ungefär samma mönster erhölls när det gäller hur de bägge könen upplevde
arbetsklimatet. Kvinnorna visade överlag högre värden men inga av de
uppmätta skillnadema var signifikanta.

En jämförelse mellan organisationer med enbart manliga ingenjörer och
organisationer med minst tre kvinnliga ingenjörer visade att de "kvinotäta"
organisationerna överlag hade ett mer positivt arbetsklimat men bara
signifikant i dimensionen livfullhet (p<O.05).

Tillfredsställelse med belöningssystemet hos manliga och
kvinnliga Ingenjörer

Det finns överväldigande belägg för att kvinnor generellt sett har lägre löner
än män. Detta skulle kunna innebära att kvinnor också är mer otillfredsställda
med sin lön. I figur 15.1 kan dock konstateras att det förhöll sig precis tvärtom.
Kvinnorna i studien var signifikant mer tillfredsställda med belöningssystemet
på två av dimensionerna och för belöningssystemet totalt.

3,4 T
3,2 +.----

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2+----+----+-----+-----+-----1
Lönenivån Förmåner Sätt att höja Lönestr/·

lön admin

Figur 15.1. Tillfredsställelse med belöningssystemet hos manliga
och kvinnliga Ingenjörer

0.- Kvinnor

.c- Män

N =Kvinnor: 44, Män: 118 Skala1 ·5
Kovariansanalys, signifikantaskillnader: Lönenivå,sätt att höja lönen samt belöningssystemettotalt
(p<O.05), förmåner (p<O.01)
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I figur 15.1 och 15.2 kan vidare konstateras att kvinnorna, trots att de var mer
tillfredsställda än männen, upplevde att de hade sämre lön och förmåner än
sina kollegor på sina resp. företag. Bortsett från de bägge jämförelsekällorna
med kollegorna i det egna företaget (figur 15.2, punkt 1 och 2) upplevde
kvinnorna att de generellt sett låg mer fördelaktigt till än männen i förhållande
till de olika jämförelsekällorna.

0,4

••- Kvinnor

.Q. Män

7

•0,2

-1

-1,2

-0,2

-0,6

O+----+---I----+----fo---:l,....,.~~-_+_--___f

-0,8

-0,4 .------___

Figur 15.2. LöneJimförelser, manliga och kvinnliga Ingenjörer

N =Kvinnor: 44, Män:118
KovarIansanalys, signifikant skillnad: 7. Förväntningar på sigsjälv:(p<O.05)

Förklaring till figuren. Lönejämförelser i förhållande till:
1. Personer medsamma arbetsuppgifter på företaget medlikartad bakgrund,
2. Personer medandraarbetsuppgifter på företaget med likartad bakgrund,
3. Personer medsamma yrkei allaföretag,
4. Personer medsammautbildning i allaföretag,
5. Personer i samma ålderi allaföretag,
6. Förväntningar på egetföretag,
7. Förväntningar på vad mantyckermansjälvborde tjäna.

Skalai4 till -4, därOindikerar attmanupplever attmanharsamma löni förhållande till
referensgruppen. Varjeskalsteg på 0,1 representerar 1 % ( -1 betydersåledes 10% lägre lön).

Med utgångspunkt från detta resultat kan konstateras att det tycks vara så att
kvinnornas större tillfredsställelse med belöningssystemet inte var en följd av
att de hade bättre lön än männen. Istället verkar det som om den större
tillfredsställelsen var en följd av kvinnornas lägre förväntningar och kanske
också mindre intresse för lön och andra materiella belöningar. I figur 15.2 kan
relativt stora skillnader avläsas mellan män och kvinnor bl a när det gäller
förväntningar på sig själva Gämförelsepunkt 7).
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Drivkrafter i arbetet hos manliga och kvinnliga ingenjörer

Kvinnor var således mer tillfredsställda med belöningssystemet än män vilket
sannolikt inte bottnar i att de hade högre lön. Kulturella faktorer och värderingar
tycks spela en roll här. I figur 15.3 kan konstateras att lön och förmåner som väntat
prioriterades lägre hos kvinnorna. Skillnaden var dock inte signifikant.

9

8

7

6
l1li Kvinnor

5
Il] Män

4

3

2

Frihet Kon- LOn/- HjaJpa Status Alnneh Upp- Ut- Soc. Leda
kur- törmän andra skattn veckl.- fakt. andra
rens mOjl.

FIgur 15.3. DrIvkrafter I arbetet hos manliga och kvinnliga Ingenjörer

N =Kvinnor:44, Män: 118
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: Hjälpaandra (p<O.05), Socialafaktorer (p<O.05)

I figur 15.3 kan vidare noteras att kvinnor och män signifikant skilde sig åt på två
punkter när det gäller vilka drivkrafter som var viktigast i arbetet. Den ena skillnaden,
att hjälpa andra, kan tyckas gå i fel riktning. Intuitivt kan man kanske förvänta sig att
kvinnor skulle ligga högre i denna dimension men så var alltså inte fallet.

I Asplunds undersökning (1984) kom Ratt hjälpa andra" på en högre nivå för
kvinnor än för män. Vidare fann hon, tvärtemot vad som framkom i resultatet ovan,
att dimensionerna makt och status hamnade högst på männens lista.

Den andra signifikanta skillnaden, sociala faktorer, gick däremot i förväntad
riktning. Sociala faktorer betydde mer för kvinnor än för män. I övrigt kan man finna
två större, icke signifikanta, skillnader mellan grupperna nämligen frihet och
status. Även dessa skillnader gick i förväntad riktning, dvs frihet betydde mer för
kvinnor medan status var viktigare för männen.
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Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper hos
manliga och kvinnliga Ingenjörer

Med tanke på att det först är under de senaste decennierna som kvinnor på allvar
arbetat med tekniska arbetsuppgifter kan misstänkas att de arbetar med speciella
typer av arbetsuppgifter som kvinnor anses ·passa för-. De kvinnor som ingick i
denna studie återfanns i hög utsträckning på likartade arbetsplatser. I denna studie
återfanns den största koncentrationen kvinnliga tekniker i byggkonsultföretag som
sysslar med kostnadskalkyler, datakonsultföretag och forskningsinstitutioner. Det
fanns däremot inga kvinnor i elkonsultföretagen, bara någon enstaka kvinna i
traditionella byggkonsultföretag, storföretagens marknadsavdelningar,
konstruktionsavdelningar och FoU-avdelningar samt i de kommunala
förvaltningarna.

5,5

5

4,5

4

•• - Kvinnor

-D- Män

Se resultat Motiva-
tionspot

FrihetViktigaHelhet

3,5 +----+----+----+----+-----1
Variation

Figur 15.4. Upplevelser av arbetets egenskaper hos manliga och
kvinnliga Ingenjörer

N =Kvinnor: 44, Män: 118 Skala:1 ·7
Kovariansanalys: inga signifikantaskillnader

De kvinnor som ingick i denna jämförelse mellan kvinnor och män var alltså
hämtade från arbetsplatser med minst 10 % kvinnliga tekniker dvs den typ av
arbetsplatser som finns omnämnda ovan. I figur 15.4 kan konstateras att dessa
kvinnor upplevde att de hade mindre varierade arbetsuppgifter, men arbetade
samtidigt mer med helheter än sina manliga kollegor. Kvinnorna upplevde vidare
att de i mindre utsträckning än männen såg ett resultat av sitt eget arbete. I övrigt
var skillnaderna mellan könen små. Inga av skillnaderna var statistiskt signifikanta.
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Upplevelser av återkoppling hos manliga och kvinnliga
ingenjörer

I en studie av skillnaden mellan män och kvinnors kommunikation fann Asplund
(1984) bl a att kvinnor hade mindre kommunikation med sina manliga chefer än
sina manliga kollegor. Detta gällde både privata samtalsämnen och samtalsämnen
som rörde arbetet. Asplund fann vidare att kvinnorna sällan fick djupgående och
konstruktiv kritik från sina manliga chefer. Kvaliteten på kommunikationen mellan
de manliga cheferna och kvinnorna var generellt sett sämre än mellan chefema
och männen.

Asplunds studie stöder resultatet från Kirkham & Thompsons (1984) studie av
amerikanska kvinnliga ingenjörer. Dessa kvinnor klagade över att de sällan fick
konkret återkoppling på hur de lyckades i arbetet. De önskade specifik återkopp
ling hur de klarat en viss arbetsuppgift och vad som exakt förväntades av dem,
men fick det sällan.

JFS, det mätinstrument som användes i denna studie för att mäta varje individs
återkopplingsmiljö, gjorde det möjligt att studera hur män och kvinnor fick och
använde återkoppling i arbetet. Den mest framträdande skillnaden mellan mäns och
kvinnors återkopplingsmiljö var att kvinnor upplevde att de fick betydligt mindre negativ
återkoppling både från medarbetare och från chef/företag. Kvinnor uppgav också att
de gav sig själva signifikant mindre negativ återkoppling. Detta åskådliggörs i figur 15.5.
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Figur 15.5. Upplevd negativ återkoppling hos manliga och
kvinnliga Ingenjörer

N = Kvinnor: 44, Man: 118 Skala: 1 - 5
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: negativegen återkoppling (p<O.01),negativ
återkoppling från medarbetare (p<O.05),negativ återkoppling från cheflföretag (p<O.05)

Kvinnor upplevde samtidigt att de överlag fick mer positiv återkoppling från
chef/företag och gav sig själva också mer positiv återkoppling än män. Här var
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dock skillnaderna relativt små och bara signifikanta på någon enstaka punkt,
nämligen positiv återkoppling från chef/företag (p<O.05).

Det finns sannolikt flera förklaringar till de relativt kraftiga skillnaderna mellan
män och kvinnor framför allt vad beträffar den negativa återkopplingen. När
det gäller kommunikationen manlig chef-underställd kvinna kan en förklaring
vara att cheferna inte vågar vara raka mot kvinnor, dvs den förklaring som
Asplund (1984) och Kanter (1977) anger.

I Asplunds undersökning fann hon små skillnader mellan hur manliga och
kvinnliga medarbetare kommunicerade. Resultaten ovan tyder på motsatsen.
Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller andelen negativ kritik kan
bottna i att kvinnor hellre sväljer sin negativa kritik än "säger sanningen" i syfte
att undvika konflikter.

En annan förklaring till skillnaderna mellan män och kvinnor är att kvinnorna
som regel inte får tillgång till männens informella nätverk och får på det viset
inte tillgång till återkopplingen (Kanter, 1977).

Roberts (1991) menar att män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller hur
återkopplingen tas emot. Män tenderar att skaka av sig den negativa
återkopplingen medan kvinnor istället ofta funderar mycket på vad den kan
innebära för dem, dvs tar åt sig mer av kritiken. De skillnader som
åskådliggörs i figur 15.5 kan således vara en avspegling av mäns och
kvinnors olika sätt att uppleva den negativa återkopplingen.
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16. Kundkontakt

Det finns en del som tyder på att kundkontakt kan vara en viktig
bakgrundsvariabel för att förklara arbetsmotivation. Skälen till detta är bl a
följande:

a) Personer som har en hög grad av kundkontakt ser sannolikt ett tydligare
resultat av sitt eget arbete och kan också lättare mäta resultatet av sitt eget
arbete i form av försäljningsresultat.

b) Personer med hög grad av kundkontakt, t ex försäljare, utmålas ofta i olika
sammanhang, t ex i personal- och affärstidningar, som "hjältar" i företagen när
order har tagits hem. Personer med mindre grad av kundkontakt, t ex
konstruktörer och forsknings- och utvecklingspersonal, får däremot sällan
denna uppmärksamhet.

c) Förmåner och andra belöningar är lättare att knyta till personer som har
arbetsuppgifter som går att mäta, t ex säljare. Detta innebär att personer som
arbetar nära marknaden ofta är välförsedda när det gäller olika former av
förmåner, resultatlöner, etc.

Enligt Hackman & Oldhams arbetsegenskapsmodell, förstärkningsteori,
förväntningsteori, återkopplingsteori, målteori, m. fl. motivationsteorier innebär
ovanstående skäl att personer med nära kundkontakt sannolikt har bättre
förutsättningar att nå hög arbetsmotivation än personer som inte har en hög
grad av kundkontakt.

Syfte

Detta avsnitt syftar till att undersöka vad graden av kundkontakt kan tänkas
innebära för arbetsmotivationen. Mer specifikt är syftet att ta reda på om dessa
hypoteser är korrekta, dvs om personer med hög grad av kundkontakt:

* har högre arbetstillfredsställelse och högre Eli
* upplever arbetsklimatet mer positivt
* Är mer tillfreds med belöningssystemet
* har mer motiverande arbetsuppgifter
* upplever att de får mer återkoppling i arbetet
* har mer motiverande arbetsmål

I detta avsnitt redovisas endast data från de två extremgrupperna, dvs dem
som hade daglig kontakt med de externa kunderna, sammanlagt 220
personer, samt dem som uppgav att de hade mindre kundkontakt än en gång
per månad, totalt 166 personer.

Eli, arbetstillfredsställelse och grad av kundkontakt

I figurerna 16.1 och 16.2 redovisas resultaten från de två olika grupperna med
kundkontakt när det gäller E/I samt arbetstillfredsställelse.
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Figur 16.1. Eli och grad av kundkontakt

N = Mindre än engångper månad: 166,Dagligen: 220
Variansanalys, signifikant skillnad: (p.:0.001)

Skala: 1-7
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Figur 16.2. Arbetstlllfredsstlllelse och grad av kundkontakt

N =Mindre än en gångper månad: 166,Dagligen: 220
Variansanalys, signifikant skillnad: (p<0.001)

Skala: 1-5

Som framgår av figurerna erhölls signifikanta skillnader mellan grupperna i
bägge dessa aspekter. Resultatet stöder således antaganden om att personer
med hög grad av kundkontakt har bättre motivationsförutsättningar
än personer som bara har sporadisk kontakt, eller ingen kontakt alls.
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Upplevelser av arbetsklimatet och grad av kundkontakt

Kan graden av kontakt med externa kunder påverka en individs upplevelser
av arbetsklimatet? Med utgångspunkt från resultatet i figur 16.3 finns det starka
skäl att tro det. Gruppen personer med daglig kundkontakt upplevde
arbetsklimatet generellt sett mer positivt på flertalet av klimatdimensionerna.
I figuren redovisas endast de klimatdimensioner som uppvisar de största
skillnaderna för de två olika grupperna av kundkontakt

Idetid var den enda klimatdimension som var negativt korrelerad med
kundkontakt. Idetid tycks samtidigt vara en indikation på graden av
arbetsbelastning. Kundnära personer uppgav att de hade generellt sett mindre
tid till att fundera på saker som avdelningens långsiktiga målsättning, nya
produkter, etc vilket den andra gruppen uppgav att de hade i större
utsträckning.
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Figur 16.3. ArbetsklImat och grad av kundkontakt

N = Mindre än en gäng per månad: 166, Dagligen: 220 Skala0-3
Variansanalys, samtliga skillnader mellan grupperna ovan (p<0.001)
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Tillfredsställelse med belöningssystemet och grad av
kundkontakt

Det finns en del som tyder på att det finns ett samband mellan lönenivå och
kundnärhet. Skälen till detta är att kundnära arbetsuppgifter. som t ex
försäljningsarbete. går lätt att mäta vilket i sin tur gör det lätt att koppla ihop
lönen med arbetsprestationen. Ett annat skäl är att kundnärhet har hög status i
många företag vilket i sin tur brukar kunna ge högre lön.
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nivån

Figur 16.4. Grad av kundkontakt och tillfredsställelse med
belOnlngssystemet

N =Mindreän en gång per månad:166, Dagligen: 220 Skala1-5

Variansanalys: Denkundnåragruppenawek signifikant positivt från hela urvalet på följande
dimensioner: förmåner (p<0.05), lönestrukturladministration. Gruppen med liten kundkontakt
awek signifikantnegativt (p<0.05) från hela urvaletpå dimensionemasan att höja,
lönestrukturladministrationoch belöningssystemet totalt.

I figur 16.4 kan konstateras att den kundnära gruppen var mer tillfredsställd
med belöningssystemet i förhållande till den mindre kundnära gruppen. Den
kundnära gruppen och den grupp som befann sig längre bort från kunderna
var de enda kategorierna som signifikant avvek från medelvärdet från hela
urvalet. Den kundnära gruppen avvek signifikant positivt på variablerna
tillfredsställelse med förmåner och tillfredsställelse med lönestruktur/
administration, medan den mindre kundnära gruppen avvek signifikant
negativt på dimensionerna sättet att höja lönen, lönestruktur/administration
och belöningssystemet totalt.
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Arbetsuppgifternas egenskaper och grad av kundkontakt

Som nämndes i inledningen av detta kapitel innebär en hög grad av kundnärhet
mer eller mindre automatiskt att individen kan se ett tydligt resultat av sitt eget
arbete. Den högre status som personer med hög grad av kundnärhet troligen ofta
åtnjuter borde vidare innebära att de bl a upplever att de har betydelsefulla
arbetsuppgifter.
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Figur 16.5. Grad av kundkontakt och upplevelse av
arbetsuppgifternas egenskaper

N =Mindre än en gång per månad: 166, Dagligen: 220 Skala 1- 7
Variansanalys: samtliga skillnader är signifikanta (1)<0.001 l, det gäller både mellan grupperna
som mellan de respektive grupperna och det totala urvalet.

Dessa förväntningar bekräftas i figur 16,5. Här kan konstateras att den kundnära
gruppen skilde sig signifikant åt från den andra gruppen, och från hela urvalet i
alla dimensionerna. Med andra ord kan hög grad av närhet till externa kunder
vara en viktig faktor för att förklara inre arbetsmotivation.
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Aterkoppling och grad av kundkontakt

Vad betyder graden av kundkontakt för hur mycket återkoppling individen får?
Ser vi på resultatet i figur 16.6 kan konstateras att personer med hög grad av
kundkontakt också upplevde att de fick signifikant mer positiv återkoppling än
personer med mindre grad av extern kundkontakt. Detta gällde för alla tre typerna
av positiv återkoppling.
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Figur 16.6. Grad av kundkontakt och återkoppling I arbetet

N c Mindreän en gångper månad: 166, Dagligen: 220 Skala 1-5
Variansanalys, samtliga skillnader mellan grupperna är signifikanta (1'<0.001)

Det kan vara värt att notera att det erhölls relativt stora skillnader mellan dessa
bägge grupper även när det gäller egen återkoppling. Detta kan tyda på att
personer som arbetar nära kunderna uppvisar ett speciellt kognitivt mönster. De är
så att säga vana vid att "peppa" sig själva och jämföra sig med sig själva.

Studerar man mer noggrannt vad som döljer sig bakom dessa siffror kan
konstateras att det fanns stora skillnader mellan den grupp personer som
arbetade med daglig kundkontakt och de andra grupperna. Den största skillnaden
mellan grupperna av alla de 15 dimensioner som mäts i "Job Feedback Survey"
erhölls för positiva interna standards, alltså en dimension som samtidigt kan sägas
vara ett mått på det egna självförtroendet. Detta kan samtidigt vara en indikation
på att de uppmätta skillnaderna mellan grupperna i alla dimensioner, alltså inte
bara återkoppling, åtminstone delvis kan vara en avspegling av skillnader i
personligheter, eller rättare sagt skillnader i sättet att ge sig själv återkoppling.
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Upplevelser av företagsmål

Vilken betydelse spelar grad av extern kundkontakt för företagsmålen? Rent
principiellt borde det vara så att personer som arbetar nära kunderna har
tydligare mål, vilket samtidigt borde innebära att de oftare får återkoppling på
målen. Låt oss i figur 16.7 se hur personer med daglig kontakt, resp personer
med ingen eller sporadisk kontakt, med externa kunder upplevde sina
arbetsrnål.
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Figur 16.7. Grad av kundkontakt och upplevelser av företagsmål

N = Kundkontakt mindre än en gång per månad: 59, Dagligen: 98 Skala 1- 5
Variansanalys, signifikanta skillnader: Deltagande i målformuleringsprocessen (p<O.01 j,
återkoppling på mål (p<O.001j, upplevd grad av tydlighet (p<O.001j, upplevd svårighetsgrad
(p<O.05j, starkare vilja att nå upp till målen (p<O.001j.

Som framgår av figuren upplevde personer med hög grad av extern
kundkontakt att de fick delta mer i målformuleringsprocessen, fick mer
återkoppling på målen, hade tydligare mål, upplevde att målen var svårare att
nå och hade en starkare vilja att nå upp till målen.
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17. Organisationstyper

I det förra kapitlet kunde vi konstatera att personer som arbetade nära kunderna
tycktes ha bättre motivationsförutsättningar än de personer som arbetade längre
bort från kunderna. Detta borde i sin tur rimligen samtidigt innnebära att
organisationer som arbetar nära kunderna eller marknaden har bättre
motivationsförutsättningar än organisationer som arbetar längre bort från
marknaden.

Enligt Katz & Allen (1985a) pågår det i många ingenjörsföretag en ständig
"maktkamp" mellan den operativa verksamheten, t ex marknadsavdelningen,
och den mer långsiktiga verksamheten, som bl a företräds av FoU
avdelningen. Denna "maktkamp" gäller bl a intern status och kamp om
resurser.

Troligen har de mer marknadsnära organisationerna som regel högre status, och
får kanske också lättare önskade resurser, än de avdelningar som befinner sig
längre bort från marknaden. Förklaringarna till detta är bl a att det är lättare att
mäta marknadsnära verksamhet, och därigenom också lättare för alla, även
utomstående, att se ett resultat av arbetet. Marknadsnära verksamhet ger också
snabbare resultat och får mer uppmärksamhet i massmedia och interna
personaltidningar vilket höjer statusen. Risken är uppenbar att marknads nära
verksamhet får sig tilldelad mer resurser än t ex utvecklingsavdelningar på grund
av dessa fördelar. Konsekvenserna av detta kan på sikt bli att företaget försummar
den långsiktiga strategin.

Förutom närheten till kunderna finns det ett stort antal andra organisatoriska
faktorer som också kan påverka motivationsförutsättningarna på en arbetsplats. I
detta kapitel analyseras motivationsförutsättningarna för de olika arbetsplatserna
som skiljer sig åt i ett antal viktiga avseenden, t ex organisationsstorlek,
konkurrensförhållanden, kundnärhet och ägarförhållanden.

Syfte

Detta avsnitt syftar till att besvara ett antal frågor förknippade med olika
organisationstyper, t ex:

* Är de mer marknads nära organisationstyperna bättre på att belöna och
motivera personalen än de organisationstyper som ligger längre bort
från marknaden?

* Hur står sig kommunal verksamhet i förhållande till privata företag?
* Hur ser motivationsmiljön ut i forskningsinstitut i jämförelse med privata FoU

avdelningarlkonstruktionsavdelningar?
* Vilken roll spelar organisationens storlek?
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Organisationstyper

I detta avsnitt jämförs data från följande organisationstyper:

a) 5 FoU- och konstruktionsavdelningar på stora, börsnoterade företag
b) 4 Marknads- och försäljningsavdelningar på stora, börsnoterade företag
c) 16 Byggkonsultföretag
d) 3 Konstruktionsavdelningar och 2 byggavdelningar på tre olika

byggentreprenörsföretag
e) 4 tekniska avdelningar på kommunala förvaltningar med olika inriktning:

2 teknik- och anläggningsavdelningar, byggnadsavdelning, geo-avdelning.
f) 3 halvstatligaIhalvprivata forskningsinstitut med olika inriktning

-, I tabell 17.1 presenteras några data om dessa organisationstyper.

Tabell 17.1
Grunddata om de olika organisationstyperna

FoUl FOrs- Bygg- Bygg- Komm- Forskn.-
konstr. avd kons. entr. fOrv. Inst.
avd

Antal avdelningar 5 4 15 5 4 3
Antal pers 130 75 262 54 70 71
Medelålder, år 39.8 40.7 38.5 37.5 45.0 35.1
Genomsnitt/. antal år i företag 12 13 7 9 11 5
% Män 98 90 94 90 95 72
% Civilingenjörer 46 50 34 39 48 66
Kundkontakt interna kunder 3.1 3.8 2.8 3.2 4.0 2.9
Kundkontakt externa kunder 2.0 4.2 3.9 3.2 3.2 2.2

I de data som presenteras i detta avsnitt ingår inte de 3 statliga, affärsdrivande
företagen samt ett par företag som inte riktigt passade in i de valda kategorierna.
Skälet till att det inte gjordes en speciell kategori av de statliga företagen är att
dessa företag sysslar med så olika typer av verksamhet, och är organiserade på
så olika vis, att det inte är meningsfullt att placera in dem i samma kategori.

Som framgår av tabell 17.1 skilde sig de olika organisationstyperna på några
punkter, förutom de uppenbara skillnaderna i inriktning. Här kan bl a nämnas att
medelåldern i de kommunala avdelningarna var betydligt högre än i de andra
organisationstyperna. Vidare var medelåldern klart lägst i forskningsinstituten. Här
fanns också den största andelen kvinnliga ingenjörer. Andelen civilingenjörer
var högst i forskningsinstituten och lägst i byggkonsultföretagen och bygg
entreprenörerna. Graden av kontakt med externa kunder var som förväntat högst i
marknads- och försäljningsavdelningarna samt hos byggkonsultföretagen, och
lägst på FoUlkonstruktionsavdelningarna samt forskningsinstituten.
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Eli och arbetstillfredsställelse I de olika
organisatIonstyperna

I figurerna 17.1 och 17.2 återfinns en sammanställning av Eli respektive
arbetstillfredsställelsen i de olika organisationstyperna. I figurerna kan bl a
konstateras att de kommunala förvaltningarna skilde sig signifikant negativt i
förhållande till de andra organisationstyperna på de bägge måtten. Vidare var E/I
signifikant högst på marknads- och försäljningsavdelningarna och
byggkonsultföretagen, dvs de organisationstyper som hade den högsta graden av
extern kundkontakt.
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FoUlkon- Förs/marknad Byggkonsulter Bygg- Kommunala
struktion entreprenörer förvaltn

Figur 17.1. E/I I de olika organisationstyperna.

Skala 1 -7
Variansanalys, signifikanta avvikelser från medelvärdetför hela urvalet: marknads/- och
försäljningsavdelningarna (p<O.01), byggkonsulter (p<O.01), kommunala förvaltningar (p<O.001)

Enligt McCall (1983) kännetecknas den genuine kunskapsarbetaren bl a av ett
större intresse för den egna specialiteten snarare än organisationens problem
och av att professionella mål är viktigare än organisationens mål. Om dessa
antaganden är korrekta borde det bl a innebära att forskningsingenjörer har ett
lägre Eli än försäljningsingenjörer. Jämförs E/I-staplarna för storföretagens
FoUlkonstruktionsavdelningar med marknads- och försäljningsavdelningarna
stöder detta McCalls antaganden. Däremot var det ingen större skillnad i
arbetstillfredsställelse mellan de olika organisations-kategorierna, med
undantag från de kommunala förvaltningarna, där den låg på en klart lägre
nivå.

Forsknings
institut
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Figur 17.2. ArbetstIllfredsställelse I de olika organisationstyperna

Variansanalys, signifikant negativawikelse från medelvärdet för helaurvalet:
Kommunala förvaltningar (p<O.001) Skala1 - 5

Arbetsklimatet i olika organisationstyper

Forsknings
institut

Hur skilde sig de olika organisationstyperna när det gäller arbetsklimatet? I figur 17.3
återfinns en sammanställning av arbetsklimatet i de olika organisationstyperna.

I figuren framträder ett tydligt mönster där fem av organisationstyperna följer
varandra ganska nära medan de kommunala förvaltningarna uppvisar ett
signifikant sämre arbetsklimat i samtliga klimatdimensioner utom idetid.
Försäljnings/-marknadsavdelningarna avvek signifikant positivt från de övriga
organisationstyperna på dimensionerna utmaning/motivation, frihet och livfullhet.
Byggkonsultföretagen hade signifikant mer lekfullhet och samtidigt mindre
konflikter än de övriga samtidigt som de hade signifikant mindre idetid än de
övriga grupperna. Det sistnämnda resultatet kan vara en avspegling av den
överhettade byggbranschen i Stockholmsområdet under slutet av 1980-talet där
byggföretagen uppenbarligen inte haft mycket tid över för att fundera över nya mål,
marknader och nya tjänster.

I figur 17.3 kan vidare konstateras att forskningsinstituten hade signifikant högre
klimatvärden på fem dimensioner: frihet, ldåstöd, debatt, konflikter samt idetid. Den
sistnämnda dimensionen skilde sig kraftigt från de övriga grupperna vilket kanske
är naturligt med tanke på institutens verksamhetsinriktning. Det bör samtidigt
påpekas att forskningsinstituten hade den lägsta medelåldern av alla vilket till en
del kan förklara de positiva resultatet här och i andra dimensioner.
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Figur 17.3. Arbetsklimatet I olika organisationstyper

Variansanalys, signifikanta awikelser från medelvärdet för helaurvalet: Skala0-3
Kommunala förvaltningar: Negativa awikelser i samtliga dimensioner (p<0.001) utom idåtid
Förs-/marknadsavdelningar: pos awikelser: utmaning, frihet, lekfullhet, livfullhet (p<0.001)
Byggkonsulter, pos awikelser: lekfullhet, mindre konflikter, neg awikelse: idåtid (p<0.001)
Forskningsinstitut, pos awikelse: frihet, idåstöd, debatt, idåtid (p<0.001). Negativ awikelse:
konflikter (p<0.001)

Tillfredsställelse med belöningssystemet i olika
organisationstyper

I figur 17.4 redovisas de olika organisationstypernas tillfredsställelse med
belöningssystemet. Kurvorna följer i stort sett varandra parallellt på samtliga
dimensioner, där byggkonsulterna ligger högst, följt av forskningsinstituten,
byggentreprenörer, FoU-avdelningar, försäljnings-/marknadsavdelningar samt,
längst ner, de kommunala förvaltningarna. Den sistnämnda gruppen skilde sig
signifikant åt på samtliga dimensioner i förhållande till medelvärdet för hela
urvalet, vilket byggkonsulterna också gjorde, fast i motsatt riktning.
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•• - FoU-avdelningar

.Q. Förs/marknadsavd.

••• Byggkonsulter

-e- Byggentrepren.

-.- Kommunala förv.

-6- Forskningsinstitut

Figur 17.4. Tillfredsställelse med belöningssystemet I olika
organisationstyper

Variansanalys, signifikantaawikelser från medelvärdetför hela urvalet: Skala 1- 5
Byggkonsulter, positiva awikelser på samtliga dimensioner (1)<0.001)
Kommunala förvaltningar: negativa awikelser på samtliga dimensioner (1)<0.001)
Förs-/marknadsavd, negativ awikelse: belöningssystemet totalt (p<0.01)

Placeringen av försäljnings-/marknadsavdelningarnas kurva är möjligen det mest
oväntade resultatet av denna mätning. På totaldimensionen hade dessa
avdelningar signifikant lägre medelvärde än medelvärdet för samtliga grupper.
Dessa avdelningars personal hade med all sannolikhet högre lön än både FoU
avdelningarnas personal och forskningsinstitutens personal och borde därför, mot
den bakgrunden, ligga på en högre nivå än vad man gör i figur 17.4.

Förklaringarna till den relativa otillfredsställelsen kan vara att ingenjörer på
försäljnings-/marknadsavdelningarna har högre förväntningar på lönen än andra
grupper. Det är troligt att lönen betyder mer för en säljare än för andra yrkesgrupper.
I tabell 17.2 kan konstateras att lön och förmåner som drivkrafter i arbetet värderades
högst av personal på försäljnings- och marknadsavdelningarna samt personal i de
tekniska kommunala förvaltningarna, dvs de två grupper som låg lägst när det gäller
tillfredsställelsen med belöningssystemet.

Det kan också vara så att säljare ofta träffar andra säljare och jämför därför sin lön
med andra. Rykten om fantasilöner brukar ofta florera bland säljare vilket kan spä
på missnöjet med den egna lönen. En annan förklaring kan vara att det är relativt
lätt för en säljare att se hur mycket hans arbetsinsats är värd i form av inkomna
order. Han kan då tycka att hans lön är lågt värderad i förhållande till de stora
ordersummor det ofta handlar om i stora företag.

De tendenser som avspeglas i figur 17.4 återfinns tydligt även i figur 17.5 som
handlar om lönejämförelser. Även här skilde sig de kommunala förvaltningarna
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signifikant åt på samtliga jämförelsepunkter medan försäljnings- och
marknadsavdelningarna signifikant skilde sig på jämförelserna för yrke,
förväntningar på företag och förväntningar på sig själv. Byggkonsultföretagen
awek på motsatt sätt från genomsnittet på samtliga punkter.

0,2

o
-0,2 7 •• - FoU-avdelningar

-0,4
oG Förs/marknadsavd.

-0,6

-0,8 -•• Byggkonsulter

-1 -<>- Byggentrepren.

-1,2
-.- Kommunala förv.

-1,4

-1,6 -lir Forskningsinstitut

-1,8

-2

Figur 17.5. Lönejämförelser I olika organisationstyper

Variansanalys, signifikanta awikelser från medelvärdet för helaurvalet:
Kommunala förv, negativa awikelser: samtliga jämförelser (p.:0.001) utomarbeteoch förv på fig
(p<0.01)
Förs-/marknadsavd, neg awikelser: yrke,förv på fig, förvpå sig själv (p<0.OO1)
Byggkonsulter, pos awikelser: samtligapunkter(p<0.001) utom ålder (p<0.05)

Förklaring till figuren. Lönejämförelser i förhållande till:
1. Personermed sammaarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
2. Personermed andraarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
3. Personer medsamma yrke i allaföretag,
4. Personer medsammautbildning i allaföretag,
5. Personer i samma ålderi allaföretag,
6. Förväntningar på eget företag,
7. Förväntningar påvad mantyckermansjälvbordetjäna.

Skala+4 till -4, därOindikerar att manupplever attmanharsamma löni förhållande till
referensgruppen. Varjeskalsteg på 0,1 representerar 1 % ( -1 betydersåledes10 % lägre lön).

I figur 17.5 kan också konstateras att skillnaderna mellan grupperna var minst när
det gäller jämförelserna med personal på det egna företaget, dvs de personer som
de har lättats att jämföra sig med. Detta skulle kunna vara ett tecken på att det lätt
uppstår mytbildning när lönen jämförs med andra grupper som befinner sig på
längre avstånd från den egna verksamheten.
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Lönepolitik

Många företag tillämpar en lönepolitik som bl a slår fast några viktiga principer för hur
lönesättningen skall gå till i företaget. En uttalad lönepolitik finns framför allt i större
företag och syftar bl a till att möjliggöra att samma principer för lönesättningen tillämpas
i hela organisationen, öka rättvisan, minska godtycket, förenkla lönesättningen, hålla
kostnaderna nere, samt rent allmänt öka tillfredsställelsen med lönesystemet.

Mot bakgrund av att en del forskare menar att belöningssystem för kvalificerade
ingenjörer måste vara flexibla, och helst skräddarsydda, kan det vara intressant
att studera hur lönepolitiska program uppfattas. Frågan är om de lönepolitiska
program som finns idag uppfyller de krav som ingenjörer ställer.

I denna studie fick nästan alla chefer för resp. avdelning/företag besvara följande
fråga: "Har företaget en dokumenterad och förankrad lönepolitik, som används
aktivt vid lönesättningen?" På det viset identifierades 107 personer i 7
organisationer som sade sig ha en sådan lönepolitik. Dessa organisationer
bestod av två kommunala förvaltningar, två avdelningar på storkoncerner, två
avdelningar hos två byggentreprenörer, samt ett byggkonsultföretag.

269 personer i 16 organisationer identifierades som företag utan lönepolitik, dvs som
uttryckligen angav att de inte hade någon lönepolitk. Dessa organisationer bestod av
en representativ blandning av kommunala förvaltningar, storföretag och mindre företag.

3,3 t /).
:::! /.~ ----_.//
2,7 ----./ .-

2,5 ,----...........
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2,1

-.- Ej lönepolitik

.Q.. Lönepolitik
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Totalt

1,7

1,5 +----+----.-----1----+----1
Lönenivån Förmåner Sättet att Strukt-

höja lönen Adm.

Figur 17.6. TlI1fredsställelse med belöningssystemet I företag som
hade, respektive Inte hade, en uttalad lönepolitik

N = Har lönepolitik:107 Har ej lönepolitik:269 Skala 1-5
Variansanalys,signifikantaskillnader:Lönenivån,förmåner, sätt att höja (p<0.001j,
struktur/administration (p<0.05j, belöningssystemet totalt (p<0.001 j.

I figurerna 17.6 och 17.7 återfinns resultatet aven jämförelse mellan de bägge
grupper som hade, respektive inte hade, en lönepolitik.



137

Som framgår av dessa figurer uppvisade personer som arbetade i företag med
lönepolitik ett större missnöje med belöningssystemet på i stort sett samtliga
jämförelsepunkter. Några positiva effekter av lönepolitiken går alltså inte att
spåra i dessa figurer.

Punkterna 1 och 2 i figur 17.7, dvs lönejämförelser i förhållande till personer i
det egna företaget, är kanske de mest intressanta jämförelsepunkterna att
studera i denna jämförelse. Ett av lönepolitikens främsta syften är ju framför allt
att se till att lönesättningen fungerar internt. Här kan konstateras att
skillnaderna på dessa punkter var som minst i förhållande till gruppen utan
lönepolitik. Aandra sidan har det genomgående varit relativt små skillnader
på just dessa punkter oavsett vilka grupper som jämförts.

O+---+---+---i---i----,I-----lI-----1
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-0,8
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••- Ej lönepolitik

.Q. Lönepolitik

-1,6

Figur 17.7. Lönejämförelser I företag som har, respektive Inte har,
en uttalad lönepolitik

N = Har lönepolitik: 107 Har ej lönepolitik: 269
Variansanalys: signifikanta skillnader: Samtliga jämförelsepunkter (p<0.001) utompunkt2 (ej
sign) och punkt 5 (p<0.05).

Förklaring till figuren. Lönejämförelser I förhållande till:
1. Personer medsammaarbetsuppgifter på företaget medlikartadbakgrund,
2. Personermedandraarbetsuppgifter på företaget med likartad bakgrund,
3. Personer medsammayrkei allaföretag,
4. Personer medsammautbildning i allaföretag,
5. Personer i samma ålderi allaföretag,
6. Förväntningar på eget företag,
7. Förväntningar på vad mantyckermansjälvborde tjäna.

Skala +4 till -4, därOindikerar attmanupplever attmanharsamma löni förhållande till
referensgruppen. Va~e skalsteg på 0,1 representerar 1 % ( -1 betydersåledes10% lägre lön).

Resultaten ovan antyder att de befintliga lönepolitiska programmen kanske
inte riktigt motsvarar de krav som kvalificerade ingenjörer ställer.



138

En jämförelse mellan faktisk och upplevd lönenivå

Vi har tidigare kunnat konstatera att flertalet personer var mer eller mindre
missnöjda med sin lön. I de organisationskategorier som ingår i denna studie finns
det några organisationer som har en lönenivå som ligger över genomsnittet
medan andra organisationers lönenivå ligger under genomsnittet. I de flesta
företag redovisas inte öppet vad olika individer tjänar eller vilken lönenivå
företaget har i förhållande till andra motsvarande företag. En intressant fråga att få
besvarad är i vad mån den faktiska lönenivån går att avläsa i de anställdas
tillfredsställelse med lönesystemet och hur de uppfattar sin lön i förhållande till
andra, trots organisationernas slutenhet om lönefrågor.

I figurerna nedan jämförs tillfredsställelsen med belöningssystemet på sju
arbetsplatser, vars lönenivå alla låg över genomsnittet, med åtta arbetsplatser som
alla hade en lönenivå som låg under genomsnittet. Uppgifterna är hämtade från
Civilingenjörsförbundets statistik. I de två kategorierna återfinns här endast privata
företag och endast de företag som både hade en högre respektive lägre
medianlön och medellön än genomsnittet.
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Figur 17.8. Tillfredsställelsen med belöningssystemet I företag med
hög respektive låg lönenivå

HögiOnearbetsplatser: 7 (151 personer), LågiOnearbetsplatser: 8 (124pers) Skala1-5
Variansanalys, signifikant skillnad: koppling lOn/prestation (p.cO.01)

-.- HOglOn

.[]- LåglOn

Som framgår av figur 17.8 var tillfredsställelsen med belöningssystemet som
förväntat högre i de företag som hade högre lönenivå. Skillnaderna var störst på
dimensionerna tillfredsställelse med förmåner samt upplevd koppling mellan lön
och prestation, och minst i tillfredsställelsen med sättet att höja lönen.
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Figur 17.9. LöneJlmförelser I företag med hög respektive låg lönenivå

HOglönearbetsplatser: 7 (151 personer), Låglönearbetsplatser: 8 (124pers) Skala1-5

Variansanalys, signifikant skillnad, punkt5, personer i sammaålder (p<0.05)

Förklaring till figuren. Lönejämförelser i förhållande till:
1. Personermedsammaarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
2. Personermedandraarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
3. Personer medsammayrkei allaföretag,
4. Personer medsammautbildning i allaföretag,
5. Personer i samma ålderi allaföretag,
6. Förväntningar på egetföretag,
7. Förväntningar på vad mantyckermansjälvbordetjäna.

Skala+4 till -4, där Oindikerar att manupplever att manharsamma löni förhållande till
referensgruppen. Va~e skalsteg på 0,1 representerar 1 % ( -1 betydersåledes 10 % lägre lön).

Den lilla skillnaden mellan grupperna när det gäller sättet att höja lönen kan
också avläsas i figur 17.9. I jämförelsepunkterna 1 och 2 kan konstateras att
de bägge grupperna inte skilde sig speciellt åt när det gäller hur de upplevde att
de själva var lönesatta i förhållande till personer i det egna företaget. I alla de
övriga dimensionerna erhölls dock klara skillnader mellan grupperna som gick i
förväntad riktning. Dessa resultat bekräftar således att det finns ett samband
mellan den faktiska lönenivån och den upplevda lönenivån. Sambandet mellan
den faktiska och upplevda lönenivån är dock inte helt entydigt. Man bör hålla i
minnet att det är medelvärden som redovisas i figurema ovan. Det finns enskilda
höglönearbetsplatser där tillfredsställelsen med belöningssystemet var sämre än i
företag där lönenivån låg lägre. Detta indikerar att lönenivån i sig inte är den enda
faktor som styr tillfredsställelsen med lönesystemet.
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Drivkrafter i arbetet I olika organisationstyper

Det finns en del som talar för att ingenjörer med olika personlighet och intressen
medvetet söker sig till den typ av verksamhet som bäst passar dem. Det är
naturligt att utåtriktade personer gärna söker sig till marknadsavdelningar medan
personer som bara intresserar sig för tekniska frågor hellre söker sig till FoU
avdelningar. Ingenjörernas mer eller mindre medvetna val av arbetsplats, och
deras olika intressen och personligheter, borde kunna avläsas i vilka drivkrafter
som personal på olika typer av arbetsplatser anser vara de viktigaste i arbetet.

I tabell 17.2 återfinns en sammanställning av hur ingenjörerna på de olika
arbetsplatserna värderade de tio olika drivkrafterna.

Tabell 17.2
Qrganlsatlonstvper och vArdering av vlldlgaste drivkrafter I arbetet

FoUl FOrs- Bygg- Bygg- Komm- Forskn.-
konstr. avd kons. entr. fOrv. Inst.
avd

Drivkrafter
Frihet 7.29 7.35 7.80·· 7.35 6.97 8.59-" 7.51 2
Konkurrens 2.92 3.21 3.12 3.18 3.25 2.59 3.02 9
Lön/förmåner 7.17 7.49· 7.17 7.33 7.64·· 6.05··· 7.06 3
Hjälpaandra 5.08·· 4.00 4.79 4.59 4.63 5.45··· 4.73 7
Status 2.41 2.72 2.55 2.18 2.62 2.33 2.53 10
Arbetsinnehåll 9.00· 8.71 8.39· 8.69 8.47 8.52 8.62 1
Uppskattning 5.81 5.53 5.52 4.94·· 5.78 5.80 5.67 6
Utvecklingsmöjligheter 6.19 6.71 6.05 6.12 6.09 5.79· 6.20 5
Social tillhörighet 6.18 5.43··· 6.65 7.00· 6.09 6.86 6.42 4
Leda andra 3.28 3.94 3.43 3.88 3.43 2.91·· 3.49 8

·p<.05··p<.01 ..··p<.001

Skala 1 - 10. De stjärnorsomfinns angivnapå vissaställenangeratt detta medelvärde skiljersig
signifikantåt I förhållande till medelvärdet för alla grupper.

De olika organisationstyperna rangordnade drivkrafterna på ett likartat sätt men
skilde sig åt en del när det gäller styrkan i rangordningen. Arbetsinnehållet ansågs
klart viktigast i samtliga organisationstyper vilket stöder resultatet från andra
studier som undersökt ingenjörsarbete (Von Glinow, 1988). Frihet rangordnades
totalt sett som näst viktigast följt av lön/förmåner.

Forskningsinstituten var den organisationstyp som avvek mest från de övriga.
I dessa företag var friheten viktigast. I forskningsinstituten var att hjälpa andra
viktigare än i de övriga organisationstyperna. Vidare ansåg personal i
forskningsinstituten att lön och förmåner var mindre viktigt än i de andra företagen.

I tabell 17.2 kan vidare noteras att marknads- och försäljningsavdelningarna
skilde sig signifikant åt från de övriga framför allt på dimensionerna hjälpa andra
och social tillhörighet. Detta resultat kan tolkas på åtminstone två olika sätt. Dels
kan det vara så att dessa dimensioner helt enkelt betyder mindre för säljare. Men
det kan också vara så att säljare ofta är ensamma i sitt arbete och att de därför inte
har något större behov eller möjlighet att vare sig hjälpa andra eller att känna att
de tillhör någon speciell social hemvist. Det är möjligt att yrkeskategorier som
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säljare och konsulter, som ju ofta är ute i kundföretag, med tiden suddar ut sina
sociala band med personalen i det egna företaget.

Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper olika
organisationstyper

De sex olika organisationstyperna skiljer sig en hel del åt när det gäller inriktning
och vilken typ av ingenjörsarbete som bedrivs. Vad betyder dessa skillInader för
den interna motivationen? Upplevs arbetsuppgifterna på ett likartat sätt i de olika
verksamhetstyperna?
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Figur 17.10. Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper I olika
organisationstyper

Skala 1-7
Variansanalys, signifikanta awikelser frånmedelvärdet för helaurvalet:
Forskningsinstitut: negativ awikelse: viktiga (p<O.001)
Förs-/marknadsavd: positivawikelse:variation, frihet, motivp. (p<O.01), viktiga(p<O.05), se resultat
(p<O.001)
Kommunala förv: negativa awikelser:samtliga dimensioner (p<O.01) utomviktiga arbetsuppgifter

I figur 17.10 ådskådliggOrs hur personalen i de olika organisationstyperna upplevde
sina respektive arbetsuppgifter. Som framgår av figuren följer, med några få
undantag, de olika organisationstyperna varandra i nästan alla dimensioner, men
på olika nivåer. Forskningsinstituten awek signifikant negativt från de övriga för hur
viktiga arbetsuppgifterna upplevdes. Marknads- och försäljningsavdelningarna låg
högst, och skilde sig också signifikant från medelvärdet för alla grupperna, i alla
dimensionerna, utom helhetsdimensionen. Marknads- och försäljnings
avdelningarna uppvisade betecknande nog det högsta värdet när det gällde att se
resultat i arbetet. Dessa avdelningar uppvisade totalt sett den klart högsta
motivationspotentialen.
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De tekniska kommunala förvaltningama låg lägst i alla dimensioner, utom en, och
skilde sig signifikant från de övriga grupperna, bl a för motivationspotentialen. De
kommunala förvaltningarnas största negativa avvikelse, i förhållande till gruppernas
genomsnittliga värde, var annars dimensionen se resultat i arbetet, vilket kan tyckas
vara naturligt eftersom det saknas metoder att mäta de kommunala förvaltningarnas
resultat och effektivitet.

Mål I arbetet I FoU-/konstruktlonsavdelnlngar och
fö rsäljnIngs-/marknadsavdeInIngar

Eftersom två olika mätmetoder användes för att mäta målen i denna studie gick det
inte att på ett meningsfullt sätt jämföra hur personer i de olika organisationstypema
upplevde målen. Därför kommer här endast en jämförelse mellan de stora
företagens försäljnings-/marknadsavdelningar å ena sidan, och samma företags
FoU-lkonstruktionsavdelningar å den andra, att redovisas. I figur 17.11 återfinns en
sammanställning av denna jämförelse.
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Figur 17.11. Upplevelser av arbetsmål I två avdelningstyper I stora
företag

t-test, signifikanta skillnader mellan grupperna: Skala 1-7
Aterkoppling på mål, målens tydlighet (p.:O.05),engagemangMlja nå mål (p<O.01)

De två avdelningstyperna skilde sig signifikant på dimensionerna återkoppling på
mål, målens tydlighet samt engagemangeUviljan att nå målen. Däremot erhölls inga
större skillnader mellan grupperna när det gäller graden av deltagande i
målformuleringsprocessen samt hur pass svåra/utmanande målen upplevdes.

Dessa resultat går i samma riktning, med undantag för deltagande och svårighets
grad, som i jämförelsen mellan olika grad av kundkontakt och upplevelsen av mål.
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I denna jämförelse visade det sig att personer med hög grad av extem kundkontakt,
som ju finns i marknads- och försäljningsavdelningar, hade tydligare mål, fick mer
återkoppling, och hade en större vilja att nå målen.

OrganisatIonsstorlek

Det tycks idag finnas en allmän uppfattning att kunskapsföretag helst bör
organiseras i små decentraliserade enheter, oavsett om företaget ingår i en
storkoncem eller ej. Skälen till det är bl a att det är lättare att se ett resultat av sitt
eget arbete, ger större frihet och går lättare att fatta snabba beslut.

En intressant fråga att få klargjord är om det finns någon skillnad mellan hur
personal i småföretag respektive personal i storföretag upplever sin situation. För
att undersöka vilken inverkan organisationsstorleken har delades de privata
företagen in i två grupper: företag under 50 anställda samt företag som ingår i
koncemer med över 1000 anställda. Totalt identifierades på det viset 47 personer
från 5 småföretag och 291 personer från 8 storföretag. Samtliga fem småföretag
var byggkonsultföretag.

.Q. Stora företag

•• - Småföretag
2,8

3'6

l3,4 • _./.~.__•

3,2

2,6

3

2,4

2,2

Lön/
prestation

Totalt

2+----+----t------i~----+---__1

Lönenivån Förmåner SAttet att Strukt·
höja lönen Adm.

Figur 17.12. Tillfredsställelse med belöningssystemet I små
respektlva stora företag

N =Småföretag: 47 personer i 5 företag, stora företag: 291 personer i 8 företag Skala 1 -5
Variansanalys: Signifikanta skillnader: Lönenivå, förmåner och belöningssystemet totalt (p.:O.001)
SAttet att höja lönen (p<O.05), Struktur/administration (p.:O.01).

Resultatet visade att det fanns små skillnader mellan dessa grupper i nästan samtliga
dimensioner, utom framför allt tillfredsställelse med belöningssystemet, där personer i
småföretagen var betydligt mer tillfredsställda. Inga skillnader uppmättes för ElI.
Däremot var arbetstillfredsställelsen högre i småföretagen och näst intill signifikant
(p=0.07).
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I figur 17.12 presenteras resultatet av mätningen av tillfredsställelsen med
belöningssystemet. Som framgår av figuren erhölls förhållandevis stora skillnader
på samtliga jämförelsepunkter utom upplevd koppling mellan lön och prestation.

Detta resultat bekräftar den bild som ofta framkommer i diskussioner, rykten och i
andra sammanhang: storföretagen betalar dåligt. Frågan är om denna bild
stämmer med verkligheten. De åtta företag som ingick i kategorin storföretag här
hade en genomsnittlig medellön på 98.6 och en genomsnittlig medianlön på
103.0, enligt Civilingenjörsförbundets statistik. Tyvärr fanns inte motsvarande
statistik för småföretagen tillgänglig utom på ett av företagen och det låg en bit
under nivån för storföretagen. De övriga fyra företagen är enligt "experter" inga
höglöneföretag. Detta talar således för att de stora skillnader som kan avläsas i
figur 17.12 inte i första hand är en konsekvens av den faktiska lönenivån utan har
andra orsaker.

Ibland hörs personer anställda i storföretag klaga över att lönen är dålig men att det
finns andra fördelar med att arbeta i storföretag, t ex utvecklingsmöjligheter,
utlandsresor, större resurser och intressantare arbetsuppgifter. En intressant fråga att
studera närmare är därför om dessa bägge grupper skilde sig åt när det gäller hur
arbetsuppgifterna upplevdes. Resultatet presenteras i figur 17.13.
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5,4
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4,6

4,4

4,2
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III Småföretag

mi Storföretag

Variation Helhet Viktiga Frihet Se resultat Motivpot

Figur 17.13. Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper I stora
respektive små företag

N = Småföretag: 47 personer i 5 företag, stora företag: 291 personer i 8 företag
Variansanalys, signifikant skillnad: helhet (p<O.05)

Skala 1 -7

Det finns tre lite större skillnader i figuren som kan vara värda att kommentera
närmare. Storföretagens arbetsuppgifter uppvisade mer variation samt lättare att se
ett resultat av sitt eget arbete. Dessa skillnader var inte signifikanta. Den enda
signifikanta skillnaden som upmättes var att det fanns mer helhetsupplevelse i
småföretagens arbetsuppgifter. Inga skillnader i motivationspotential uppmättes.
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18. Sambandet mellan arbete och förhållanden
utanför arbetet

Forskning har visat att det finns ett samband mellan individers tillfredsställelse med
arbetet och tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet (Romzek, 1985). Det
råder dock osäkerhet om, och i vilken riktning, påverkan går. Orpen (1978) fann att
det fanns en starkare kausalitet mellan arbete till icke-arbete medan andra studier
visat att kausaliteten var starkare i motsatt riktning (Schmitt & Mellon, 1980; Romzek,
1985, 1989).

När det gäller påverkan på hälsan tycks faktorer i arbetet vara viktigare än faktorer
utanför arbetet. Bromet m. fl. (1988) fann att det fanns ett starkare samband mellan
arbetsförhållanden och psykisk hälsa än mellan hemförhållanden och psykisk hälsa.
Värst var situationen för män med en stressig arbetssituation och som saknade
möjlighet att kunna göra något åt den.

En aktuell diskussion i detta sammanhang är vilken effekt som ett intensivt
engagemang i arbetet har på förhållanden utanför arbetet. Romzek (1989)
hävdade att en hög arbetstillfredsställelse, eller hög grad av E/I, som regel är
av godo även för förhållanden utanför arbetet. Hon vände sig därmed emot
forskare som t ex Randall (1987) som ansåg att ett alltför stort Eli kan få
negativa konsekvenser på familjelivet.

Att vara hårt engagerad i arbetet innebär inte nödvändigtvis att all energi går
åt till arbetet, eller att personen är arbetsnarkoman, menade Romzek (1989).
Hennes undersökning visade att positiva förhållanden i arbetet hade positiva
effekter på förhållandena utanför hemmet.

Det är svårt, kanske omöjligt, att definitivt fastslå kausalriktningen för påverkan
mellan förhållanden i arbetet och utanför arbetet. Troligen handlar det om en
komplicerad interaktion som kan vara olika för olika individer, från situation till
situation. Dessutom kan det vara så att generella personlighetsdrag påverkar
perceptionen. Vissa individer ser alltid positivt, medan andra alltid ser negativt, på
tillvaron (Staw & Ross, 1985).

Syfte

I detta avsnitt finns ingen ambition att utreda kausalsambanden närmare.
Avsnittet syftar istället till analysera sambanden mellan tillfredsställelse med
förhållanden utanför arbetet och alla de variabler som mäts i denna studie.
Mer specifikt formulerat är syftet att se om det finns viktiga skillnader mellan
personer som är mycket tillfredsställda, respektive mindre tillfredsställda, med
förhållanden utanför arbetet.
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Mätning av tillfredsställelse med förhållanden utanför
arbetet

Tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet mättes med två frågor. Rubriken
till de två frågorna löd "Förhållanden utanför arbetet". Personerna uppmanades att
på en femgradig skala ange hur pass tillfredsställda de var med:

* min totala livssituation utanför arbetet
* relationer till mina närmaste (familjemedlemmar, släkt och vänner, etc)

Tillfredsställelsen med förhållanden utanför arbetet utgjordes av medelvärdet
på de två frågorna. Den interna reliabiliteten på frågorna uppmättes till 0.84.

Svarspoängen grupperades sedan in i två grupper med utgångspunkt från medeI
poängen. Den ena gruppen hade fem poäng i genomsnitt på de två frågorna, sam
manlagt 116 personer, dvs de klassades som mycket tillfredsställda med förhållanden
utanför arbetet. Den andra gruppen, utgjordes av personer med 2,5 poäng och mindre i
genomsnitt, sammanlagt 33 personer, och definierades alltså som den grupp som var
mindre tillfredsställd med förhållanden utanför arbetet. I tabell 18.1 återfinns några
grunddata om de två grupperna.

Tabell 18.1
Grunddata om de två grupperna med olika grad av
tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet

Grad av tillfredsställelse med
förhållanden utanför arbetet

Medelålder
Antal personer
Antal + andel kvinnor
Antal + andel högpresterare
Kontakt med externa kunder

Låg Hög

37.6 40.6
33 116
3 (9%) 10 (9%)
O 8 (7%)
2.5 3.5 (medelvärde skala 1-5)

Korrelationen (Pearson korr koeff) för hela urvalet (N=719) mellan tillfreds
ställelse med förhållanden utanför arbetet och E/I uppmättes till 0.04 och med
arbetstillfredsställelse till 0.19 (p<0.001).

Dessa resultat kan t ex jämföras med resultat från Romzeks (1989) under
sökning på offentligt anställda som påvisade ett relativt starkt samband mellan
tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet och E/I (0.26) respektive
arbetstillfredsställelse (0.29).

I tabell 18.1 kan vidare noteras att det inte fanns någon högpresterare i den låg
tillfredsställda gruppen och att graden av extern kundkontakt var högre i den
högtillfredsställda gruppen.
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Jämförelse mellan grupperna

I tabell 18.2 återfinns en jämförelse med t-test mellan de bägge grupperna.
I tabellen finns endast de signifikanta skillnaderna redovisade.

Tabell 18.2
Signifikanta skillnader mellan personer som var mycket tillfredsställda
respektive mindre tillfredsställda med förhållanden utanför arbetet

Grad av tlllfredsstAllelse med
förhållanden utanfOr arbetet, medeivArden

JimfO~Tse~mensrön---[ig--H6g--f----------------------------------

E(I 4.08 4.43 1.70 (1)'''0.09)
Arbetstillfredsställelse 3.47 3.70 2.35*
Lekfullhet (arbetsklimat) 1.67 1.90 1.96*
Konkurrens (drivkraft) 2.36 3.22 2.18*
Uppskattning (drivkraft) 6.55 5.16 3.40***
Positiv egen återkoppling tot 2.99 3.38 4.15***
Pos återkoppling från föret tot 2.35 2.66 4.18**
Pos återkoppling medarb tot 2.61 2.98 2.86**
Pos återkoppling tot 2.63 2.99 4.25***
Negativ egen återk. tot 2.52 2.07 4.26***
Viktiga arbetsuppgifter 5.03 5.57 2.48**
Se resultat I arbetet 4.88 5.50 2.93***
MotivationspotentIal 5.23 5.60 2.53**

N 33 116

*p.c.05. *·p<.01. ·*·p<.001

Gruppen med låg grad av tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet erhöll
genomgående lägre värden på i princip samtliga de mått som mätte tillfredsställelse
med olika aspekter i arbetet, alltså även värden som inte finns redovisade i tabell
18.2. De största skillnaderna mellan de bägge grupperna erhölls för de olika åter
kopplingsmåtten, dvs den lågtillfredställda gruppen tyckte sig framför allt få betydligt
mindre positiv återkoppling från sin omgivning och tycktes också ge sig själva betyd
ligt mindre positiv belöning i form av egna tankar om de gjort någonting bra. Sam
tidigt gav de sig själva signifikant mer negativ återkoppling än den andra gruppen.

Att notera i tabell 18.2 är vidare att behovet av uppskattning var signifikant större i den
lågtillfredsställda gruppen, dvs den grupp som samtidigt sa sig erhålla betydligt
mindre uppskattning.

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att dra en parallell mellan personer i
den lågtillfredställda gruppen och deprimerade personer. Se t ex Schou (1978) för en
översikt av olika depressionsteorier. Deprimerade personer kännetecknas, enligt
kognitiv depressionsteori (Beck, 1976) och social inlärningsteori (Lewinsohn, 1974),
av att de ger sig själva mindre självförstärkning, och upplever också i hög grad att de
inte kan påverka sin egen situation. De misstolkar förhållanden i omgivningen till
sin egen nackdel, dvs ger sig själva mer negativ återkoppling än andra personer.
Troligen befinner sig deprimerade personer på den externa delen av skalan i
"Locus-of-control" teorin (Rotter, 1966).
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Det är emellertid inte säkert att den lågtillfredsställda gruppen faktiskt får
mindre positiv återkoppling från chef och medarbetare. Det kan vara så att
personer i den lågtillfredsställda gruppen i högre grad tenderar att misstolka
den positiva återkopplingen eller aktivt försöker undvika den. Enligt Ashford
(1986), och flera andra forskare, tenderar individer att aktivt söka, omtolka eller
undvika den form av återkoppling de vill ha.

Beck (1976), som är den mest framträdande forskaren inom den kognitiva
depressionsforskningen, hävdar att deprimerade personer bl a tenderar att
aktivt negativt omtolka information så att den passar personens negativa
världsbild. Den lågtillfredsställda gruppens tendens att se förhållanden i
arbetet på ett mindre fördelaktigt sätt, t ex de egna arbetsuppgifternas grad av
betydelse, kan vara ett tecken på att dessa personer tenderar att förringa sig
själva och sitt liv på ungefär samma sätt som deprimerade personer tycks
göra.

Det är i detta sammmanhang omöjligt att definitivt avgöra orsakerna till att den
grupp som säger sig vara otillfredsställd med förhållanden utanför arbetet
också tycktes uppleva förhållanden på arbetsplatsen på ett likartat negativt
sätt. Det kan här därför endast bli fråga om spekulationer om tänkbara
förklaringar.

För det första kan otillfredsställande sociala relationer utanför arbetet ha utlöst
känslor åt det depressiva hållet vilket gör att dessa personers tankemönster
påminner om dem som finns hos deprimerade personer. Dessa tankemönster
kan i sin tur påverka synen på tillvaron i arbetet.

För det andra kan missnöjet med förhållandena utanför arbetet vara ett tecken
på ett generellt personlighetsdrag hos dessa individer som inte nödvändigtvis
behöver klassas som depressivt. Staw & Ross (1985) menar att individer
tenderar att se tillvaron, oavsett om det är hem eller arbete, på ett likartat sätt.
En individs positiva livssyn gör att denne trivs bra nästan oavsett situation.

En tredje förklaring till olikheterna mellan grupperna är att den
lågtillfredsställda gruppen faktiskt har tråkigare och mindre utvecklande
arbetsuppgifter vilket i sin tur sätter ner självkänslan och därmed också
missnöjet med förhållandena utanför arbetet.

En fjärde förklaring till skillnaderna mellan grupperna kan vara en avspegling
av de olika sociala kompetenser som kan finnas i de bägge grupperna.
Personer i den lågtillfredsställda gruppen kan ha sämre social kompetens
vilket i så fall gör att de har svårare att både bemästra situationer i arbetet som
utanför arbetet. Den sämre sociala komptensen gör att individen faktiskt får
mindre återkoppling från chef och medarbetare. Den stora skillnaden mellan
grupperna när det gäller graden av extern kundkontakt kan var ett tecken på
att det finns skillnader i gruppernas sociala kompetens.
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19. Delägarskap

Under de senaste åren har vi sett många exempel på att ägarformen är en
kritisk faktor i kunskapsföretag. Från den ena dagen till den andra kan ett
lönsamt kunskapsföretag förändras till ett tomt innehållslöst skal i samma
ögonblick personalen bestämmer sig för att lämna företaget.

Många kunskapsföretag är idag helt eller delvis personalägda. Det gäller
både små konsultföretag som stora börsnoterade företag. De främsta skälen
till att ägarformen har blivit en viktig fråga i många kunskapsföretag är:
a) en förhoppning om att "låsa fast" kunskapskapitalet, dvs se till så att
personalen stannar i företaget
b) att delägarskapet skall leda till att personalen engagerar sig djupare i
företaget och känna sig mer motiverade att utföra goda arbetsprestationer
c) att aktiernas värdestegring skall fungera som en attraktiv förmån för
personalen

Det finns en viss begreppsförvirring i forskningen om delägarskap. Det talas
ibland om personalägande ibland delägande. Det finns sannolikt en
annorlunda problematik i företag som är helt personalägda i förhållande till
företag där det finns ett fåtal stora ägare som har aktiemajoriteten och där
personalen bara äger en liten del. I detta avsnitt kommer jag, trots denna brist,
att betrakta alla som "delägare" oavsett hur ägarförhållanden ser ut i övrigt i
företaget.

Konsekvenser och risker med delägarskap

Trots att ägarspridning till de anställda är accepterad och allmänt
förekommande i många kunskapsföretag finns det få undersökningar
genomförda som studerat dess effekter. Den forskning som genomförts har i
huvudsak enbart mätt de anställdas attityd till delägande, inte de konkreta
effekterna av delägarskapet som t ex effektivitet och lönsamhet (AnelI, 1989).
Resultaten från attitydmätningar i några svenska företag visar i stora drag att
det är positivt med delägarskap men att det finns skillnader mellan t ex yngre
och äldre och mellan tjänstemän och kollektivanställda (AnelI, 1989).

När man tar del av de anställdas attityder till delägande bör man beakta den
positiva kursutveckling som flertalet aktier och konvertibier haft under senare
år, åtminstone fram till hösten 1990. Under hösten 1990 sjönk börskurserna
påtagligt vilket inneburit att många aktier och personalkonvertibler blivit en
dålig affär. Det finns inga undersökningar genomförda som studerat effekterna
av delägarskap i företag som haft en ogynnsam kursutveckling.

I forskningslitteraturen råder det delade meningar om vilken effekt
delägarskap har på variabler som effektivitet och produktivitet. Några har
funnit att ägarskapet spelar en viktig roll (Pfeffer & Salancik, 1978) medan
andra menar att det inte har så stor betydelse (Demsetz & Lehn, 1985).

Kritik har riktats mot principen för anställda som delägare eftersom ägare har större
möjligheter att fördela riskspridningen än vad anställda har (Meade, 1986). En
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annan kritik som framförts är att delägandet förskjuter intresset från vinstmaximering
för företaget till maximering för de anställda delägarna. vilket kan leda till att
felaktiga beslut fattas och kan t o m äventyra företagets överlevnad (Svejnar. 1982).

I en studie på ett drygt 100-tal av USA:s största företag fann Hill & Snell (1989)
att ägarförhållanden i hög grad påverkade företagens benägenhet att inrikta
sig mot diversifiering och investeringar i forskning och utveckling. Dessa
faktorer, tillsammans med tillgången på kapital, var de faktorer som påverkade
produktiviteten allra mest.

Är delägare mer motiverade än andra?

I Anells (1989) översikt av forskningslitteraturen om delägande konstaterar
hon att det inte finns något som talar för att delägande skulle påverka
företagets lönsamhet i någon riktning. Däremot finns det. enligt Anells
litteraturöversikt, tecken som tyder på att delägande kan ge ökad lojalitet,
förbättrad arbetsmoral och minskad personalomsättning.

Rosen m. fl. (1986) fann i en studie av 37 helt eller delvis personalägda
amerikanska företag att E/I var högre hos delägarna. Arbetstillfredsställelsen
däremot var bara marginellt högre.

Syfte

Denna studie syftar till att studera:
* vilka effekter som delägande har på E/I och arbetstillfredsställelse
* om det finns skillnader i engagemanget mellan att vara en liten delägare i ett
stort börsnoterat företag och att vara en andelsmässigt stor ägare i ett litet företag.

Urval

Alla de börsnoterade företag. med något undantag, som ingår i denna studie
hade erbjudit sina anställda att teckna aktier eller konvertibier. Samtliga dessa
aktier och konvertibier hade vid tillfället då enkäten fylldes i utvecklats till en god
affär för dem som tackat ja till erbjudandet. Några av de anställda hade av olika
skäl valt att tacka nej. De personer som i denna studie ingår i kategorin icke
delägare i börsnoterade företag har alla haft möjlighet att teckna sig för aktier/
konvertibier. Nyanställda. som inte haft en sådan möjlighet, ingår alltså inte i
urvalet.

I resultatet som presenteras nedan ingår också ett urval delägare. respektive
icke delägare från tre företag, alla med 30 anställda och färre. Det är viktigt att
poängtera att detta urval är litet. endast 15 personer, dvs 10 delägare och 5
icke delägare. De som ej är delägare i dessa företag har inte erbjudits
delägarskap. Skälet till att de inte är delägare är alltså inte att de tackat nej.
Vidare kan förutsättas att ett antal av dessa delägare har erbjudits
delägarskap på grund av att de visat sig duktiga, vilket innebär att de kan
sägas utgöra en elitkategori. Det finns tyvärr ingen uppgift på den exakta
delägarandelen för var och en av dessa personer.
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Eli, arbetstillfredsställelse och delägarskap

I figurerna 19.1 och 19.2 redovisas resultatet. Ett huvudsyfte med att erbjuda
personalen att teckna aktier eller konvertibier är just att delägarskapet skall
leda till att personalen skall känna ett starkare engagemang med företagets
öde. Som framgår av resultatet i figur 19.1 hade de personer som tecknat sig
för aktier eller konvertibier i det egna börsföretaget en obetydlig, icke
signifikant, högre grad av ElI.
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iii Ej delägare

Börsnoterat

Figur 19.1. Delägarskap och Eli

Mindreföretag

N = Börsnoterade företag,delägare:185 ej delägare/aktierlkonvertibler: n
Företag under50 anst, delägare: 10 ej delägare: 5

t-test, skillnadmellanicke delägare och delägare i börsnoterade företag: t=0.94,ej sign.
Variansanalys, skillnadmellanickedelägare och delägare i de mindreföretagen: F=3.51, (p=0.06)

När dessa siffror betraktas bör man dessutom hålla i minnet att det mycket väl kan
tänkas att det var de redan "frälsta", dvs dem som från början kände något starkare
med företaget, som accepterat erbjudandet att bli aktieägare. Det är alltså omöjligt
att veta om delägarskapet i sig haft någon betydelse för nivån på Eli eller om den
obetydliga skillnaden bara är en följd av att de redan från början kände starkare för
företaget. Den lilla skillnaden mellan grupperna tyder på att delägarskapet, trots att
den varit en god affär för individen, inneburit mycket lite för personalens
engagemang i företaget.

Gelin & Sundström (1990) kom fram till ungefär samma slutsatser i en
intervjuundersökning där de studerade attitydskillnader mellan anställda med
respektive utan konvertibier. De fann inga märkbara skillnader mellan grupperna
beträffande "sarnhörlqhetskänslan med töretaqet".
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I figur 19.1 kan däremot konstateras att det här uppmättes en förhållandevis
stor skillnad mellan delägare och icke delägare i de mindre företagen som på
grund av det lilla urvalet bara var näst intill signifikant (p=O.06).

4,1

3,9

3,7

3,5

3,3

3,1

2,9

2,7

2,5

Börsnoterat

.. Delägare

IDJ Ej delägare

Mindre företag

Figur 19.2. Delägarskap och arbetstlllfredsstlllelse

Variansanalys, skillnad mellan icke delägare och delägare l de mindre företagen: Fc4.31 (P<O.001)

I figur 19.2 kan noteras att det mönster som kunde skönjas i den förra figuren
går igen även när det gäller arbetstillfredsställelse. Här är skillnaden ännu
mindre mellan delägare och icke delägare i de börsnoterade företagen
respektive ännu större mellan delägare och icke delägare i de mindre
företagen.

Resultatet antyder att det sannolikt är en avsevärd skillnad mellan att vara
delägare i ett börsnoterat företag och att vara delägare i ett mindre företag.
Skillnaderna handlar bl a om att det i de mindre företagen finns en närmare
koppling mellan ägarskapet och inflytandet i företaget. En delägare i ett litet företag
deltar som regel aktivt i styrningen av företaget, t ex via ledningsgruppsmöten,
styrelsemöten, bolagsstämmor och ägarmöten, vilket inte en aktieägare till en
mindre aktiepost i ett börsnoterat företag gör på samma sätt. Vidare påverkas en
delägare i ett mindre företag sannolikt på ett mer påtagligt sätt av resultatet i det
egna företaget.
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20. Utbildningsbakgrund

I många företag jämställs civilingenjörer och gymnasieingenjörer med
varandra, i alla fall sett över tid. De går ofta in på olika lönenivåer, men ju mer
tiden går desto mindre tycks utbildningsbakgrunden påverka hur företaget
betraktar individen. Ett av de större företagen i denna undersökning angav 3
år som riktmärke för när gränserna definitivt har suddats ut mellan de olika
ingenjörskategorierna.

Vilken betydelse har dessa utsuddade gränser för hur individen upplever sin
arbetssituation? Rent teoretiskt kan spekuleras i att civilingenjörer känner sig
orättvist behandlade då de kan tycka att de med sin mer gedigna teoretiska
bakgrund t ex borde ha mer betalt och få mer utvecklande arbetsuppgifter.

Syfte

Studien syftar till att undersöka förekomsten av eventuella skillnader mellan
hur ingenjörer upplever sin arbetssituation på grund av individernas
utbildningsbakgrund. I detta avsnitt kommer enbart tillfredsställelse med
belöningssystemet, och upplevelsen av arbetsuppgifternas egenskaper, att
studeras.

Gymnasieingenjörernas medelålder var 41.3 år medan civilingenjörernas var
36.9 år. Den relativt stora ålderskillnaden mellan åldersgrupperna gjorde att
de bägge grupperna jämfördes med kovariansanalyser, där ålder och år i
företaget konstanthölls.

Arbetsuppgifternas egenskaper och utbildningsbakgrund

I figur 20.1 nedan redovisas hur de olika ingenjörskategorierna upplevde sina
arbetsuppgifter. Som framgår av figuren skilde sig grupperna signifikant åt på
tre punkter nämligen variation och frihet, där civilingenjörerna var mer
tillfredsställda, medan gymnasieingenjörerna upplevde att de hade viktigare
arbetsuppgifter. För den totala motivationspoängen spelade dessa skillnader
ingen roll eftersom de bägge grupperna totalt sett hamnade på ungefär
samma nivå.
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Figur 20.1. Utbildningsbakgrund och upplevelser av
arbetsuppgifternas egenskaper

N =Gymnasieingenjörer: 394, Civilingenjörer:325 Skala: 1-7

Kovariansanalys, signifikanta skillnader: variation (p<O.001). viktiga arbetsuppgifter (p<O.05).
frihet (p<O.001)

Tillfredsställelse med belöningssystemet och
utbildningsbakgrund

De bägge grupperna undersöktes också när det gäller tillfredsställelsen med
belöningssystemets olika dimensioner. Inga signifikanta skillnader uppmättes,
förutom på dimensionen åldersrättvisa, dvs den upplevda lönenivån i
förhållande till personer i samma ålder. Här upplevde civilingenjörerna att de
var mycket bättre lönesatta (p<O.001).
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21. Planerings- och utvecklingssamtal

Planerings- och utvecklingssamtal har blivit ett allt viktigare instrument i syfte
att t ex utöva ledarskapet och lyssna på individens speciella behov och
synpunkter. Dessa samtal är samtidigt ett sätt för chefen att försöka styra
medarbetarna i en önskvärd riktning. Här formuleras ofta individuella mål och
chefen har här också möjlighet att ge konkret återkoppling på målen.

I denna studie delades individerna in i två grupper med avseende på huruvida
de hade eller inte hade regelbundna planerings- och utvecklingssamtal. Totalt
identifierades 391 personer som uppgav att de hade planerings- och
utvecklingssamtal medan 264 uppgav att de inte hade sådana samtal.

Syfte

Avsnittet syftar till att belysa sambanden mellan planerings- och utvecklings
samtal och några av de variabler som påverkar arbetsmotivationen. Av
speciellt intresse är det att studera om det finns mätbara effekter på sådant
som denna typ av samtal syftar till att vara, dvs bl a ett mål- och
återkopplingsinstrument.

Eli, arbetstillfredsställelse och planerings- och
utvecklingssamtal

I figurerna 21.1 och 21.2 åskådliggörs skillnaderna mellan dem som hade
resp. ej hade planerings/utvecklingssamtal för Eli samt arbetstillfreds
ställeisen. Här kan konstateras att signifikanta skillnader erhölls mellan
grupperna i bägge dessa dimensioner.

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7

3,5

Ja nej

Figur 21.1. Planerlngs- och utvecklIngssamtal och E/I

N = Har planlutvsarntal: 391 Har ej planlutvsarntal: 264
t-test. skillnad mellan grupperna: (1)<0.01)
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Figur 21.2. Planerlngs- och utvecklIngssamtal och
arbetstlllfredsstillelse

N = Har planlutvsamtal:391 Har ej plantutvsamtal:264
t-test, skillnad mellangrupperna:(p<O.05)

Upplevelser av arbetsklimatet och planerings- och
utvecklingssamtal

De bägge grupperna jämfördes med t-test på ett flertal jämförelsepunkter. Relativt stora
skillnader erhölls för de olika arbetsklimatdimensionerna där det visade sig att personer
som hade sådana samtal upplevde klimatet genomgående mer positivt än dem som inte
hade sådana samtal.

Eftersom planerings- och utvecklingssamtal är ett instrument för chefen att leda
medarbetarna borde detta visa sig i de klimatdimensioner som avspeglar
ledarskapet tydligast. Klimatdimensionerna tillit och idåstöd är kanske de två
dimensioner som mest indikerar tillfredsställelse med ledarskapet. Skillnaderna
mellan grupperna i dessa två dimensioner visade sig också vara två av de största
vilket antyder att dessa samtal kan vara en avspegling av tillfredsställelsen med
ledarskapet.
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Figur 21.3. Planerlngs- och utvecklIngssamtal och upplevelse av
arbetsklI matet

N = Harplanlutvsamtal: 391 Har ej planlutvsamtal: 264 Skala0-3
t-test, signifikantaskillnader: idåstöd, livfullhet, debatt, idåtid (1)<0.05), tillit, lekfullhet,konflikter
(p<0.01)

Tillfredsställelse med belöningssystemet och planerings
och utvecklingssamtal

Skillnaderna mellan de bägga grupperna borde åtminstone i teorin avspegla sig i
skillnader när det gäller tillfredsställelse med belöningssystemet. Personer som
har regelbundna planerings- och utvecklingssamtal borde vara mer tillfredsställda
bl a med sättet att höja lönen samt upplevd koppling mellan lön och prestation.
Resultatet visade dock på små, icke signifikanta, skillnader mellan grupperna i
samtliga dessa dimensioner.

Mål i arbetet och planerings- och utvecklingssamtal

Planerings- och utvecklingssamtal är ju ett instrument som bl a syftar till att leda och
styra medarbetarna. I samtalen formuleras ofta individuella mål och medarbetarna
har ibland möjligheter att få delta i målformuleringsprocessen. I figur 21.4 presenteras
resultatet för jämförelsen mellan grupperna för hur de upplevde sina arbetsmål.

Som framgår av resultatet i figuren skilde sig grupperna signifikant åt på tre av
måldimensionerna, nämligen deltagande, återkoppling och grad av tydlighet. Däremot
erhölls inga signifikanta skillnader mellan grupperna för dimensionerna upplevd
svårighetsgrad och vilja/engagemang att nå målen. Resultatet antyder att planerings
och utvecklingssamtal kan sätta sina spår även när det gäller upplevelser av
arbetsmålen.
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Figur 21.4. Planerings- och utvecklIngssamtal och mål I arbetet

N = Har planlutvsarntal: 127 Har ej planlutvsarntal: 181
t-test, signifikanta skillnader: deltagande I målformuleringsprocessen (p<O.001), återkoppling på
mål (p<O.001),grad av tydlighet (p<O.05)

Aterkoppling och planerings- och utvecklingssamtal

En annan signifikant skillnad mellan grupperna erhölls för återkopplingen från
chef och medarbetare i Hackman & Oldhams mätinstrument, där personer som
hade planeringssamtal upplevde att de fick betydligt mer återkoppling (p<O.001).
Med andra ord, dessa samtal tycks upplevas som de är avsedda för, dvs bl a som
ett återkopplingsinstrument.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att personer som hade planerings- och
utvecklingssamtal upplevde arbetsklimatet mer positivt, fick mer återkoppling, hade
större arbetstillfredsställelse, kände större E/I, fick delta mer i målformulerings
processen, fick mer återkoppling på målen samt hade tydligare mål än dem som inte
hade denna typ av samtal.

Skillnaderna mellan dem som hade planerings- och utvecklingssamtal, och dem
som inte hade sådana samtal, antyder att det är troligt att denna typ av samtal
fungerar som ett viktigt styrinstrument ute i företagen.
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22. Högpresterande personer

Hur kommer det sig att vissa individer är duktigare än andra? Är de mer
begåvade? Har de högre lön? Har de någon speciell sorts personlighet?
Högpresterande personer borde ha mycket att bidra med för att öka förståelsen för
de bakomliggande orsakerna till arbetsmotivation samt företagets förmåga att
styra motivationen i önskvärd riktning.

McClellands forskning om högpresterande personer

David McClelland är kanske den forskare som mest av alla intresserat sig för
högpresterande personer (McClelland, 1961,1985a). Behovet av att lyckas är,
enligt McClelland, centralt hos dessa individer. De har framför allt en önskan att
prestera något bättre och effektivare än vad de tidigare lyckats med.
Högpresteraren drivs i första hand av att lyckas med uppgiften i sig och inte så
mycket av den yttre belöningen som denne kan tänkas få om han lyckas.

Enligt McClelland har högpresteraren framför allt tre kännetecken:
1. tycker om situationer där han tar personligt ansvar för att finna lösningar på
problem.
2. har en tendens att sätta upp mål som han kan nå upp till, dvs som
varken är för svåra eller för lätta, och ta beräknade risker.
3. vill ha påtaglig återkoppling för hur han lyckas

Högpresterande personer når bäst resultat när de upplever att de har en 50%-ig
chans att lyckas. De tycker egentligen inte om att ta stora chanser eftersom de inte
blir tillfredsställda av att lyckas slumpmässigt (Atkinson, 1964).

Begreppet personlig kompetens

Personlig kompetens (eng. self-efficacy) är ett av de viktiga begreppen i social
inlärningsteori (Bandura, 1977a) och definieras i grova drag som individens tro på
sin egen förmåga att utföra en viss uppgift. Det finns flera studier som påvisat ett
starkt samband mellan arbetsprestation och personlig kompetens (Bandura
1977b; Bandura, 1982; Locke m. fL, 1984). Den som starkt tror på sin egen
förmåga vågar också mer vilket i sin tur leder till att han får mer träning och mer
erfarenheter som i sin tur leder till en ökad tro på sig själv. De som saknar tro på
sig själva engagerar sig mindre i olika aktiviteter och ger också upp lättare vilket
förstärker den låga graden av personlig kompetens.

Begreppet personlig kompetens innehåller tre dimensioner:
a) magnitud, den svårighetsgrad som individen tror sig klara av, b) styrka,
huruvida denne har en stark övertygelse om sin egen förmåga, och
c) generalisering, dvs huruvida övertygelsen generaliseras från en situation till en
annan.

För att hög grad av personlig kompetens skall kunna uppstå måste individen ges
möjligheter att själv utföra och klara aven aktivitet vid upprepade tillfällen. Har han inte
den möjligheten kan han genom att observera andra, s k ställföreträdande inlärning,
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ändå lära sig att handla. Det egna konkreta utförandet av aktiviteten ger dock en
starkare inlärning. En tredje ingrediens i utvecklandet av personlig kompetens är den
verbala övertygelsen som kan komma utifrån eller från de egna tankarna. För det fjärde
spelar individens känslomässiga (fysiologiska) tillstånd när aktiviteten utförs en viktig
roll. Med utgångspunkt från dessa fyra informationskällor utvärderar individen sin egen
förmåga att klara av olika situationer.

Mål och återkoppling antas spela en viktig roll för att utveckla hög grad av personlig
kompetens (Gist, 1987). Tydliga och utmanande mål leder till bättre prestation vilket i
sin tur stärker individens grad av personlig kompetens. Vidare antas återkopplings
information, om hur individen lyckas, vara av stor betydelse för utvecklandet av
personlig kompetens. Om individen får riklig tillgång till positiv och korrekt
återkoppling har denne större möjlighet att utvärdera sig själv och därigenom stärka
den personliga kompetensen.

Det tycks vara så att personer som har en hög grad av personlig kompetens ger sig
själv mer belöning i form av egna tankar än personer med låg grad av personlig
kompetens. Vidare tycks det vara så att personer som ger sig själva mer belöning
presterar mer och bättre än dem som inte belönar sig själva (Bandura, 1980). Detta
innebär således att högpresterande personer sannolikt har en högre grad av "inre
locus of oontrol" (Rotter, 1966) än andra, dvs de drivs i hög utsträckning av egna
tankar, egna instruktioner och självbelöningar snarare än av uppmaningar från andra
och yttre belöningar.

Syfte

Avsnittet syftar bl a till att fungera som kontroll aven del av det som hittills
framkommit i denna studie. I studien jämförs högpresterande och "vanllqa"
medarbetare på några bakgrundsfaktorer för att se om det finns skillnader mellan
grupperna. Om de antaganden som ligger till grund för hela detta arbete är
korrekta borde högpresterare generellt sett uppvisa högre värden på de faktorer
som antas ligga till grund för hög arbetsmotivation.

Identifiering av högpresterare

I denna studie uppmanades varje ansvarig chef att peka ut två personer på
avdelningen som de ansåg vara duktigare och mer värdefulla för avdelningen än
andra. Sammanlagt identifierades på detta vis 35 personer på 22 arbetsplatser.
Några av cheferna ville eller kunde inte peka ut några högpresterande personer.

I tabell 22.1 återfinns en sammanställning av några fakta över de två grupperna:
högpresterare och övriga personer. I tabellen kan bl a konstateras att samtliga
identifierade högpresterare var män. Medelåldern på högpresterarna var något
högre än i den övriga gruppen. Vidare kan noteras att det genomsnittliga antalet år
som varje person haft sina nuvarande arbetsuppgifter var obetydligt högre än för
den övriga gruppen. Däremot var det stor skillnad mellan grupperna när det gäller
antal år i företaget där högpresterargruppen varit anställda nära nog dubbelt så lång
tid som den övriga gruppen. I den statistiska bearbetningen i detta avsnitt användes
därför kovariansanalyser där år i företaget konstanthölls. Slutligen kan det vara
intressant att notera att högpresterargruppen var något mer tillfredsställd med
förhållanden utanför arbetet än den övriga gruppen, vilket understryker den
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betydelse som tillfredsställelse med förhållanden utanför arbetet kan ha på
förhållanden i arbetet. Skillnaden mellan grupperna var dock inte signifikant
(p=O.11 ).

Tabell 22.1
pata över de högpresterande personerna och den övriga gruppen

Högprest Övriga

Antal 35 276
Medelålder 41 39
Mån 35 254
Kvinnor O 22
Antalår i företaget 9.1 5.2
Tlllfredst. medförhåll.

utanförarbetet 4.2 4.0

ArbetstIllfredsställelse och Eli hos höQp'resterande personer
• sambandet mellan effektivitet I Ingenjörsarbete och
arbetsmotivation

Skillnaden mellan de högpresterande personerna och den övriga gruppen när det
gäller arbetstillfredsställelse och Eli har redan redovisats i kapitel 6. Som förväntat
uppvisade höpresterarna signifikant högre värden i bägge variablerna. Detta
resultat besvarar en av de övergripande frågor som denna studie syftar till att
besvara nämligen att det tycks finnas ett samband mellan effektivitet i
ingenjörsarbete och arbetsmotivation.

Upplevelser av arbetsklimatet hos högpresterande personer

Hur är det då med arbetsklimatet? Kan det tänkas att högpresterande personer
uppfattar arbetsklimatet på ett annorlunda sätt än den övriga gruppen? Inga
statistiskt signifikanta skillnader erhölls mellan hur de två grupperna uppfattade
arbetsklimatet i företagen. De högpresterande personerna uppvisade generellt
sett något högre värden på de flesta dimensionerna, förutom debatt/mångfald där
skillnaden gick i motsatt riktning. Skillnaderna mellan de två grupperna var störst
för dimensionen idåstöd, dvs en indikation på att högpresterare får stöd av chefen.

De små skillnaderna mellan de två grupperna indikerar alltså att arbetsklimatet
uppfattas tämligen lika mellan högpresterande personer och andra personer.

Tillfredsställelse med belöningssystemet hos högpresterande
personer

Eftersom det kan antas att högpresterande personer generellt sett har högre
lön och mer förmåner än andra bör detta avspeglas i tillfredsställelsen med
belöningssystemet. I Figurerna 22.3 och 22.4 redovisas de två gruppernas syn
på belöningssystemet. Här kan konstateras att det fanns förväntade skillnader
mellan grupperna på i stort sett alla punkter och signifikanta på åtta av tretton
jämförelsepunkter.
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Intressant är också att notera att de högpresterande personerna upplevde att
det fanns en stark koppling mellan lön och prestation, dvs de tyckte sig
uppfatta att det "lönar sig att arbeta".

G ÖVriga

•• - Högpresterare

Koppling
lön/

prestation

Totalt

2,8 '--_~fI'

2,6

2,4

2,2

2+----t-----t----t----+----1
Lönenivån Förmåner Sätt att höja Lönestr/-

lön admin

3

Figur 22.3. Tillfredsställelse med belöningssystemet hos
högpresterare

N = HOgpresterare:35, ÖVriga gruppen: 276 Skala: 1 - 5
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: lönenivå (1'<0.05),sätt att höja lönen (1'<0.05),
lönestrukturladministration (p<0.01), belöningssystem totalt (1'<0.05), koppling lön/prestation (1'<0.05)

I figur 22.3 åskådliggörs bl a att tillfredsställelsen med förmåner var den enda
dimensionen i tillfredsställelsen med belöningssystemet som inte visade någon
större skillnad mellan grupperna.

Figur 22.4 visar att jämförelsepunkt 5, lönenivå i förhållande till personer i samma
ålder, var den jämförelsepunkt som uppvisade den största skillnaden mellan
högpresterare och den övriga gruppen. Det är här intressant att notera att den
högpresterande gruppen i genomsnitt låg på O-nivån, dvs de uppfattade att de låg på
ungefär samma lönenivå som andra personer i företaget med likartad bakgrund, trots
att de med all sannolikhet faktiskt hade en högre lön än sina arbetskamrater.
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Figur 22.4. L6nejAmf6relser och h6gpresterare

••• Högpresterare

oQ- ÖVriga

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen: 276
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: 2. Andraarbetsuppgifter på företaget (p<0.05),
5. Personer i samma ålder (p<0.01)

Förklaring till figuren. Lönejämförelser i förhållande till:
1. Personermedsammaarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
2. Personermed andraarbetsuppgifter på företaget med likartadbakgrund,
3. Personer medsammayrke i allaföretag,
4. Personer medsammautbildning i allaföretag,
5. Personer i samma ålderi allaföretag,
6. Förväntningar på eget företag,
7. Förväntningar på vad mantyckermansjälvbordetjäna.

Skala+4 till -4, därOindikerar attmanupplever att manharsamma löni förhållande till
referensgruppen. Va~e skalstegpå 0,1 representerar 1 % (-1 betydersåledes 10 % lägre lön).

Drivkrafter i arbetet hos högpresterande personer

Om antagandet om att högpresterare har högre grad av inre "Iocus of contror är
korrekt bör det innebära att de värderar yttre belöningar som drivkrafter i arbetet
lägre än den övriga gruppen. Ser vi på resultatet i figur 22.5 kan konstateras att
det generellt uppmättes små skillnader mellan grupperna. Signifikanta skillnader
erhölls endast för uppskattning och leda andra.

Att skillnaden var förhållandevis stor för uppskattning, dvs den övriga gruppen
värderade uppskattning högre, kan vara en konsekvens av två omständigheter.
Den ena förklaringen är att högpresterarens högre grad av inre "Iocus of control"
skapar ett lägre behov av yttre uppskattning eftersom han i hög utsträckning så att
säga belönar sig själv. Den andra tänkbara förklaringen är att högpresteraren
redan får så mycket uppskattning att han därför värderar uppskattning lägre
(Ashtord, 1986). Ser vi till resultatet i figur 22.8 så visar det sig att högpresteraren
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upplevde att han fick signifikant mer återkoppling än den övriga gruppen, vilket
alltså stöder Ashfords antagande.

9

8

7

6

5

4

3

2

III HOgpresterare

lEJ övriga

Frihet Kon- LOn/- Hjälpa Status Aro- Upp- Ut- Soc. Leda
kur- tör- andra inne- skattn veckl- takt. andra
rens måner håll InÖjl.

Figur 22.5. Högpresterare och drivkrafter I arbetet

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen:276 Skala:1 -10
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: uppskattning (p.d).05), leda andra (p<0.05)

Skillnaden mellan grupperna för leda andra var signifikant vilket också kan tolkas
på två sätt. En förklaring kan vara att högpresterare har ett större maktbehov än
andra. En annan förklaring, som kanske också är mer logisk, är att även om ingen
av dem som ingår i högpresterargruppen är någon högre chef så får de ofta
arbetsledande och ansvarsfulla uppdrag.

I figur 22.5 kan vidare konstateras att skillnaden mellan grupperna på
konkurrensfaktorn var näst intill signifikant (p=O.07) vilket stöder McClellands
antagande att högpresterare gärna konkurrerar med sig själva och andra.

Upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper hos
hogpresterande personer

Enligt Hackman & Oldhams arbetsegenskapsmodell spelar arbetsuppgifterna en
betydelsefull roll för den inre motivationen och arbetstillfredsställelsen. Det kan
därför förväntas att en högpresterare upplever att han har mer utvecklande
arbetsuppgifter än den övriga gruppen. I figur 22.6 återfinns en sammanstälIlning
av hur grupperna upplevde sina arbetsuppgifter och det kan snabbt konstateras att
dessa förväntningar uppfylldes. På samtliga jämförelsepunkter erhölls signifikanta
skillnader mellan grupperna.
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5

4,5

•• - HOgpresterare

o- ÖVriga

Frihet Se resultat Motiva-

tionspot
ViktigaHelhet

4+----f-----f----+----+---~

Variation

Figur 22.6. Arbetets egenskaper och h6gpresterare

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen: 276 Skala: 1 - 7
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: variation (p.:O.05),helhet (p<O.05),viktiga arbetsuppgifter
(p<O.05), frihet (p<O.01), se resultat (p<O.05), motivatIonspotential (p<O.001).

Upplevelser av mål hos högpresterande personer

Det har i detta kapitel hittills framgått att högpresterande personer tycks vara
mer motiverade i arbetet, samt att de generellt sett upplever olika
motivationsfaktorer i organisationen mer positivt i förhållande till den övriga
gruppen. En utgångspunkt i detta arbete har varit att det, ur organisationens
synvinkel, inte räcker med att vara motiverad i sig. Motivationen måste
samtidigt användas på ett produktivt sätt. De högpresterande personer som
identifierats i denna studie, har pekats ut av sina respektive chefer och det kan
därför förutsättas att de använder sin motivation på ett för företaget positivt sätt.
En intressant fråga att ställa sig är därför i vad mån organisationen bättre
lyckats att styra högpresterande personer än andra. Låt oss nu i detta och
nästa avsnitt studera hur högpresterare upplevde två av de mest centrala
styrfaktorerna nämligen mål och återkoppling.

Som framgår av figur 22.7 skilde sig de två grupperna enbart på dimensionerna
deltagande i målformulering (p<O.05) samt återkoppling på målen. Den sistnämnda
skillnaden var dock inte signifikant (p=O.12). Urvalet ovan gäller enbart de
högpresterande personer som fyllt i version 2, därav det mindre urvalet. En
förklaring till skillnaderna mellan grupperna kan vara att chefen har ett sånt
förtroende för de högpresterande personerna att han ofta konfererar med dem när
målen formuleras och ger dem också återkoppling på målen.
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.. Högpresterare

EJ övriga

Deltagande i Återkoppling Tydlighet

målf.

Svårighets- Viqanå mål
grad

Figur 22.7. Upplevelser av mål och högpresterare

N =Högpresterare; 20, ÖVriga gruppen: 126 Skala: 1 - 5
t-test, signifikant skillnad: deltagande i målformulering (p<0.05)

Upplevelser av återkoppling hos högpresterande personer

Mot bakgrund av att högpresterande personer tycks få mer återkoppling på målen
än andra är en inte alltför sofistikerad gissning att de också upplever att de får mer
allmän positiv återkoppling, och mindre negativ återkoppling, från sin omgivning .

Pos företag Pos medarb

2,6

2,4

2,2

2+----+-----1
Pos själv

•• ~ Högpresterare

-c-ÖVriga

Figur 22.8. AterkopplIng och högpresterare

N = HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen: 276 Skala: 1 - 5
Kovariansanalys, signifikanta skillnader: positiv egen återkoppling (p<O,001), positiv återkoppling
från företag (p<O,001), positiv återkoppling från medarbetare (p<O,001).



167

Med utgångspunkt från "Iocus of control"- teorin är det dessutom troligt att
högpresteraren ger sig själv mer positiv återkoppling via egna tankar än vad
andra gör.

I figur 22.8 bekräftas att högprestare upplevde att de fick signifikant mer positiv
återkoppling från både chef/företag och medarbetare. Andra studier som använt
samma mätinstrument kom fram till liknande resultat (Becker & Klimoski, 1989).
Dessutom gav, som förväntat, högpresterare sig själva mer positiv återkoppling.
Detta stöder således tidigare forskning som t ex forskningen om personlig
kompetens (Bandura, 1977b), där en nyckelförklaring just är förmågan att kunna
ge sig själv positiv återkoppling. Resultatet understryks av att även Hackman &
Oldhams mått på återkoppling från andra också visade signifikanta skillnader
mellan grupperna (p<O.001).

Inga av skillnaderna mellan grupperna när det gäller negativ återkoppling var
signifikanta.

Grad av kundkontakt hos högpresterande personer

Figur 22.9 visar att högpresterare hade en signifikant högre grad av kundkontakt med
externa kunder. Förklaringen till detta kan vara trivial, nämligen att högpresterare anses
vara så duktiga att de får förtroendet att sköta den viktiga kundkontakten. Det kan också
vara så, vilket inte utesluter den första förklaringen, att hög grad av kundkontakt är en
viktig pusselbit för att stimulera arbetsmotivationen. Hög grad av kundkontakt ger ju
individen möjlighet att se ett tydligare resultat av sitt eget arbete.

4
3,8
3,6
3,4
3,2

3
2,8
2,6
2,4
2,2

2

HOgpresterare ÖVriga

Figur 22.9. Grad av kundkontakt och högprestare

N =HOgpresterare: 35, ÖVriga gruppen: 276
t-test, signifikantskillnad(p<O.01)

Skala:1 - 5

Den högre graden av kundkontakt i den högpresterande gruppen kan
samtidigt vara en indikation på att kundkontakt värderas högt i företagen vilket
kan var en delförklaring till att dessa personer valdes ut som högpresterare.
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23. Diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt
forskning

Det övergripande syftet i denna studie har varit att öka kunskapen om svenska
ingenjörers motivationsförhållanden. I detta diskussionsavsnitt sammanfattas
de resultat som framkommit i studien och några slutsatser av denna forskning
presenteras. Vidare redovisas ett antal svagheter i forskningsupplägget. I
avsnittet presenteras också några förslag till fortsatt forskning på området.

Låt mig först diskutera de huvudsakliga resultaten med utgångspunkt från den
modell av ett motivationssystem som denna studie bygger på och som återigen
visas nedan.

Organisationen Individen

Omgivning/samhälle

Resultat
för
organisa
tionen

Arbets
motivation
* Arbets
tillfreds
ställelse
* Engage
mang/identi
fikation
med företaget

* Konjunktur
* Tillgången på

arbetskraft
* Värderingar
* Andra faktorer

* Ålder
* År med samm

arbetsuppgifter
* Ar i företaget
* Kön
* Förhållanden

utanför arbetet
* Personliga

drivkrafter
* Utbildning,

kompetens
* Kognitivt

mönster
* Andra individ

faktorer

Styrfaktorer

* Mål
* Aterkoppling
* Planerings-

och utvecklings
samtal

* Andra styrfak
torer

Motivations
faktorer

* Arbetsuppgifter
* Arbetskli mat
* Belöningssystem
* Ledarskap
* Organisations-
struktur

* Kundkontakt
* Ägarförhållanden
* Utvecklingsmöjlig-

heter
* Andra motivations

faktorer

Figur 23.1. Ett motivationssystem
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I det inledande avsnittet ställs ett par övergripande frågor som studien syftar till
att besvara. Den första frågan gäller om det finns ett samband mellan
effektivitet i ingenjörsarbete och arbetsmotivation. Med utgångspunkt från
resultatet av de högpresterande ingenjörernas värden på Eli och
arbetstillfredsställelse är svaret på den frågan ja. Högpresterande ingenjörer
hade en signifikant högre grad av arbetsmotivation i förhållanden till den
övriga gruppen.

Den andra övergripande frågan handlar om huruvida arbetsmotivation
varierar med företagets motivationssystem, eller uttryckt med andra ord:
bekräftar resultatet i studien den modell som presenteras i figur 23.1? Även
här är svaret ja. Arbetsmotivation, mätt som arbetstillfredsställelse och Eli, är
en konsekvens av många olika faktorer hos individen, i arbetet och i
organisationen, vilket bland annat framgår av resultatet i kapitel 13.

De viktigaste prediktorerna för båda dessa variabler var några dimensioner i
arbetsklimatet, återkoppling från chef/företag, vissa egenskaper i arbetet, vissa
lönedimensioner, ett par målvariabler samt ålder för E/I, respektive år med samma
arbetsuppgifter för arbetstillfredsställelse. De viktigaste variablerna för
arbetstillfredsställelse och E/I utgörs således aven blandning av individfaktorer,
motivationsfaktorer och styrfaktorer och styrker således modellens giltighet.

Det går inte att identifiera en enda faktor som ensam kan sägas vara avgörande
eller viktigast för arbetsmotivationen. Slutsatsen av detta är att det inte finns
några enkla handgrepp eller undermediciner som ensamt kan lösa företagens
motivationsproblem. Slutsatsen är istället att det krävs ett mödosamt arbete på en
rad punkter om företaget vill påverka arbetsmotivationen.

I denna studie har en central hypotes varit att arbetsmotivationen är en konsekvens
av graden av överensstämmelse mellan det individen, med sin speciella bakgrund,
vill ha ut av sitt arbete och det arbetet i praktiken erbjuder honom. Detta illustreras
av de ömsediga pilarna i figuren ovan. En konsekvens av detta synsätt är att
arbetsmotivationen, och känslan av belöning, är subjektiva företeelser. Hög
arbetsmotivation uppstår när individen har arbetsuppgifter som han finner
motiverande, när det finns ett belöningssystem med belöningar som han upplever
som belönande, det finns utvecklingsmöjligheter som överensstämmer med hans
stadium i livet, han kan identifiera sig med företaget och företagets mål, etc.

Resultatet i denna studie antyder att denna hypotes kan vara ett korrekt
antagande. Individerna skilde sig åt i ett antal avseenden i hur de uppfattade
förhållanden i arbetet. Det uppmättes några intressanta skillnader mellan män och
kvinnor, yngre och äldre, personer som arbetat olika länge i företagen samt
personer med hög respektive låg grad av tillfredsställelse med förhållandena
utanför arbetet. En del av dessa skillnader är sannolikt en konsekvens av att de
behandlas olika på arbetsplatsen medan andra skillnader troligen är av mer
grundläggande natur som står sig oavsett hur de behandlas. Låt oss ta
skillnaderna mellan män och kvinnor för att illustrera detta. Män och kvinnor
uppfattade vissa förhållanden i arbetet på olika sätt, framför allt när det gäller
tillfredsställelsen med belöningssystemet, återkopplingen och vissa av
drivkrafterna. Att återkopplingen uppfattas olika, framför allt återkopplingen från
chef/företag, är sannolikt i första hand en konsekvens av att män och kvinnor
behandlas olika. Däremot är troligen tillfredsställelsen med belöningssystemet,
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och värderingen av vilka drivkrafter som är viktigast i arbetet, en konsekvens av att
män och kvinnor i botten har olika syn på arbetet.

Individorientering

De individfaktorer som studerats i denna studie utgör bara några exempel på
tänkbara individfaktorer som kan påverka arbetsmotivationen. Det finns med all
sannolikhet andra individfaktorer som kanske t o m är ännu viktigare än de variabler
som analyserats i denna studie. Jag misstänker att personlighetsfaktorer och
kognitiva faktorer är två typer av faktorer som kan ha ännu större påverkan på
arbetsmotivationen än de som analyserats här.

Oavsett hur det ligger till med den saken så innebär individfaktorernas
inverkan på arbetsmotivationen att företagen måste ta hänsyn till individers
olikheter på ett helt annat sätt än vad som traditionellt varit brukligt.
Traditionellt har företagen tenderat att tänka i termer av belöningssystem,
karriärvägar, utvecklingsmöjligheter, arbetsuppgifter, etc som skall passa alla.
På senare år har allt fler företag börjat inse att det är nödvändigt med en
individorientering av förhållanden i företaget. Företeelser som cafeteria
modellen, dvs ett belöningssystem där individen har möjlighet att själv välja
vilken typ av belöning han vill ha, individuell karriärplanering och alternativa
karriärstegar reflekterar ett synsätt som bygger på individorientering. Vidare är
utvecklingssamtalen ett sätt för chefen att öka lyhördheten för individens
speciella önskemål. Det handlar alltså här om en s k matchningsprocess, dvs
att bättre sammanjämka medarbetarnas och företagets behov (Schein, 1978).

Den fortsatta diskussionen i detta avsnitt är kopplad till de övergripande
forskningsfrågor som presenteras i kapitel 4 samt de mer specifika frågor som
redovisas i varje resultatavsnitt.

Ålder och andra tidsfaktorer

Resultatet i denna studie, när det gäller de olika tidsvariablernas inverkan på
arbetsmotivationen, kan tyckas vara något svårtolkade. I kapitel 14 kunde
konstateras att de olika tidsvariablerna var för sig endast svarade för en
mycket liten del av variansen, som mest 2 procent, för E/I respektive
arbetstillfredsställelse. Samtidigt visade den multipla regressionsanalysen i
kapitel 13 att ålder var en av de viktigaste prediktorerna för ElI. Slutsatsen av
dessa resultat är att de olika tidsfaktorerna inte ensamma var av avgörande
betydelse varken för Eli eller arbetstillfredsställelse.

Resultaten i denna studie visar emellertid att det fanns stora variationer mellan de
olika tidsfaktorernas grupper på vissa av de studerade faktorerna. Med
utgångspunkt från resultatet går det inte att generellt säga att de yngre var mer
motiverade än äldre eller att personer som arbetat längre tid i företaget var mer
tillfredsställda än de som arbetat kort tid i företaget. I vissa aspekter var de yngre
mer tillfredsställda medan äldre var mer tillfredsställda i andra aspekter. I resultatet
kan följande mönster skönjas: Hög ålder, lång tid i samma företag samt lång tid
med samma arbetsuppgifter samvarierade generellt med högre värden på E/I ,
arbetstillfredsställelse och arbetsuppgifternas egenskaper, upp till en viss gräns.
För ålder bröts trenden i 50-årsåldern, för år i företaget samt år med samma
arbetsuppgifter, sjönk värdena efter ca 10-15 år.
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Arbetsklimatet och belöningssystemets olika dimensioner upplevdes däremot
som mest positivt i de yngre åldersgrupperna, samt hos personer som arbetat kort
tid i företaget, och sjönk sedan stadigt med ålder respektive år i samma företag.

Det finns i dessa resultat en del som tyder på att den äldsta åldersgruppens
situation är ganska speciell och behöver studeras närmare. Vi har i flera
figurer kunnat konstatera att nivån på arbetstillfredsställelsen, Eli med flera
variabler, bryts någonstans i 50-års åldern. Vidare upplevde den allra äldsta
gruppen att de i hög utsträckning saknade en koppling mellan deras
arbetsinsats och den lön företaget betalar. Det är troligt att en del företag inte
tar hand om sina äldsta medarbetare på ett tillräckligt bra sätt. Det behövs mer
forskning som specialstuderar denna åldersgrupp.

Arbetstlllfredsställelse, Eli och de olika tidsfaktorerna

* Arbetstillfredsställelsen ökade med antal år med samma arbetsuppgifter men
bara upp till uppskattningsvis ca 15-20 år med samma arbetsuppgifter.

En självklar konsekvens av detta resultat är att företagen bör ha system för att
förnya, förändra och utveckla arbetsuppgifter.

Det behövs mer forskning för att mer exakt bestämma var den ungefärliga
kritiska tidsgränsen går för när arbetstillfredsställelsen går ned. Troligen
varierar den en del mellan olika typer av arbetsuppgifter.

* E/I steg svagt med ålder, vilket tycktes brytas iSO-55 årsåldern.

Sannolikt faller E/I stadigt fram till pensionsåldern.

En fråga att få besvarad är i vad mån som ett minskat Eli är en konsekvens av
att företaget börjar "strunta" i de äldre medarbetarna eller om det finns andra
förklaringar. Vi kan konstatera att den allra äldsta åldersgruppen var mer
missnöjd med sitt belöningssystem än de andra åldersgrupperna vilket
sannolikt delvis är en konsekvens av att de faktiskt får lägre löneförhöjningar
än andra grupper. Vidare kan konstateras att personer som varit anställda mer
än tjugo år i det egna företaget upplevde att de fick mer negativ återkoppling
från chef/företag än de personer som varit anställda kortare tid i företaget. Det
är med andra ord möjligt att företaget tar sämre hand om den allra äldsta
åldersgruppen vilket kan få negativa konsekvenser för deras känsla för det
egna företaget. Det bör i i sammanhanget återigen påpekas att de äldsta
åldersgrupperna har en högre andel obefordrade personer i förhållande till de
yngre åldersgrupperna. Detta innebär att det i de äldsta åldersgrupperna kan
finnas fler personer som känner sig svikna vilket kan ha påverkat resultat.

Under alla förhållanden har företagen en viktig uppgift i att bibehålla de allra
äldsta medarbetarnas engagemang och bättre ta vara på deras kompetens.
Detta är en viktig forskningsuppgift som kommer att öka i aktualitet i samband
med att alla de stora årskullarna från 40-talet börjar närma sig 50-årsstrecket.
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Upplevelser av arbetsklImatet I olika åldersgrupper

* Den allra yngsta gruppen, 20-29 år, tolkade generellt sett arbetsklimatet mer
positivt än de andra åldersgrupperna.

* Arbetsplatser med låg medelålder uppvisade ett positivare arbetsklimat än
arbetsplatser med hög medelålder.

De allra yngsta personerna tycktes alltså uppleva arbetsklimatet på ett mer
positivt sätt än sina äldre kollegor, vilket alltså avspeglas i arbetsplatser med
låg respektive hög medelålder. En fråga som inte besvaras i denna studie är
huruvida de äldre personerna på arbetsplatser med låg medelålder dras med i
de yngres entusiasm eller om de inte påverkas av det. Om det är så skulle det
kunna innebära att ett dystert arbetsklimat kan lättas upp genom att yngre
medarbetare anställs.

Om detta stämmer blir en kritisk fråga hur yngre på ett naturligt sätt skall
integreras i organisationen. Integrationen är inte bara viktig för arbetsklimatet
utan också viktig för att kunna överföra kunskap och erfarenheter från äldre
medarbetare till yngre. Ofta ser man i företagen öar av olika åldersgrupper
som bara umgås sinsemellan. Vad betyder dessa öar för t ex arbetsklimatet
arbetsmotivationen, kunskapsöverföringen och arbetsprestationen? Detta är
några frågor för den framtida forskningen att besvara.

Tillfredsställelse med belöningssystemet och år som anställd I
företaget

* Yngre personer, och personer som varit anställda få år i samma företag, var
generellt sett mer tillfredsställda med belöningssystemet än de äldre
åldersgrupperna.

Som diskuterats tidigare finns det sannolikt flera förklaringar till detta. En förklaring
är att bristen på arbetskraft trissat upp lönerna för nyanställda, vilket i sin tur spätt
på missnöjet hos dem som varit anställda under längre tid i företaget. En annan
förklaring är att lön betyder olika mycket för olika åldersgrupper. Tabell 14.2
bekräftar att äldre värdesatte lön och förmåner något högre än yngre. En fråga som
inte besvaras är i vad mån skillnaderna i synen på lön och förmåner i sin tur var en
konsekvens av skillnader i värderingar och förväntningar eller om de var en
konsekvens av upplevda reella missförhållanden.

En tredje förklaring är att företaget helt enkelt medvetet väljer att satsa på de
yngre medarbetarnas löner eftersom de outtalat menar att de äldsta ålders
grupperna ändå inte har någon alternativ arbetsmarknad utanför företaget och
att de ju ändå skall lämna företaget inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det behövs med andra ord mer forskning för att tydliggöra vad det är som döljer
sig bakom de olika gruppernas grad av missnöje med belöningssystemet. Vidare
behövs det mer forskning för att studera eventuella konsekvenser på t ex
arbetsmotivation och kvalitet av det relativa missnöjet med belöningssystemet
hos personer som varit anställda längre tid i företaget samt hos äldre.
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* Alla grupper av medarbetare var mer eller mindre missnöjda med sin lön.

Konsekvenserna av detta resultat är egentligen ganska viktiga. Ett missnöje med
lönen behöver således inte vara ett problem utan kan vara helt "normalt". Det är
därför angeläget för företagsledningen att ha god statistik över den faktiska
lönenivån. Vidare blir det allt viktigare för företagsledningen att försöka få ett
grepp över det relativa missnöjet i det egna företaget i förhållande till t ex
konkurrentföretagens missnöje. Detta kan t ex åstadkommas genom motivations
analys, den metodik som presenteras i nästa kapitel.

Drivkrafter I arbetet I olika åldersgrupper

* Drivkrafterna i arbetet rangordnades på ett relativt likartat sätt i de olika
åldersgrupperna. Däremot skilde sig åldersgrupperna en hel del åt när det
gällde styrkan i drivkrafterna. Yngre personer värderade exempelvis
utvecklingsmöjligheter signifikant högre än de äldre grupperna, medan de
värderade lön och förmåner, status, samt hjälpa andra, mindre.

Det talas ofta i massmedia att yngre människor idag har helt andra värderingar
än vad motsvarande yngre personer hade för säg tjugo år sedan. När man tar del av
resultatet i denna studie bör man hålla i minnet att den allra yngsta åldersgruppen, vid
mättillfället, i princip aldrig hade upplevt en rejäl lågkonjunktur, vilket de flesta andra
åldersgrupperna hade. Det är troligt att deras syn på tillvaron starkt är präglad av de
senaste årens goda ekonomi, där det varit mycket lätt att finna både arbete och
hygglig lön. Det är därför inte säkert att de skillnader som finns mellan de olika
åldersgrupperna kommer att hålla i sig även i sämre tider.

Det är uppenbart att den valda rangordningsmetoden, att registrera skillnader i
värderingar mellan åldersgrupperna, har sina svagheter. En sådan svaghet är att det
är lätt att det smyger in sig oärlighet i svaren. Det anses allmänt fult i samhället att
öppet deklarera att status, lön och förmåner värderas högt medan t ex arbetsinnehåll
och utvecklingsmöjligheter är finare. Det troliga är att lön, förmåner och status i
praktiken skulle hamna högre om det på något objektivt sätt kunde gå att mäta
människors faktiska drivkrafter i arbetet.

Som nämnts tidigare skulle det vara intressant att även få ett mått på de negativa
drivkrafternas betydelse i arbetet, dvs hot om att bli utskälld av chefen, rädsla för att
inte accepteras av medarbetarna om man är för ambitiös, rädsla för att inte kunderna
skall acceptera den tekniska lösningen på ett visst problem, etc. En hypotes är att
negativa drivkrafter i praktiken spelar en större roll för arbetsmotivationen i vardagen
än vad man kan tro och är beredd att erkänna.

Det finns samtidigt forskning som visar att forskare och ingenjörer som arbetar under
en "lagom "tidspress gör bättre jobb än personer som arbetar utan tidspress alls
(Andrews & Farris, 1972). De allra duktigaste forskarna tycks också vilja ha en viss
tidspress i arbetet (Andrews & Farris, 1972).

Upplevelser av arbetets egenskaper I olika åldersgrupper

* Personer som arbetat kort tid med samma arbetsuppgifter upplevde sina
arbetsuppgifter som mindre motiverande än personer som arbetat längre tid
med samma arbetsuppgifter.
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Denna trend bröts emellertid hos personer som arbetat 20 år och mer med
samma arbetsuppgifter.

* Arbetsuppgifterna upplevdes allmänt sett mindre motiverande hos den allra
yngsta åldersgruppen, medan den allra äldsta, 55 år och äldre, upplevde att
de hade de mest motiverande arbetsuppgiftema.

En viktig fråga som inte besvaras i denna studie är varför de yngre upplevde sina
arbetsuppgifter på det viset. Beror det på förväntningar eller på att de faktiskt rent
RobjektivtRsett har mindre utvecklande arbetsuppgifter i förhållande till äldre? Om vi
ställer de yngres relativa tillfredsställelse med lönen bredvid den relativa
otillfredsställelsen med arbetsuppgifterna framträder bilden av att företagen försöker
locka till sig arbetskraften med hög lön samtidigt som de försummar att se till att de
får intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. De kan alltså vara så att företagen
helt enkelt är dåliga på att ta hand om sina nyanställda och ger dem alltför enkla och
okvalificerade arbetsuppgifter.

En annan förklaring kan vara att yngre har ett större utvecklingsbehov än
äldre. Utvecklingsbehov är en av de påverkande faktorer som Hackman &
Oldham (1975) anser modifierar upplevelser av arbetets egenskaper (se figur
9.1). Om vi i tabell 14.2 betraktar hur de olika åldersgrupperna värderade
de olika drivkrafterna så kan konstateras att utvecklingsmöjligheter värderades
signifikant högre i de två yngsta åldersgrupperna. Detta talar alltså för att
utvecklingsbehov kan vara en förklaring till att den allra yngsta åldersgruppen
upplevde sina arbetsuppgifter på ett mindre positivt sätt än de övriga
åldersgrupperna.

En tredje förklaring till de yngres relativa missnöje med arbetsuppgifterna kan
vara allt för höga förväntningar på vad arbetet skall innebära efter många års
teoretiska studier.

AterkopplIng och antal anställda år I företaget

* Både total positiv och total negativ återkoppling ökade med antalet anställda
år i företaget.

* Den negativa återkopplingen från chef/företag var den enda typ av negativ
återkoppling som ökade med antal år i samma företag.

Den positiva återkopplingen, både från medarbetare och chef, ökade mycket
svagt och låg i stort sett still efter ca tio år i företaget. Det mest intressanta
resultatet är kanske att det enbart var den negativa återkopplingen från
chef/företag som ökade med åren. All annan negativ återkoppling låg still, eller
till och med minskade, efter ca 10 år i företaget. En förklaring till att den
negativa återkopplingen från chef/företag ökade kan vara en avspegling av ett
ökat missnöje med arbetsprestationen hos personer som varit anställda länge
i företaget. Forskning har ju visat att arbetsprestationen ofta går ned efter ett
antal år med samma projektgrupp (Katz, 1978, 1982).

En annan, mer spekulativ, förklaring kan vara att det händer något negativt i
kommunikationen mellan medarbetarna i kunskapsintensiva företag över tid. Det
kan vara så att medarbetarna med tiden helt enkelt tröttnar på varandra. Ju mer de
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lär känna varandra desto mer förutsägbar, och mindre kreativ, blir kommunikationen
dem emellan. Det är möjligt att den spännande positiva interaktionen framför allt
finns under de första åren. I vissa typer av företag t ex reklambyråer, arkitektbyråer,
högklassiga restauranger m fl är livslängden på företaget kort, kreativiteten och
kvaliteten på deras tjänster, inte sällan begränsad till några enstaka år. I
reklambyråvärlden, som kanske är det mest extrema exemplet, pågår en ständig
karusell av nybildade bolag, sammanslagna bolag och personalavhopp som i
många fall bottnar i sökandet efter den mest kreativa sociala miljön.

Frågan är vilka effekter som följer av den ökande graden av negativ
återkoppling från chef/företag. Det finns forskning som visar att negativ
återkoppling ger sämre effekt än positiv återkoppling samt att det finns ett
samband mellan sämre arbetsprestation och negativ återkoppling (Becker &
Klimoski, 1989). Negativ återkoppling kan med andra ord leda till sämre
arbetsprestation vilket således kan medföra att personer som varit anställda
längre tid i samma företag gör sämre ifrån sig än vad de skulle gjort om det fått
en annan typ av stöttning och återkoppling från chef och företag.

Detta är alltså ett angeläget problem där det behövs mer forskning. Ett förslag
till fortsatt forskning är dels att försöka få en tydligare bild av orsakerna till
varför den negativa återkopplingen från chef/företag ökar över åren och dels
att studera effekterna av den ökande graden av negativ återkoppling.

Manliga och kvinnliga ingenjörer

I studien framkom att kvinnliga och manliga ingenjörer skilde sig åt på ett antal
avgörande punkter. Kvinnor upplevde större arbetstillfredsställelse och hade
också något större ElI. Inga av dessa skillnader var dock signifikanta. Inga
signifikanta skillnader erhölls heller för hur kvinnor och män upplevde
arbetsklimatet eller arbetsuppgifterna.

Däremot uppvisade organisationer med minst tre kvinnliga ingenjörer överlag
ett mer positivt arbetsklimat i förhållande till helmanliga ingenjörsföretag.
Skillnaden var dock endast signifikant på dimensionen livfullhet.

Det behövs mer forskning för att studera vilka effekter könsfördelningen har på
t ex arbetsklimatet.

Tillfredsställelsen med belöningssystemet hos manliga och
kvinnliga Ingenjörer

* Kvinnliga ingenjörer var genomgående mer tillfredsställda med
belöningssystemet trots att de uppenbarligen uppfattade att de hade en lägre
lönenivå i förhållande till andra medarbetare på företaget.

Detta resultat stöder många andra studier som jämfört tillfredsställelsen med
belöningssystemet hos män och kvinnor. Den viktigaste förklaringen är
sannolikt att kvinnor har lägre förväntningar på lönen än män, vilket också
avspeglas i figur 15.2, jämförelsepunkt 7.

I samma figur kan också konstateras att trots att kvinnorna uppenbarligen var
medvetna om att de hade lägre lön än sina manliga kollegor i det egna
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företaget uppfattade de sin egen lön mer fördelaktigt, än vad männen gjorde i
förhållande till all de övriga jämförelsekällorna.

Drivkrafter I arbetet hos manliga och kvinnliga Ingenjörer

• De manliga och kvinnliga ingenjörerna skilde sig signifikant åt på två punkter
när det gäller vilka drivkrafter de ansåg vara viktigast i arbetet. Männen ansåg,
något förvånande kanske, att hjälpa andra var viktigare än kvinnorna medan
kvinnorna värderade sociala faktorer högre än männen.

En intressant fråga, som inte besvaras i denna studie, är hur kvinnliga
ingenjörer skiljer sig åt från andra kvinnliga yrkeskategorier. Det är möjligt att
kvinnornas låga värde på drivkraften hjälpa andra kan vara en indikation på
att kvinnliga ingenjörer är en speciell yrkeskategori, med en speciell
intresseprofil, som skiljer sig en del från andra kvinnor.

Upplevelser av återkoppling hos manliga och kvinnliga Ingenjörer

• Kvinnor upplevde att de fick signifikant mindre negativ återkoppling och gav
sig själva mindre negativ återkoppling än män. Kvinnor gav sig själva också
mer positiv återkoppling.

En förklaring till varför kvinnor upplevde att de fick mindre negativ återkoppling
är att de manliga kollegorna och cheferna inte vågar vara lika raka i
kommunikationen till kvinnor som de vågar vara till sina manliga kollegor.
Troligen är inte heller kvinnor lika raka mot varandra, som män kan vara till
andra män. Detta är dock en spekulation som behöver studeras närmare.

En annan förklaring till skillnaderna mellan män och kvinnor i hur återkoppling
upplevdes är att det i botten kan finnas grundläggande skillnader i tankemönster
mellan män och kvinnor. Roberts (1991) menar att män tenderar att aktivt förneka,
eller bryr sig inte om, vad andra människor tycker och tänker om dem. Kvinnor
däremot brukar istället använda återkopplingen som en möjlighet att få veta mer om
hur andra människor tycker om deras sätt att vara.

Kvinnor gav samtidigt sig själva mer positiv återkoppling och mindre negativ
återkoppling. En förklaring till det kan återigen vara att kvinnliga ingenjörer är
en speciell yrkeskategori som uppvisar ett speciellt kognitivt mönster. Rent
principiellt borde det vara så att kvinnliga ingenjörer genom åren fått kämpa
en hel del extra för att nå dit de befinner sig idag. De har fått kämpa mot
manliga kollegor, föräldrar och väninnor för att visa att de är minst lika duktiga
ingenjörer som männen. Detta kan i sin tur vara en god grogrund för att skapa
självständiga individer med en god portion självförtroende, dvs det
tankemönster som kvinnorna i denna studie uppvisar.

Kundkontakt

Hög grad av extern kundkontakt tycks vara en viktig variabel för de faktorer
som påverkar arbetsmotivationen. I princip samtliga de variabler som
studerats i denna studie, korrelerade med graden av kundkontakt. Detta stöder
ett av antagandena i detta arbete som utgår ifrån att personer med hög grad
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av kundnärhet har bättre motivationsförutsättningar än personer som arbetar
på större avstånd från kunderna.

E/I, arbetstIllfredsställelse och kundkontakt

* Både Eli och arbetstillfredsställelse korrelerade positivt med graden av
extern kundkontakt.

Detta stöder som sagt ett av antagandena bakom denna studie. Det är troligt
att det behövs en större grad av Eli för att kunna vara övertygande som säljare.
En person som tvivlar på sitt eget företag är samtidigt sannolikt ingen riktigt bra
representant för företaget.

Det finns många tänkbara förklaringar till att personer som har en hög grad av
kundkontakt samtidigt har högre arbetstillfredsställelse än personer med
mindre grad av kundkontakt. En förklaring kan vara att det är lättare att se ett
resultat eller mening med sitt arbete vid hög grad av kundkontakt.

En aspekt som inte belysts i detta arbete är vad som händer med lojaliteten till
det egna företaget när graden av kundnärhet blir "för hög". Många yrkesgrupper
framför allt datakonsulter, byggkonsulter m fl kan vistas åratal ute hos
kundföretagen utan att ha någon djupare kontakt med det egna företaget.
För dessa personer upplöses så småningom gränserna mellan vem som är
kund och vem som är medarbetare i det egna företaget.

ArbetsklImat och kundkontakt

* Hög grad av kundkontakt påverkade upplevelsen av arbetsklimatet positivt.

Detta gällde främst för klimatdimensionerna utmaning/motivation, frihet, tillit
och livfullhet. Däremot erhölls ett omvänt samband mellan graden av extern
kundkontakt och dimensionen idetid. De som har hög grad av extern
kundkontakt har sannolikt "inte tid" att fundera på nya ideer, nya innovationer,
och nya produkter.

Tillfredsställelsen med belöningssystemet och kundkontakt

* Personer med en hög grad av kundkontakt var generellt sett mer
tillfredsställda med belöningssystemet än personer som arbetade längre från
marknaden.

Detta resultat motsäger de resultat som framkommer i jämförelsen mellan
marknads- och försäljningsavdelningarna på de stora företagen och samma
företags FoU- och konstruktionsavdelningar. Här gick alltså tillfredsställelsen med
belöningssystemet i motsatt riktning, dvs de sistnämnda avdelningstyperna var mer
nöjda trots att de generellt sett hade mindre grad av kundkontakt.

Arbetsuppgifternas egenskaper och kundkontakt

* Grupper med hög grad av kundkontakt uppfattade arbetsuppgifternas
egenskaper som mer motiverande än personer som arbetade längre bort från
kunderna.
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Personer med hög grad av kundkontakt upplevde att de hade mer varierande
arbetsuppgifter, mer betydelsefulla arbetsuppgifter, mer frihet i arbetet, kunde se
ett tydligare resultat av sitt eget arbete samt hade mer helhetsöverblick i sitt
arbete. Skillnaderna mellan grupperna var mycket tydliga i denna jämförelse och
bör innebära en varningssignal till ledare i ingenjörstäta företag eftersom
arbetsuppgifterna kanske är den viktigaste motivationsfaktorn i ingenjörsarbete.

Återkoppling och kundkontakt

* Personer med hög grad av extern kundkontakt fick betydligt mer positiv
återkoppling från chef/företag och från egna medarbetare än personer som
arbetade på längre avstånd från kunderna.

En förklaring till detta resultat är att personer som arbetar nära kunderna som
regel arbetar med tydligare styrsystem. Detta innebär att chefer och
medarbetare tydligare kan se när personalen har gjort något bra respektive
dåligt och kan därigenom också lättare ge återkoppling.

Det skulle ha varit intressant att även få ett mått på återkopplingen från
kunderna i denna studie. En rekommendation till framtida forskare är därför att
försöka kartlägga hur återkopplingen från kunderna ser ut och påverkar
motivationen.

Arbetsmål och kundkontakt

* Det uppmättes ett starkt samband mellan grad av extern kundkontakt och hur
de egna arbetsmålen uppfattades. Personer med tät kundkontakt upplevde att
de fick delta mer i målformuleringsprocessen, fick mer återkoppling på sina
mål, hade tydligare mål, hade svårare/utmanande mål och en större vilja att
uppnå de egna målen.

Alla dessa resultat talar alltså entydigt för att hög grad av kundkontakt kan vara
en viktig faktor för motivationen. Betyder detta att man därmed kan slå fast att
företagen bör bygga in mer av kundkontakt i verksamheten?

Rent principiellt tycks det nog vara så. Personer som arbetar med nära kundkontakt:

- ser ett tydligare resultat av sitt eget arbete
- gör sannolikt ett bättre arbete eftersom de tvingas på ett mer påtagligt sätt

att tänka på kundens behov
- ser en tydligare mening med sitt eget arbete .
- kan lättare ta del av kundens erfarenheter av företagets produkter och tjänster
- behöver troligen mindre styrning av chef eftersom kundens återkoppling

automatiskt blir ett effektivt styrmedel

Trots alla dessa uppenbara fördelar med den nära kundkontakten är det inte
helt självklart att det i alla sammanhang måste byggas in kundnärhet i
verksamheten. Det finns ett antal frågor som ännu inte är besvarade i denna
eller annan forskning, t ex skillnader i personlighet mellan olika
ingenjörskategorier.



180

Det är möjligt att det finns grundläggande skillnader i personlighet mellan
personer som idag arbetar nära marknaden, t ex byggkonsulter och försäljare
å ena sidan, och å andra sidan ingenjörer som arbetar längre bort från
marknaden, t ex FoU-ingenjörer. I återkopplingsavsnittet kunde konstateras att
personer som arbetade nära kunderna gav sig själva signifikant mer positiv
återkoppling änpersoner som saknade kundkontakt. Vidare kan i tabell 16.2
konstateras att FoU- och konstruktionsingenjörer awek en del i förhållande till
ingenjörerna på marknadsavdelningarna när det gäller vilka drivkrafter de
ansåg vara viktigast i arbetet, tex att hjälpa andra och social tillhörighet.

Det kan ju principiellt tänkas att socialt inriktade personer, som ju ofta arbetar
med kundkontakt, har ett annat sätt att tänka än personer som är mindre
socialt orienterade. Detta skulle i så fall kunna innebära att mindre socialt
orienterade personer t ex uppfattar arbetsklimatet mer negativt och överhuvud
taget uppvisar en mindre entusiastisk, och mindre lojal, inställning till det egna
företaget, trots att de utför ett gott arbete.

Det behövs således mer forskning som klargör detta.

Organisationstyper

I avsnittet om de olika organisationstyperna kunde allmänt konstateras att
de kommunala förvaltningarna skilde sig negativt åt på i stort sett samtliga
jämförelsepunkter i förhållande till de övriga organisationstyperna. Vidare
uppvisade storföretagens marknads- och försäljningsavdelningar generellt
sett en mer positiv motivationsmiljö i förhållande till storföretagens
FoU/konstruktionsavdelningar. I övrigt varierade resultatet en hel del mellan
de olika organisationstyperna och de studerade variablerna.

Eli och arbetstIllfredsställelse I olika organisationstyper

* Byggkonsultföretag och försäljnings/marknadsavdelningarna uppvisade det
starkaste Eli, medan de kommunala förvaltningarna låg sämst till.

* De kommunala förvaltningarna hade den sämsta arbetstillfredsställelsen. De övriga
organisationstyperna låg på ungefär samma nivå.

Det mest påtagliga resultatet i detta avsnitt är att motivationsmiljön i de kommunala
förvaltningarna var så mycket sämre än de andra organisationstyperna. Skillnaden
var speciellt stor när det gäller Eli och indikerar således att känslan för den egna
organisationen är mycket svag i de kommunala förvaltningarna.

En Jämförelse mellan storföretagens FoU- och
konstruktionsavdelningar och forskningsinstituten I olika
organisationstyper

Storföretagens FoU- och konstruktionsavdelningar hade något sämre Eli än
forskningsinstituten. Det kan vara intressant att notera att forskningsinstituten
låg väl framme också i många andra dimensioner, samt att de låg generellt
sett bättre till än storföretagens FoU-/konstruktionsavdelningar.
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Hur kommer det sig att forskningsinstituten generellt sett klarade sig bättre än
storföretagens FoU-/konstruktionsavdelningar? Låt oss göra en jämförelse av
de personer som ingick i de olika grupperna för att se om det finns förklaringar
i urvalet. De bägge grupperna hade i stort sett samma grad av kontakt med
externa respektive interna kunder. Men grupperna skilde sig åt på tre viktiga
punkter som kan förklara en del av de uppmätta skillnaderna. Forsknings
instituten hade en betydligt lägre medelålder. hade en större andel kvinnor
samt personalen hade arbetat kortare tid i företaget vilket kan förklara det
något positivare arbetsklimatet. Aandra sidan hade de en lägre medelålder
vilket kan ha påverkat Eli-nivån negativt. Forskningsinstitutens större andel
kvinnor kan ha påverkat tillfredsställelsen med belöningssystemet i positiv
riktning.

ArbetsklImatet I olika organisationstyper

* Försäljnings-/marknadsavdelningarna och forskningsinstituten uppvisade
det bästa arbetsklimatet medan de kommunala förvaltningarna uppvisade det
sämsta.

Försäljnings- och marknadsavdelningarna låg bäst till i de dimensioner där de
"borde" ligga bäst till, nämligen utmaning/motivation, frihet, lekfullhet och livfullhet.
medan forskningsinstituten också var bäst i de mer "forskningsinriktade"
klimatdimensionerna nämligen frihet, ldåstöd, debatt och ldåtld, Att notera är
också att forskningsinstituten samtidigt hade mer konflikter än flertalet andra
organisationstyper.

Tillfredsställelse med belöningssystemet I olika
organisationstyper

* Byggkonsultföretagen var mest tillfredsställda med belöningssystemet
medan marknads- och försäljningsavdelningarna, samt de kommunala
förvaltningarna, var minst tillfredsställda.

Den viktigaste förklaringen till att marknads- och försäljningsavdelningarna låg så
dåligt till här är sannolikt att medarbetarna här har större förväntningar på lönen än
andra personer. Det kan kanske vara något förvånande att notera att marknads
och försäljningsavdelningarna i detta avseende låg näst sämst när vi i det förra
avsnittet kunde konstatera att det fanns ett samband mellan kundnärhet och
tillfredsställelse med belöningsystemet. Den enkla förklaringen till detta kan vara att
otillfredsställelsen med belöningssystemet i första hand är ett problem som är
knutet till storföretagen.

Lönepolitik

* Personer som arbetade i företag med en uttalad lönepolitik var mer missnöjda
med belöningssystemet än personer som arbetade i företag utan lönepolitik.

En förklaring till detta resultat kan vara att lönepolitiken i praktiken inte fungerar som
den är tänkt att göra. Lönepolitiken inskränker sig kanske till att vara ett antal
välformulerade dokument som inte används i praktiken. En annan förklaring är att
de företag som har en uttalad lönepolitik samtidigt är stelbenta och byråkratiska
vilket sätter sina spår i missnöjet med belöningssystemet. En tredje tänkbar
förklaring är att en uttalad och tydlig lönepolitik inte riktigt passar för avancerade
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kunskapsföretag, där det i hög grad handlar om att kunna finna snabba och smidiga
lösningar, skräddarsydda till varje enskild individs speciella förutsättningar.

I framtida studier av företag som har eller inte har en uttalad lönepolitik bör
man kanske nogrannare välja ut de företag som arbetar mycket aktivt med sin
lönepolitk. I denna studie fick de ju inte ange i vilken grad de i praktiken
använde sig av lönepolitiken.

Sambandet mellan faktisk lönenivå och upplevd lönenivå

* Företag med en faktisk högre lönenivå uppvisade en högre tillfredsställelse
med belöningssystemet än företag med lägre lönenivå.

Skillnaderna var störst i dimensionerna upplevd koppling lön-prestation och
tillfredsställelsen med förmåner. Det uppmättes däremot små skillnader mellan
företagsgrupperna när det gäller hur de upplevde den egna lönenivån i
förhållande till personer ida egna företaget. Detta antyder att lönesättningen inom
respektive lönesystem fungerar lika tillfredsställande oavsett lönenivå. Resultatet
visade sammanfattningsvis att det finns ett samband mellan den faktiska och
upplevda lönenivån men att det samtidigt finns enskilda företag med hög lönenivå
som är mindre tillfredsställda med lönesystemet än företag med en lägre lönenivå.

Drivkrafter I arbetet I olika organisationstyper

* Personal på forskningsinstituten skilde sig mest från det övriga urvalet när
det gäller värderingarna av drivkrafter i arbetet.

Personalen på forskningsinstituten avvek signifikant från de övriga
arbetsplatserna på fem av tio jämförelsepunkter. Bland annat värderade de
frihet samt hjälpa andra i högre utsträckning än andra arbetsplatser samt
nedvärderade lön och förmåner. Marknads- och försäljningsavdelningarna
avvek störst från det övriga urvalet på punkterna hjälpa andra samt social
tillhörighet, som de värderade lägre. Dessa personer, samt personer i de
kommunala förvaltningarna, var de två grupper som värderade lön och
förmåner högst av alla, och var samtidigt de två grupper som var mest
otillfredsställda med belöningssystemet. Personalen på FoU-lkonstruktions
avdelningarna värdesatte arbetsinnehållet högst av alla, vilket stöder
antagandet att arbetsuppgifterna står i centrum i "typiskt" ingenjörsarbete (Von
Glinow, 1988).

Arbetsuppgifternas egenskaper I olika organisationstyper

* Personal på storföretagens marknads- och försäljningsavdelningar upplevde
att de hade de mest motiverande, medan de kommunala förvaltningarna
upplevde att de hade de minst motiverande arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifterna på marknads- och försäljningsavdelningarna värderades
genomgående högst i nästan samtliga dimensioner. Typiskt nog var det att se
resultat i arbetet som var den dimension som avvek mest från hur de övriga
grupperna hade svarat. Att notera i övrigt är att personalen på forskningsinstituten
värderade arbetsuppgifternas grad av betydelse lägst av alla. En förklaring till det
kan vara att de arbetar på långt avstånd från uppdragsgivarna och har svårigheter
att se betydelsen av sitt eget arbete.
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Organisationsstorlek

• Det fanns relativt små skillnader mellan de stora företagen och de allra
minsta företagen, utom på en punkt: tillfredsställelsen med belöningssystemet
var betydligt större i de små företagen.

Med all sannolikhet motsvaras inte de stora skillnaderna i tillfredsställelse med
belöningssystemet mellan småföretagen och storföretagen av faktiska skillnader i
utbetalda löner och förmåner. En tänkbar förklaring till dessa stora skillnader är
istället att småföretag kan erbjuda medarbetarna flexiblare lösningar än vad som är
möjligt i de större företagen. Stora företag begränsas ofta av t ex policyregler och
tryck ifrån andra chefer att inte höja lönen och dela ut förmåner "i onödan".
Småföretagen har också lättare att finna ekonomiska lösningar som gränsar till
olaglighet. Detta kan inte de större företagen göra bl a av rädsla för negativ
publicitet. En annan tänkbar förklaring är att personer i småföretagen kan se en
tydligare koppling mellan belöningssystemets utseende och företagets resultat och
förutsättningar. En fjärde förklaring kan vara att personer i storföretagen sannolikt
träffar mer folk som de kan jämföra sitt belöningssystem mot, vilket kan innebära att
det här ofta florerar rykten om utbetalda fantasilöner i andra företag.

• Det fanns en större helhetsupplevelse i de små företagens arbetsuppgifter.

Den enda skillnaden mellan hur personal i störföretagen och småföretagen
upplevde sina arbetsuppgifter var alltså att personal i småföretagen upplevde
att de fick arbeta mer med helheter. Detta är kanske logiskt mot bakgrund av
att man i de mindre företagen sannolikt inte har lika specialiserade
arbetsuppgifter som i de större företagen.

Mål I arbetet I storföretag

• Personal på storföretagens marknads- och försäljningsavdelningar upplevde
att de hade tydligare mål, fick mer återkoppling på målen och hade en större
vilja att nå målen än personalen på FoU- och konstruktionsavdelningarna.

I de förra avsnittet kunde vi konstatera att värderingen av se resultat i arbetet
var den dimension som awek starkast hos personer som arbetade i
marknads- och försäljningsavdelningarna i förhållande till det övriga urvalet.
Det är därför kanske inte så konstigt om dessa personer anser sig arbeta med
tydligare mål, och får mer återkoppling på målen, än vad FoU-lkonstruktions
personalen får.

Varför är marknadsnära organisationer mer motivationsdrivande?

Sammanfattningsvis kan konstateras att motivationsmiljön som förväntat var mer
gynnsam i de mer kundnära organisationstyperna, medan de organisationstyper,
forskningsinstituten undantaget, som låg längre bort från marknaden, generellt
sett uppvisade mindre gynnsamma förhållanden.

En av de hypoteser som denna studie syftat till att undersöka, är just att kundnära
organisationer befinner sig i en mer gynnsam motivationsmiljö än organisationer
som befinner sig längre bort från marknaden. Denna hypotes har således bekräftats
i denna studie. Varför är det så? Låt mig i figur 23.2 sammanfatta några av de olika
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förutsättningar som ofta finns i stora företag med avdelningar som befinner sig på
olika avstånd från marknaden.

Avdelningar som befinner sig långt från marknaden är ofta enbart kostnads
enheter. Det innebär samtidigt att de insatser som medarbetarna i dessa
avdelningar utför också definitionsmässigt är kostnader, dvs i praktiken
en belastning för företaget. Att bli betraktad som en kostnad kan medföra att
det är lätt att företagsledningen tillämpar ett snävt ekonomiskt resonemang
som innebär att snåla på t ex utrustning och kompetensutveckling. En
kostnadsenhet hamnar därför mycket lätt i ett psykologiskt underläge gentemot
företagsledningen och gentemot övrig personal i företaget. Att kunna visa upp
intäkter däremot, som en försäljningsavdelning kan göra, ger styrka och intern
status och ger också medarbetarna automatiskt en mening med sitt arbete.

FoU-avdelnlngar och
Konstruktionsavdelningar

* Kostnadsenheter
* Diffusa mål
* Sparsam återkoppling

från kunder och agenter
* Svårare att se ett resultat

av sitt eget arbete
* Passiv roll - väntar på beställning

* Lägre status i företaget
* Belöningssystem: fast lön

svårare få förmåner

Marknadsavdelningar

* Resultatenheter
* Tydliga mål
* Frekvent återkoppling

från kunder och agenter
* Lätt att se ett resultat av

sitt eget arbete
* Aktiv roll- kan ta egna

säljinitiativ
* Högre status
* Provisionslön

lättare att få förmåner

Figur 23.2. Grundläggande förutsättningar för avdelningar som
befinner sig på olika avstånd från kunderna

Jag tror att det finns ett grundläggande behov hos alla individer att kunna visa upp
ett positivt resultat av sitt eget arbete. Resultatet behöver inte nödvändigtvis mätas i
pengar utan kan t ex mätas i antal rehabiliterade patienter eller nöjda kunder.

Kan en avdelning eller en individ visa upp ett positivt resultat är det sedan
lättare för både chef och medarbetare att ge återkoppling. Det blir också lättare
för individen att se vilket värde han har för organisationen.
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En resultatenhet har också lättare att sätta upp tydliga mål för verksamheten,
vilket i sin tur är en viktig utgångspunkt för att ge återkoppling till
medarbetarna. Tydliga mål är vidare en bra utgångpunkt för arbetsmotivation.

Aterkopplingen från kunder är en annan grundläggande ingrediens i
arbetsmotivationen, vilket diskuterats ovan.

En annan viktig skillnad som ofta finns mellan t ex marknadsavdelningar och FoU
avdelningar är att säljpersonal har lättare att bestämma över sitt eget arbete och
sin egen tid. Medarbetarna på en konstruktionsavdelning däremot är mer styrda
av omgivningens krav. Friheten, som är en viktig motivationsfaktor, blir därigenom
begränsad.

De principiella lösningarna på de inbyggda motivationsdilemman som finns i
t ex konstruktionsavdelningar är därför bl a att öka kundernas återkoppling,
försöka hitta meningsfulla intäktsmått samt öka inslaget av "fria" arbetsuppgifter.

Det finns en speciell problematik i storföretagens marknads- och försäljnings
avdelningar som kan vara värd att notera i sammanhanget. Många sådana
avdelningar arbetar mot agenter eller lokala försäljningskontor i utlandet, dvs de
har inte alltid direktkontakt med slutkunderna. Ur inlärnings- och motivations
synpunkt befinner sig de personer som arbetar mot agenter, eller lokala
försäljningskontor, i ett sämre utgångsläge än de avdelningar som arbetar mot
slutkund. Det skulle ha varit intressant att jämföra motivationsmiljön hos marknads
och försäljningsavdelningar som har direktkontakt med slutkunder med de
avdelningar som arbetar via agenter eller lokala försäljningskontor.

Sambandet arbete • förhållanden utanför arbetet

* Personer som var nöjda med förhållanden utanför arbetet var mer
tillfredsställda med förhållanden i arbetet än personer som var missnöjda med
förhållanden utanför arbetet.

Resultatet visar att det fanns stora skillnader mellan hur personer som var
missnöjda respektive tillfredsställda med förhållanden utanför arbetet uppfattade
sin arbetssituation. Skillnaderna fanns i alla typer av dimensioner: arbetstillfreds
ställeise, Eli, arbetsklimatet, hur olika drivkrafter värderades, upplevelser av
arbetsuppgifternas egenskaper samt hur mycket positiv och negativ återkoppling
som erhölls i arbetet.

En fråga som fortfarande är obesvarad är i vad mån som otillfredsställelsen
med förhållanden utanför arbetet i sig påverkar upplevelsen av arbetsförhål
landena eller om skillnaderna mer är en avspegling av olika typer av kognitivt
mönster som finns i de bägge grupperna. Det kanske är så att personer i den
otillfredsställda gruppen i hög utsträckning mer eller mindre aktivt omtolkar
företeelser i omvärlden på ett för dem negativt sätt, dvs uppvisar ett negativt
kognitivt mönster. Den otillfredsställda gruppen tycks samtidigt vara mer
beroende av belöning och uppskattning, dvs har en högre grad av s k yttre
"loeus of control",

Det är därför angeläget att man i fortsatt forskning försöker att tydliggöra
bakgrundsfaktorerna till varför personer är missnöjda med arbets-
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förhållandena. Är de ett resultat av faktiska missförhållanden på en
arbetsplats, eller är de en konsekvens av förhållanden utanför arbetet eller
rent av ett negativt kognitivt mönster, eller kanske både och? Detta är en viktig
fråga eftersom det annars finns en risk med att sätta in felaktiga åtgärder.

Delägarskap

* Det fanns små, insignifikanta skillnader mellan personer som hade, resp. inte
hade, aktierlkonvertibler i det egna börsnoterade företaget när det gäller Eli
och arbetstillfredsställelse.

* Däremot uppmättes större skillnader mellan delägare och icke delägare i
mindre företag.

En sannolik förklaring till skillnaderna mellan de stora börsnoterade företagen
och de mindre företagen är att delägarna i de mindre företagen generellt sett
har en procentuellt större ägarandel. Detta innebär bl a att de sannolikt får
delta i viktiga strategiska beslut i sina företag, sitter kanske i styrelsen och får
överhuvudtaget se en tydligare koppling mellan sitt delägarskap och aktiviteter
och resultatet i det egna företaget.

Konsekvenserna av att vara delägare i det egna börsnoterade företaget
däremot innebär som regel ingen skillnad i förhållande till om man inte är
delägare, åtminstone inte när det gäller inflytande. Troligen är det så att
vardagen i företaget är en mycket starkare påverkanskälla till hur individen
upplever sitt eget företag än vad en förhållandevis liten aktiepost i företaget
kan innebära.

Det urval som används i denna studie för att mäta effekterna av delägarskap i
de mindre företagen är egentligen för litet. Det är därför angeläget att det görs
nogrannare studier där ett större urval används och där det om möjligt kan
bestämmas en ungefärlig kritisk gräns för hur stort delägarskapet bör vara för
att medarbetarna skall vilja engagera sig extra i det egna företaget.

UtbiIdningsbakgrund

* Det fanns vissa skillnader mellan hur civilingenjörer respektive gymnasie
ingenjörer upplevde sina arbetsuppgifter, men inga större skillnader när det
gäller tillfredsställelsen med belöningssystemet.

Skillnader mellan de bägge utbildningsgrupperna erhölls för dimensionerna
variation respektive frihet där civilingenjörerna var mer tillfredsställda samt i
dimensionen viktiga arbetsuppgifter där gymnasieingenjörerna ansåg sig ha
viktigare arbetsuppgifter.

Mätningen av tillfredsställelsen med belöningssystemet gav inga skillnader
mer än i dimensionen lönejämförelse med samma åldersgrupp, där
gymnasieingenjörerna ansåg sig vara sämre lönesatta.
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Denna studie syftar alltså till att ta reda på om det fanns viktiga skillnader
mellan hur civilingenjörer och gymnasieingenjörer upplevde sin situation.
Resultaten visar således att det inte fanns några avgörande skillnader mellan
hur respektive ingenjörskategori upplevde sig behandlade i arbetet.

Planerings- och utvecklingssamtal

* Det fanns ett positivt samband mellan planerings- och utvecklingsamtal och
arbetstillfredsställelse respektive Eli.

Personer som hade planerings- och utvecklingssamtal uppvisade generellt
sett en mer positiv motivationsbild än personer som inte hade denna typ av
samtal. Resultatet är speciellt tydligt på de dimensioner som sådana samtal
syftar till att påverka som t ex förtroende för ledarskapet och målprocesser.
Resultatet antyder således att denna typ av samtal fungerar som ett viktigt styr
och ledningsinstrument ute i företagen.

När detta resultat beaktas bör man emellertid vara medveten om att
organisationer som regelmässigt genomför planerings- och utvecklingssamtal
sannolikt tillämpar en mer generös personalpolitik än organisationer som inte
genomför sådana samtal. Det kan därför säkert finnas andra faktorer som
samtidigt påverkar personalens positiva inställning.

Högpresterande personer

* Högpresterande personer uppvisade på flertalet jämförelsepunkter en
mycket större tillfredsställelse med sin motivationsmiljö än den övriga
gruppen.

Dessa resultat bekräftar många av de grundantaganden som denna studie bygger
på. Högpresterare hade generellt sett mer arbetstillfredsställelse och kände starkare
för sitt eget företag, dvs var mer motiverade än andra. Detta betyder att det tycks
finnas ett samband mellan effektivitet i ingenjörsarbete och motivation.

Det uppmättes vidare relativt stora skillnader mellan högpresterare och den övriga
gruppen, till högpresterarnas fördel, när det gäller tillfredsställelsen med
belöningssystemet, och framför allt hur återkopplingssystemet uppfattades och
upplevelsen av arbetsuppgifternas egenskaper. Högpresterare ansåg sig få mer
återkoppling trots, eller kanske tack vare, att uppskattning värdesattes lägre.
Högpresterare upplevde vidare att de fick delta i målformuleringsprocessen, och
fick också mer återkoppling på målen, i förhållande till den övriga gruppen.
Däremot erhölls endast små insignifikanta skillnader mellan grupperna när det
gäller upplevelsen av arbetsklimatet. Slutligen kan det vara värt att konstatera att
högprestererare hade signifikant mer extern kundkontakt än den övriga gruppen.

I vad mån överensstämmer den bild av högpresterande ingenjörer som
framkommer i denna studie med beskrivningen av högpresterande personer i
forskningslitteraturen (McClelland, 1985a; Gist, 1987)? De högpresterande
personerna i denna studie uppgav att de gav sig själva påtagligt mer positiv
återkoppling och fick också betydligt mer positiv återkoppling både från chef och
medarbetare. Stor tillgång på återkoppling är också en av de mer framträdande
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egenskaperna hos högpresterande personer, enligt McClelland (1985a) och Gist
(1987). Den relativt stora skillnaden i förhållande till andra personer när det gäller
den egna återkopplingen understryker att högpresterare tycks vara mer "internt
drivna" än andra.

Vidare uppgav högpresterare i denna studie att de, i något större utsträckning än
den övriga gruppen, drevs av konkurrens, vilket också styrker de antaganden om
högpresterande personer som redovisas i forskningslitteraturen (McClelland,
1985a).

Mål I arbetet

Låt mig här sammanfatta de resultat som framkommit om mål i denna studie
genom att återkoppla till de hypoteser som finns formulerade i målkapitlet.

* Resultatet visar att det fanns ett samband mellan kundnärhet och mål. Personal
som arbetade i marknads-/försäljningsavdelningarna ansåg sig arbeta med
tydligare mål, fick mer återkoppling och hade en större vilja att uppnå de egna
målen, i förhållande till FoU-/konstruktionsavdelningarna.

Detta stöder alltså tidigare genomförd forskning (Locke, 1968).

* Personer som upplevde att de fick delta i den egna målformulerings-
processen uppvisade också en större vilja att uppnå de egna målen.

Detta resultat går emot flertalet andra studier som inte funnit något sådant
samband. Resultatet stöder däremot de fåtal studier som funnit samband mellan
deltagande i målformulering och viljan att uppnå de egna målen hos personer som
arbetar med mer komplexa arbetsuppgifter (Erez & Earley, 1987).

Deltagande i målformuleringsprocessen var också den måldimension som i denna
studie starkast skilde högpresterande ingenjörer från den övriga gruppen.
Resultatet stärker således synen, mot bakgrund av diskussionen om frihet kontra
styrning i ingenjörsarbete (Bailyn, 1985), att frihet är en central faktor för att förstå
motivation i ingenjörsarbete.

* Det fanns ett relativt starkt samband mellan Eli och engagemanglviljan att
uppnå de egna målen.

Resultatet stödjer både den formulerade hypotesen och tidigare forskning
(Hollenbeck & Klein, 1987). Detta resultat antyder samtidigt att det kan vara lättare
att leda personal som känner starkt för sitt eget företag. Ett forskningsuppslag är att
studera sambanden mellan ledarskapet och olika E/I-nivåer.

* Det fanns inget samband mellan upplevd koppling mellan lön och prestation
och viljan att uppnå målen.

Tanken bakom denna hypotes är att personer som upplever att det finns ett
starkt samband mellan lön och prestation samtidigt skall uppvisa en starkare
vilja att nå målen eftersom de då kan förvänta sig att t ex få en löneförhöjning.
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* Personer som hade regelbundna planerings- och utvecklingssamtal
upplevde att de fick delta i målformuleringsprocessen, fick mer återkoppling på
målen samt hade tydligare mål, än personer som inte hade sådana samtal.

Däremot erhölls inga signifikanta skillnader mellan dem som hade respektive inte
hade sådana samtal när det gäller viljan att nå de egna målen. Resultatet antyder
således att dem som använder sig av planerings- och utvecklingssamtal använder
det som ett verktyg att formulera mål och ge återkoppling.

* Ett positivt arbetsklimat påverkade inte viljan att uppnå de egna arbetsrnålen.

Hypotesen var att arbetsklimat med hög grad av tillit och idestöd, dvs en
avspegling av ett positivt ledarskap, skulle kunna avläsas i en starkare vilja att
nå de egna arbetsrnålen. Så var alltså inte fallet.

* Personer som regelmässigt gav sig själva positiv återkoppling uppvisade en
starkare vilja att nå de egna arbetsrnålen.

Detta resultat antyder att viljan att göra ett gott resultat kan vara en fråga om
självförtroende och ett sätt att tänka, dvs det som Bandura kallar personlig
kompetens (Bandura, 1977b), och som högpresterare tycks ha mer av än andra.

I övrigt kan konstateras att de olika måldimensionerna, med undantag från
målens grad av utmaning, korrelerade positivt med arbetstillfredsställelse och
E/I ungefär lika starkt som några av de andra motivationsfaktorerna och visar att
mål inte bara fungerar som en styrfaktor utan också som motivationsfaktor.

Några övriga kommentarer om metoden

I detta diskussionsavsnitt har jag på några ställen diskuterat den valda
metoden och uppläggningen. Här följer ytterligare några kommentarer om
metoden.

Enkäten

Den enkät som använts består av över 260 frågor och tar ca 45 minuter att fylla i.
Enkätens omfattning kan nog betraktas vara på gränsen till vad en upptagen
ingenjör är villig att acceptera och kan säkert vara orsaken till att en del inte brydde
sig om att fylla i enkäten. En annat troligt skäl till att några personer valde att inte
delta var att de kan ha upplevts som obehagligt att fylla i sitt anställningsnummer.
Trots dessa hindrande faktorer blev svarsfrekvensen, 71 procent, hygglig.

Enkäten består huvudsakligen av amerikanska mätinstrument. Trots att den
uppmätta reliabiliteten var hög i samtliga instrument känns ändå en del av
formuleringarna i frågorna väl amerikanska även om de är korrekt översatta. Det är
därför angeläget att utveckla mätinstrument som är mer "svenska" i sina
formuleringar och som bättre tar upp frågor som bättre är anpassade till svenska
förhållanden. Det gäller bl a enkäterna för arbetstillfredsställelse och tillfreds
ställelse med belöningssystemet.

Några av de ingående enkäterna kan i första hand sägas enbart ha forsknings
relevans och fungerar inte bra som analysinstrument i organisationer. Det gäller
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t ex Job Feedback Survey, vars 63 frågor, av några upplevdes som tjatiga.

I flera av enkäterna, bl a för Eli och JOS, används negativt formulerade frågor, t ex
"jag känner mycket lite lojalitet med detta företag". Studier visar att sådana omvänt
formulerade frågor inte nödvändigtvis leder till bättre resultat (Idaszak & Drasgow,
1987). Det kan av det skälet vara bättre att enbart använda sig av positivt
formulerade frågor, i alla fall när det gäller JOS.

Sambandet mellan den subjektiva och objektiva arbetssituationen

Det har genom åren riktats en hel del kritik mot att mäta variabler som t ex
arbetstillfredsställelse med frågeformulär (Gardell, 1976; Björkman & Lundqvist,
1981). Kritiken har bl a gällt att det ofta finns ett glapp mellan den objektiva
arbetssituationen och den subjektiva upplevelsen av denna. Kritiken har bl a utgått
ifrån att den subjektiva upplevelsen påverkas av faktorer utanför arbetet,
t ex individens livssituation och levnadshistoria (Björkman & Lundqvist, 1981).
Dessutom kan lojaliteten till företaget sannolikt påverka hur enkäten fylls i. Kritiken
är sannolikt berättigad. Problemet är dock att det inte finns några andra mätmetoder
som inte dras med samma typ av mättal.

Urvalet

Endast fyra arbetsplatser av ca 50 tillfrågade tackade nej till medverkan vilket
måste betraktas som en förhållandevis liten andel. En fråga att ställa sig är om det
slutgiltiga urvalet är representativt. I några av de större företagen hade företagen
själva möjlighet att välja ut de avdelningar som skulle delta i undersökningen. Det
skulle i dessa fall kunna misstänkas att de medvetet valde ut enbart positiva
avdelningar i syfte att kunna visa för det övriga företaget vilken positiv arbetsplats
de arbetar på. Att döma av resultatet från de företag där de hade möjlighet att
själva göra urvalet kan inte dessa misstankar bekräftas. Resultatet i dessa företag
var i flera fall klart sämre än för genomsnittet.

Konjunkturen och tillgången på arbetskraft

Det är viktigt att komma ihåg att tidpunkten för genomförandet och datain
samlingen i denna studie var under slutet aven högkonjunktur som då varat i
ca 8 år. Under denna period har det funnits en stor brist och stor efterfrågan på
kvalificerade ingenjörer. Det är troligt att en del resultat skulle blivit något
annorlunda om studien genomförts under en lågkonjunktur, där det funnits ett
överskott på ingenjörer. Det betyder att några av de slutsatser som dras i
denna studie kanske helt enkelt inte är giltiga under andra förhållanden än då
det råder högkonjunktur och brist på arbetskraft.

Det behövs mer forskning som kan klargöra vilka effekter faktorer som
förhållanden utanför arbetet, t ex lågkonjunktur och tillgången på arbetskraft,
har på faktorer som påverkar arbetsmotivationen.
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Slutsatser och några rekommendationer

I detta avsnitt skall jag dra några slutsatser av de viktigaste resultat som
framkommit i denna studie samt ge några allmänna rekomendationer.

Arbetsmotivation och effektivitet

En av de huvudfrågor som denna studie syftar till att besvara är om det finns
ett samband mellan effektivitet i ingenjörsarbete och arbetsmotivation. Om
detta inte går att visa betdyer det att en stor del av resultaten från forskningen
om arbetsmotivation förlorar i betydelse. Det blir svårt att motivera chefer att
satsa på motivationsskapande åtgärder om inte åtgärderna leder till påtagliga
resultat.

I detta arbete har jag använt högpresterande personer som ett sätt att studera
sambandet mellan effektivitet och arbetsmotivation. Resultaten visar att hög
presterande personer var mer motiverade än andra och var generellt sett mer
tillfredsställda med förhållanden i arbetet. Detta betyder således att det kan löna
sig för företagen att satsa på motivationsskapande åtgärder. Resultaten styrker
samtidigt resultatet från de studier som visat att framgångsrika ingenjörsföretag
satsat på arbetets psykologiska och sociala aspekter (Thamhain & Wilemon,
1987).

Motivationssystemets utseende och arbetsmotIvationen

Den andra huvudfrågan var att studera huruvida motivationen för
ingenjörsarbete varierar med motivationssystemets utseende. Resultaten i
studien visade att det fanns samband mellan motivationssystemets olika
individ-, motivations- och styrfaktorer och arbetsmotivation. Arbetsmotivationen,
mätt som arbetstillfredsställelse och engagemanglidentifikation med företaget, var en
konsekvens av många olika faktorer som t ex ålder, arbetsklimatet, tillfredsställelse med
belöningssystemet, arbetsuppgifterna, mål och återkoppling.

Slutsatsen här är att det generellt sett inte finns någon enstaka faktor, eller om
man så vill undermedicin, att tillgå om motivationen generellt skall förbättras.
Det betyder att organisationen måste beakta ett stort antal faktorer hos
individen, i och utanför organisationen, för att få motiverade medarbetare.

Kunskap och lyhördhet för Individens behov

Jag har i denna studie visat att det finns ett antal individfaktorer som påverkar
hur förhållanden i arbetet upplevs och som därigenom också påverkar nivån
på arbetsmotivationen. Hit räknas t ex ålder, antal år med samma
arbetsuppgifter, antal år i samma företag, könstillhörighet och tillfredsställelse
med förhållanden utanför arbetet. Jag har argumenterat för att motivation
uppstår då det finns en hög grad av överensstämmelse, eller matchning,
mellan individens speciella bakgrund och syn på arbetet och vad han i
praktiken får ut av sitt arbete. Det krävs med andra ord en form av helhetssyn,
där individens speciella förutsättningar beaktas, för att bättre förstå hur
motivation skapas. För att nå denna matchning bör chefen vara lyhörd för
individens speciella situation och behov. Det betyder också att företeelser som
t ex arbetsuppgifter, belöningssystem och utvecklingsmöjligheter, i görligaste
mån, bör anpassas till individens förutsättningar.
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Matchning av företagets och Individens behov

Samtidigt måste företagets behov tillgodoses. Den stora utmaningen för
företaget är att matcha företagets och individens behov, dvs få en s k integrerad
företagskultur (Von Glinow, 1988), där både företagets resultatkrav och
individens behov tillgodoses. Ett annat sätt att utrycka saken är att företagets
affärside och personalide bör jämkas samman (Hansson, 1988).

För att kunna matcha individens och företagets behov måste chefen bättre känna
till medarbetarens speciella bakgrund och behov. Det finns mycket som tyder på att
kunskapen i flera av de studerade företagen var dålig om hur t ex de yngre
ingenjörerna upplevde sin situation. Resultatet i denna studie visar att den yngsta
åldersgruppen upplevde sina arbetsuppgifter som minst motiverande i förhållande
till de andra åldersgrupperna. Förklaringen till detta är sannolikt en blandning av
höga förväntningar och att de faktiskt ofta får de minst motiverande arbetsuppgif
terna. Oavsett orsakerna är sannolikheten stor att de allra yngsta ingenjörerna
slutar efter en förhållandevis kort tid. Förutom att personalomsättningen i sig kostar
pengar riskerar företaget därigenom att förlora lovande medarbetare. En bättre
kunskap och lyhördhet för de yngre ingenjörernas bakgrund och behov ger
sannolikt en lägre personalomsättning och en högre motivation. Detsamma gäller
den allra äldsta åldersgruppen även om problemen hos dem var annorlunda.

Organisationers demografiska egenskaper

Efter en genomgång aven stor del av forskningslitteraturen om s k organisatoriSk
demografi, och efter att ha tagit del av resultaten i denna studie, finns det mycket som
talar för att organisationers demografiska egenskaper är viktiga för att förstå
arbetsmotivation. Forskning har ju t ex visat att ingenjörers arbetsprestation går ned i
arbetsgrupper som arbetat längre än fem år tillsammans (Katz, 1982). I denna studie
har det bl a framkommit att arbetsplatser med låg medelålder hade ett mer positivt
arbetsklimat än arbetsplatser med hög medelålder. Vidare uppvisade arbetsplatser
med inslag av kvinnliga ingenjörer ett något positivare arbetsklimat än arbetsplatser
med enbart manliga ingenjörer, även om skillnaderna här inte var särskilt stora.
Riskerna med organisationer som har "felaktiga" demografiska egenskaper är,
förutom ett sämre arbetsklimat, t ex högre personalomsättning och låg kunskaps
överföring mellan medarbetarna, vilket är allvarligt i kunskapsintensiva företag.

Efter att ha besökt ett stort antal arbetsplatser under de senaste åren har jag upplevt
att kunskapen i företagen är låg om vilken effekt olika demografiska egenskaper i
organisationen har på motivationen och arbetsprestationen.

Utformningen av styrfaktorer

Ett sätt att förverkliga affärsldån, samtidigt som medarbetarnas motivation stärks,
är att utveckla företagets styrfaktorer på ett motiverande sätt. I kapitel 11 och 12
redovisas några rekommendationer för hur mål respektive återkopplingssystem
bör utformas så att de samtidigt blir motivationsdrivande. Vidare ger resultaten i
denna studie några fingervisningar för hur detta kan gå till.

Ett sätt kan vara att öka kundkontakten och därigenom göra syftet med
verksamheten tydligare, samtidigt som återkopplingen från kunderna ökar.
Personer med hög grad av kundkontakt hade i denna studie tydligare mål, fick
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mer återkoppling på målen och i arbetet över huvud taget. Ett annat sätt att
utveckla styrfaktorerna är att låta medarbetarna delta i målformulerings
processen. Resultatet i denna studie visar att personer som fick delta i
målformuleringsprocessen uppvisade en större vilja att uppnå de egna målen.
Just deltagandet i målformuleringsprocessen var den dimension som starkast
skilde högpresterare från den övriga gruppen.

Planerings- och utvecklIngssamtal

Planerings- och utvecklingssamtal har blivit ett vanligt hjälpmedel för att leda,
styra och motivera medarbetare. Resultatet i denna studie visar också att
denna typ av samtal i stora drag fungerar som de är avsedda till. Personer som
hade sådana samtal regelbundet hade bl a högre motivation, tydligare mål och
fick mer återkoppling på målen än personer som inte hade sådana samtal.
Denna typ av samtal är samtidigt ett viktigt hjälpmedel för chefer att bli mer
lyhörda för individens speciella syn och behov.

Organisationstyper

Resultatet i denna studie har visat att det fanns intressanta skillnader mellan de
olika organisationstypema. De kommunala förvaltningarna hade de minst
motiverade medarbetarna och uppvisade den sämsta tillfredsställelsen med de
olika motivations- och styrfaktorerna. De kommunala förvaltningarna låg sämst till i
samtliga dimensioner. Den bild som framträder här av dessa arbetsplatser går i
samma riktning som Von Glinows (1988) beskrivning av likgiltiga företagskulturer,
dvs organisationer, ofta monopolföretag och offentliga företag, som varken bryr sig
så mycket om medarbetarnas behov eller organisationens resultat.

I jämförelsen mellan olika arbetsplatser visade resultatet också att storföretagens
FoU- och konstruktionsavdelningar hade något mindre motiverade medarbetare
än samma företags försäljnings- och marknadsavdelningar.

Dessa resultat antyder att de arbetsplatser som arbetar på längre avstånd från
kunderna, som har svårare att styra verksamheten genom mål och återkoppling,
och att mäta resultatet av sitt eget arbete, tycks ha sämre motivationsförutsättningar
än arbetsplatser som arbetar nära kunderna och där det finns möjligheter att sätta
mål och följa upp resultaten. Detta innebär samtidigt stöd för några av de
antaganden som ligger till grund för denna studie.

Kundkontakt

Personer med hög grad av kundkontakt hade högre motivation, upplevde att de
hade mer motiverande arbetsuppgifter, hade mer motiverande mål och fick mer
återkoppling i arbetet än personer med ingen eller sporadisk kundkontakt. En
allmän rekommendation är därför att bygga in mer kundkontakt i verksamheten.
Detta behöver nödvändigtvis inte innnebära att varje ingenjör helst bör träffa
sina kunder öga mot öga dagligen. Kundkontakt kan betyda många saker t ex
telefonkontakt med kunder, att chefen regelbundet redovisar vad kunderna
tycker, eller regelbundna kundseminarier där kunderna framför sina
synpunkter.

Ett viktigt skäl till att ha kundkontakt är att alla människor har ett behov av att
kontinuerligt få veta konsekvenserna av sitt handlande. Denna information
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används av individen som en vägledning i det dagliga arbetet. Detta är således
grunderna i återkopplingsteori (Ashford, 1986). Om inte det egna arbetet
utvärderas på något sätt, t ex genom återkoppling från kunder, finns det bl a stor
risk a) att man inte tillräckligt tydligt ser resultatet av sitt eget arbete, b) gör ett
sämre arbete, och c) att arbetsprestationen ifrågasätts av andra. Informations
återkopplingen är viktig för all typ av verksamhet, t ex forsknings- och
utvecklingsarbete, inte bara som en funktion att styra arbetet utan också som ett
medel att få in information som gör att man utvecklar de produkter kunderna
verkligen vill ha.

Att bygga in mer kundkontakt är således ett sätt att ge mening till arbetet, att
hjälpa medarbetarna att göra ett bättre arbete, samt ett styrinstrument för företaget
att styra in medarbetarnas arbetsprestationer i en riktning som överensstämmer
med kundernas behov och därigenom också med företagets mål och strategi.

Helhetssyn på arbetsmotIvation?

I denna studie har jag visat att det fanns ett samband mellan tillfredsställelsen
med förhållanden utanför arbetet och tillfredsställelsen med förhållanden i
arbetet. Personer som var nöjda med förhållandena utanför arbetet var också
relativt sett mer nöjda med sitt arbete än personer som var missnöjda med
förhållandena utanför arbetet.

Förklaringen till detta samband har inte klarlagts i studien. Det kan vara så att
sambandet är en avspegling av personlighetsfaktorer, dvs det finns personer som
är "grundnegativa" till allt, dvs både till arbetet och förhållandena utanför arbetet.
Oavsett hur det förhåller sig med den saken är det troligt att förhållanden i arbetet
och förhållanden utanför arbetet påverkar varandra. Det är sannolikt så att
problem utanför arbetet, t ex en jobbig skilsmässa, tar mycket av energin från det
dagliga arbetet, samtidigt som problem i arbetet kan påverka relationen till de
närmaste på hemmaplan.

Om detta antagande är korrekt innebär det att medarbetarnas motivation inte
enbart kan förklaras utifrån vad som händer på arbetsplatsen utan bör betraktas
utifrån ett helhetsperspektiv där faktorer utanför organisationen påverkar hur
individen upplever förhållanden i organisationen och tvärtom. Jag vill betona att
detta inte beläggs direkt i studien utan behöver klargöras ytterligare i framtida
forskning.

Deligarskap

En stor andel av medarbetarna i börsnoterade företag äger aktier i det egna
företaget. Resultatet i denna studie antyder att detta delägande inte haft någon
effekt på motivationen. Delägarna i de mindre företagen uppvisade däremot en
betydligt högre grad av motivation i förhållande till dem som inte var delägare.
Förklaringen till skillnaderna i grad av motivation mellan delägarna i
familjeföretagen och delägarna i de börsnoterade företagen har troligen att göra
med delägarskapets andelsmässiga storlek samt den nära kopplingen mellan
ägarskapet, makten/inflytandet i bolaget och företagets resultat.

En slutsats man kan dra av dessa resultat är att det behövs en ordentlig
utvärdering av konsekvenserna av olika former av delägarskap då det är möjligt
att det kan finnas negativa konsekvenser av att äga aktier i det egna företaget.
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Datainsamlingen gjordes under en period när många aktier stod på topp. Det
innebär att det inte är helt uteslutet att aktieägandet, under börsnedgång, leder till
sämre motivation.

En fokusering på motivationssystemet

Jag har i tidigare kapitel hävdat att medarbetarna i ingenjörsföretag spelar en allt
viktigare roll för företagets resultat, vilket innebär att det blir allt betydelsefullare
för företaget att förstå hur arbetsmotivationen uppstår. En sista slutsats är därför
att företagen i framtiden bättre måste analysera hur det egna motivationssystemet
ser ut och verkar i syfte att förändra det. I nästa kapitel presenteras en metodik för
att analysera motivationssystemet.
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24. Motivationsanalys

En utgångspunkt i denna studie har varit att alla organisationer, i synnerhet
kunskapsintensiva företag, står och och faller med personalens arbetsmotivation
samt organisationens förmåga att styra arbetsmotivationen så att organisationens
mål nås. Detta faktum har lett fram till slutsatsen att det är viktigt att vid en
företagsdiagnos specialfokusera arbetsmotivationen och dess styrning, dvs
motivationssystemet.

Parallellt med att man på "traditionellt" vis identifierar organisationens styrkor
och svagheter, nyckelfaktorer för framgång, etc bör det göras en speciell
analys av organisationens motivationssystem. Jag kallar helt enkelt denna
metodik för motivationsanalys och är ett sätt att systematiskt analysera de
olika faktorer som påverkar arbetsmotivationen.

Dolda och medvetna motivationssystem

En analys av motivationssystemet är viktig bl a av det skälet att motivationssystemet
ofta är dolt.

Motivationssystem
Önskat utseende Arbetsprestationer

som I praktiken belönas

Figur 24.1. Dolda och medvetna motivationssystem

Företagsledningen tror att motivationssystemet ser ut på ett visst sätt men det
visar sig ofta att det i praktiken ser annorlunda ut. Det kan t ex vara att
önskvärda arbetsprestationer bestraffas eller att personalen i och för sig är
mycket motiverad men att de ur företagets synvinkel arbetar med RfelRsaker.
Låt mig ta några konkreta exempel tagna från verkligheten.

* Företaget A har ett system för registrering av företagskunder som innebär att
alla större kunders affärer redovisas på huvudkontoret på centralorten. För
kontorschefen på det lilla lokalkontoret betyder detta i praktiken att han mer
eller mindre struntar i de större företagen i sitt distrikt eftersom det ändå inte
syns i hans resultaträkning. Han koncentrerar sig därför på att göra affärer
med de mindre "källartöretaqen" som också är mindre lönsamma för företaget.
De större företagen i distriktet, och för företaget mer lönsamma företagen, får
därigenom sämre service än vad de borde fått.
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För företaget totalt kan detta system leda till att man tappar kunder men
samtidigt blir kontorschefen belönad genom att volymen på kontoret blir högre
än om denne bara skulle koncentrerat sig på de större företagen.

* Den duktige handläggaren H. är företagets bäste handläggare. Som tack för
sina prestationer brukar han ofta "belönas" med mera jobb vilket ofta leder till
sena kvällar och helgarbete. De mindre effektiva handläggarna däremot
kommer oftast hem i tid, kan umgås med familjen och sköta sina hobbies.
Eftersom H. är så ovärderlig i sitt arbete har inte företaget "råd" att som
uppskattning beforda honom till ett annat mer ansvarsfullt arbete. Efter två år i
företaget slutar H. och drar vidare till ett konkurrentföretag.

Detta exempel illustrerar ett vanligt fenomen i många företag nämligen
tendensen att "belöna" duktiga medarbetare med mera jobb och samtidigt
"glömma" att visa uppskattning, ge mera lön eller att befordra.

* Företag B har ett resultatlönesystem som baserar sig på utfall i förhållande till
budget. Analysen visar att alla avdelningarna sysslar med taktikbudgetering
där det gäller att hålla ned ambitionsnivån i budgeten i syfte att kunna
överträffa budgeten så mycket som möjligt. Konsekvensen är att vissa
avdelningar tjänar mycket extrapengar på grund av att man lyckats i
budgetarbetet medan andra avdelningar inte får en krona i ersättning utöver
den ordinarie lönen på grund av att man satt ribban för högt, trots att
avdelningarna arbetat lika mycket. En annan negativ konsekvens är att
systemet skapat murar mellan avdelningarna vilket gör att medarbetarna
sällan går över avdelningsgränserna trots att det finns stora synergivinster att
hämta.

Detta exempel illustrerar ett belöningssystem som premierar mygel och
avdelningstänkande och som också får negativa effekter på företagets resultat.

* I företag C finns ett belöningssystem som generöst belönar övertidsarbete.
Konsekvenserna av systemet är bl a att medarbetarna har ett osedvanligt högt
uttag av övertidstimmar. Vid en närmare analys visar det sig att medarbetarna
drar benen efter sig under ordinarie arbetstid för att få möjlighet att jobba över.
De projekt som företaget leder blir därigenom dyrare än vad de skulle blivit om
man haft ett annat belöningssystem. Visserligen blir systemet kortsiktigt en god
affär för företaget, men snacket går i branschen att företaget är ineffektivt, vilket
har börjat påverka orderingången.

Exemplet visar alltså ett belöningssystem som belönar passivitet, snarare än
initiativförmåga och snabbhet, och som dessutom på sikt får negativa
konsekvenser för företaget.

* Företag D:s ålderstruktur består av ca 50% personer under 30 år och 50%
över 45 år, inga däremellan. Nyanställda uppfattar därigenom snabbt att här
stannar man bara en kort tid. Resultatet i företaget mäts bara på övergripande
företagsnivå vilket innebär att det är omöjligt för varje enskild individ att se sin
egen roll i helheten. Trots att företaget går hyggligt får personalen sällan
uppskattning eller andra typer av belöningar. Det gnälls en hel del i företaget
och här finns också en utpräglad "jantelagskultur" som fryser ut de ambitiösa.
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Många företag uppvisar en komplex problembild som de ofta inte är helt
medvetna om: företagskulturer som omedvetet belönar passivitet,
organisationsstrukturer där personalen inte har någon möjlighet att se ett
resultat av sitt eget arbete och ålderstrukturer som skrämmer bort yngre
ambitösa medarbetare.

Kvantitativ mätning

Motivationsanalysens främsta syfte är att tydliggöra hur motivationssystemet
ser ut i praktiken. En motivationsanalys består av två delar: en kvantitativ och
en kvalitativ del.

Det främsta syftet med den kvantitativa analysen är att med hjälp av ett antal
enkätfrågor få ett kvantitativt mått på motivationstillståndet i organisationen.
Resultatet från denna mätning kan sedan sättas i relation till en tidigare
mätning i samma företag eller t ex jämföras med andra företag i samma
bransch. Huvudpoängen med att kvantitativt mäta motivationstillståndet är att
måttet indikerar nivån hur pass positivt eller negativt tillståndet är. En sådan
nivå går aldrig att få enbart med hjälp av kvalitativa data. I en kvalitativ analys
får man inte fram nivån och omfattningen på ett eventuellt problem utan bara
att det finns ett problem.

I en kvantitativ mätning av motivationstillståndet mäts några av de viktigaste
variablerna som påverkar arbetsmotivationen. Jag har hittills använt mig aven
förkortad version (130 frågor) av den enkät som använts i denna studie och
mätt följande faktorer:

* Arbetsklimatet - tio dimensioner
* Tillfredsställelse med belöningssystemet - fem dimensioner
* Lönejämförelser - 4 till 7 dimensioner
* Upplevd koppling mellan lön och arbetsprestation
* Arbetstillfredsställefse
* Engagemanglidentifikation med företaget
* Arbetsuppgifternas egenskaper - fem dimensioner + motivationspotential
* Aterkoppling från chef och medarbetare
* Grunddata: ålder, kön, antal år i företaget

Sammanställningen från den kvantitativa mätningen är viktig eftersom måttet måste
sättas i relation till någonting annat, t ex en tidigare mätning eller andra företag med
samma bakgrund. Det är den relativa nivån som är det intressanta i denna mätning. I
figur 24.2 återfinns en sammanstälIlning av resultatet från en kvantitativ mätning.

Som framgår av figur 24.2 uppvisar företag A en genomgående positiv bild av
motivationstillståndet i företaget utom vad gäller belöningssystemet. Detta innebär att
det kan finnas en potentiell fara att personer som sätter lön och förmåner högt kan
lockas över till något av konkurrentföretagen eftersom lönenivån kan vara högre där.

Förklaring till figur24.2.Underlaget till sammanställningen harhämtats från45 olikaarbetsplatser.
Dessaarbetsplatser har sedanrangordnats i nio skalsteg l de olikadimensionerna. Varjeskalsteg
representerar således5 arbetsplatser.
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A B C D E F G H I J
1 FÖRETAGA RANKING

2 X=Företaa A

3 l:!Qm: MEDEl. !:Am:
4 VARIABEL 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5
6 ARBETSKLIMAT I
7 Utmaning/motivation X

8 Frihet X

9 Idestöd X

10 Tillit X

11 LIvfulIhlDynamik X

12 Lekfullhet/humor X

13 DebattlMAngfald X

14 Konflikter X

15 Risktagande X

16 Idetld X

17
20 BELÖNINGSSVSTEM

21 Tlllfredst. m Lönenivån X
22 .. Förmåner X

23 .. Sätt att höla lön X

24 .. Lönestruktur X

25 .. TOTALT X

26 Koppl. lönlarbetsprest X
27
28 LÖNEJÄMFÖRELSER

29 samma Arbuppg. eget ftg X

30 Andraauppg .. X
31 Förväntn på eget ftg X

32 Förväntn på sig slälv X

33
35 ARBETSUpPGIFTER

36 Variation X

37 Att se helhet X
38 Viktiga X

39 Frihet I arbetet X
40 Att se resultat X

41 MotIvationspotential X
42
43 Äterkoppl fr chef/med X

44
45 Engag/ldentlf m företag X

46 ArbetstIllfredsställelse X I
47
48
49 Figur 24.2.sammanställning av kvantitativa data I en I
50 motivationsanalys ! I I
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Sammanställningen i figur 24.2 ger företagsledningen en fingervisning om att
tillståndet tycks vara gott i företaget men att man bör analysera vad det är i
belöningssystemet som gör personalen mindre nöjda än i de andra företagen. Det är
inte säkert att lönenivån är lägre. Det kan finnas andra förklaringar som avspeglar sig
i detta relativa missnöje, t ex högre förväntningar på lönen än i andra företag och en
alltför låg andel fast lön i förhållande till totallönen.

Kvalitativ motivationsanalys

Den beskrivna kvantitativa mätningen räcker emellertid inte som fullständig
beskrivning av hur motivationssystemet ser ut. Det kan mycket väl tänkas att
personalen i företaget i och för sig känner sig motiverad i arbetet men att de är
motiverade för nfel" saker i förhållande till företagets mål. Vidare mäter inte den
kvantitativa mätningen alla viktiga variabler. Därför bör den kvantitativa mätningen
kompletteras med intervjuer med personalen. Nedan följer en checklista på olika
faktorer som är viktiga att analysera i motivationsanalysens intervjumoment.

* Uppföljning av svagheterna I den kvantitativa mätningen.

De svagheter som framkommer i den kvantitativa mätningen måste givetvis
analyseras och tydliggöras.

* Mål

Eftersom organisationens mål är centrala för motivationssystemet handlar det här
bl a om att få en bild av organisationens olika mål på övergripande nivå, på
avdelningsnivå och på individnivå. Den typ av frågor som här bör besvaras är bl a:

- Hur pass tydliga är målen? Går de att mäta?
- Har personalen accepterat målen och känner sig motiverade av att

l:!ppfylla målen?
- Ar målen tillräckligt utmanande, dvs inte för svåra eller för lätta att nå?
- Följs målen upp regelbundet av chef och företag?
- Vad händer om målen uppfylls resp inte uppfylls?
- Hur går målformuleringsprocessen till?

I detta skede kommer man automatiskt in på planerings- och utvecklingsssamtal
som ju är det vanligaste sättet att formulera och följa upp individuella mål.

* Styrsystemet

Det är inte alltid styrsystemet belönar och motiverar avsedda arbetsprestationer.
Vanliga brister är t ex redovisningssystem som leder till kortsiktigt handlande,
eller suboptimering av den egna avdelningen på företagets bekostnad. Ett annat
vanligt problem är att de ekonomiska siffror som presenteras inte förstås av
personalen vilket gör att siffrorna därigenom förlorar sin styrande funktion.

Det är därför viktigt att det görs en nogrann analys av företagets styrsystem och
vilka arbetsprestationer styrsystemet belönar i praktiken. I detta avsnitt handlar
det bl a om att besvara frågor av typen: finns det en nära koppling mellan
företagsmål och styrsystem? Vilka arbetsprestationer följer som en konsekvens
av styrsystemet och är de i så fall i överensstämmelse med företagets mål?
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* Ledarskapet

I denna studie har vi kunnat konstatera att ledarskapsfaktorer är mycket viktiga för
arbetsmotivationen. Kvaliteten på ledarskapet brukar som regel kunna avläsas i
mätningen avarbetsklimatet och återkopplingen, som görs i den kvantitativa
delen. Om resultatet i arbetsklimatmätningen är dåligt är det viktigt att identifiera
vad det är som brister i ledarskapet. Det finns många ledaregenskaper som får
direkta konsekvenser på arbetsmotivationen t ex förmågan att visa uppskattning,
förmågan att entusiasmera, den tekniska kompetensen, förmågan att vara rättvis,
förmågan att kunna individualisera ledarskapet och den sociala kompetensen.

* Återkoppling från chef och medarbetare

Mål och återkopplingssystem är nära förknippade med varandra men berör också
den vardagliga återkopplingen från chef och medarbetare. Här är syftet bl a att
analysera hur återkopplingen från chefen går till och ser ut:

- Hur ofta sker den?
- Är den tydlig och specifik?
- ~r den kopplad till något mål?
- Ar den övervägande positiv eller negativ?

* Kundkontakt samt återkoppling från kund

I denna studie har vi kunnat konstatera att kundkontakt tycks vara en faktor som
framför allt indirekt kan vara betydelsefull för motivationen. Kundkontakten är viktig ur
många synvinklar. Den ger individen värdefull information om styrkor och svagheter i
företagets tjänster och produkter så att företaget sedan kan anpassa sig till kundens
behov. Kundkontakten är således en ovärderlig källa för inlärning och anpassning.
Kundkontakten ger samtidigt individen kontinuerlig påminnelse om en viktig aspekt i
arbetet nämligen att känna sig efterfrågad.

I motivationsanalysen tydliggörs hur kundkontakten ser ut idag i syfte att kunna
genomföra förändringar som ökar kontakten med kunden. I detta stadium kommer
man automatiskt in på organisationsstrukturen i organisationen - finns den
struktur som behövs för att maximera kontakten med kunden?

* Organisationsstrukturen

Förutom kundkontakt berör organisationsstrukturen många aspekter av
arbetsmotivationen. I kvalificerade kunskapsorganisationer rekommenderas
allmänt platta organisationslösningar. De viktigaste förklaringarna till att
decentraliserade organisationer är att föredra i kunskapsintensiva företag är att
kvalificerade medarbetare önskar ha stor frihet, eget ansvar och vill också kunna
se ett tydligt resultat av sitt eget arbete. Den dagliga styrningen från
chefspersoner är ofta helt enkelt inte nödvändig, möjlig eller ens önskvärd vilket
alltså sätter sina spår i organisationsstrukturens utseende.
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I en motivationsanalys är bl a uppgiften att analysera hur organisationsstrukturen
faktiskt ser ut - inte hur den ser ut i en organisationsskiss. Här identifieras bl a
konsekvenserna av den faktiska organisationsstrukturen på arbetsmotivationen,
t ex möjligheten att fatta egna beslut, eventuell energitapp som försvinner i tids
krävande och mer eller mindre meningslös administration. Vidare studeras
överensstämmelsen mellan organisationsstrukturen och företagsstrategin, dvs
huruvida organisationsstrukturen understödjer företagsstrategin. Gör den inte det
kan man förutsätta att en hel del energi går åt till frustration istället för motivation.

* Belöningssystemet

Belöningssystemets nivå och utformning är en av företagets mest känsliga frågor. I
den kvantitativa mätningen kan man få en indikation på, a) hur pass väl
belöningssystemet tillfredsställer personalens behov, b) den upplevda kopplingen
mellan lön och prestation, c) den subjektiva upplevelsen av lönenivån i förhållande
till ett antal jämförelsepunkter. Det visar sig alltid att nästan alla är missnöjda med
belöningssystemet. Få personer, ofta företagets bäst betalda personer, tycker att de
har en helt rättvis lön. Det som är intressant är den "relativa missnöjdheten", dvs hur
pass missnöjda de är med lönen i förhållande till andra företag. Om bara en enda
mätning görs, utan att jämföra med andra företag, är risken stor att man felaktigt drar
slutsatsen att missnöjet med belöningssystemet är utbrett i företaget. Ett visst
missnöje med belöningssystemet är alltså "helt normalt".

Oavsett typ av arbete är det troligen alltid önskvärt att det finns en koppling
mellan arbetsprestation och belöning, därmed inte sagt att belöningen alltid
måste vara materiell. Kerr (1988) föreslår att alla belöningssystem som syftar
till att stärka kopplingen mellan prestation eller belöning, bör testas på nio
kritiska punkter. Här följer en kort presentation av dessa punkter.

1. Finns det en gemensam syn bland företagets/avdelningens
nyckelpersoner om vilka de övergripande målen är?
En gemensam syn på i vilken riktning företaget skall gå hos företagets
nyckelpersoner är en viktig förutsättning för att alla i företaget skall arbeta mot
samma mål. Målen är i sin tur en förutsättning för att personalen skall veta vilka
prestationer som förväntas av dem och utgör därför också en förutsättning för
belöningssystemet.

2. Kan företaget tillgodose de typer av belöningar Individen efterfrågar?
Om företaget bara tillhandahåller standardiserade belöningar som kanske ingen
känner starkt för kommer heller inte belöningssystemet att fungera väl. Den
principiella lösningen är därför att utforma belöningssystemet på ett så flexibelt sätt
att varje individ känner att belöningen också i praktiken fungerar som en belöning.

3. Finns det en koppling mellan prestation och lön?
En viktig förutsättning för att systemet skall vara motivationsdrivande och
produktivitetsfrämjande är att det finns en koppling mellan lönen och prestationen,
dvs individen skall uppleva att det lönar sig att vara kreativ, innovativ, ambitiös, etc.

4. Finns det en nära koppling I tid mellan belöning och prestation?
Belöningar som ges lång tid efter utförd prestation är samtidigt dåliga och svaga
belöningar och underlättar inte heller arbetsmotivationen. Uppgiften är här alltså att
studera tidsnärheten mellan prestation och belöning. Ju närmare i tid desto bättre.
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5. Finns det en förståelse för hur prestationer bedöms och belönas I
företaget?
Ofta är de belöningar som används, och sättet att bedöma prestationer, otydliga för
personalen vilket alltså leder till att systemet fungerar dåligt eller inte alls. Syftet i
analysen är att ta reda på om alla är medvetna om hur systemet fungerar, dvs vilka
belöningar som finns, hur prestationer bedöms, vem som bedömer prestationer, etc.

6. I vilken utsträckning belönas och bestraffas prestationer?
I många typer av verksamhet finns det ett stort mått av risktagande och följaktligen
samtidigt en viss sannolikhet för misslyckande. Det gäller t ex i FoU-arbete där långt
ifrån alla produkterna blir framgångar eller ännu mindre utvecklas till färdiga produkter.
I detta testmoment av belöningssystemet är uppgiften att se i vad mån även goda
försök belönas trots att de i slutändan inte blev framgångar, eller om allt som inte blir
perfekt bestraffas, t ex genom utfrysning. Forskning visar att bestraffande åtgärder ofta
är dåliga verktyg för att förändra beteende. Konsekvenserna av belöningssystem som
bestraffar misslyckanden, trots att de varit goda försök, blir räddhågsna organisationer
där kreativiteten troligen blir lidande.

7. Kontrolleras belöningar av rätt personer på rätt nivåer?
Det händer ganska ofta att belöningar kontrolleras av personer som befinner sig långt
från den dagliga verksamheten och som dessutom gör det på ett förutsägbart sätt.
Denna typ av belöningar har svårare att uppfattas som "riktiga" belöningar av
individen. Det principiellt riktiga är att belöningar kontrolleras av chefspersoner som
befinner sig så nära individen som möjligt och som alltså har möjlighet att kunna bilda
sig en egen uppfattning om varje individ.

8. Hur stor är skillnaden mellan hur duktiga och mindre duktiga personer
belönas?
Om skillnaderna i t ex lön är för små mellan ambitösa och mindre ambitösa personer
är risken stor att personalen kommer att uppfatta att belöningssystemet inte har den
sporrande effekt det syftar att leda till.

9. Är mål, utvärdering, återkoppling och belöningsystemet Integrerat I
samma system?
Alla dessa delar bör helst hänga ihop i en helhet för att bli tydlig för medarbetarna och
som samtidigt leder till prestationer som överensstämmer med företagets mål.

Förutom punkterna ovan är det viktigt att påminna om betydelsen av att belönings
systemet är anpassat till företagets strategi, specifika verksamhet och slutligen till
individen. Det gäller alltså generellt för företaget att skräddarsy sitt eget belönings
system så nära individens egen verklighet i så stor utsträckning som möjligt.

* Organisationens demografiska egenskaper

Som framgått av både resultatet från denna och andra studier spelar olika
demografiska faktorer en viktig roll för arbetsmotivationen. Detta moment i
motivationsanalysen syftar till att tydliggöra könsfördelningen, åldersfördelningen
samt det genomsnittliga antal år som medlemmarna i de olika projektgrupperna
arbetat tillsammans. Den typ av frågor som måste besvaras är bl a: skrämmer ålders
fördelningen bort yngre sökande? Betyder den manliga dominansen att få kvinnor
vågar söka sig till företaget? Finns det projektgrupper som stelnat i utvecklingen på
grund av att de arbetat ihop för länge?
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Figur 24.3. Exempel på en riskfylld åldersstruktur.

I figur 24.3 åskådliggörs en åldersstruktur hämtad från ett ingenjörsföretag. Som
framgår av figuren finns det nästan inga ingenjörer i företaget mellan 35 och 50 år,
dvs den åldersgrupp som normalt brukar utgöra den kommersiella kärnan i flertalet
ingenjörsföretag. Risken med en sådan ålderstruktur är, förutom att företaget
kan lida ekonomiskt, att gapet mellan yngre och äldre är så stort att det inte blir
någon interaktion mellan dem. Konsekvensen kan bli dålig stämning, liten kunskaps
överföring mellan äldre och yngre och utvecklandet aven "personalom
sättningskultur", dvs många av de yngre slutar efter några få år i företaget. En
åldersstruktur av den typ som visas i figur 24.2 kan vara ett tecken på att personal
politiken inte fungerar som den borde.

* Arbetsuppgifternas egenskaper

Som konstaterats i denna studie är arbetsuppgifternas egenskaper viktiga för både
arbetstillfredsställelse och E/I. I den kvantitativa delen av motivationsanalysen görs
en mätning av upplevelser av arbetsuppgifternas egenskaper där alltså
arbetsuppgifternas variation, helhetsegenskaper, att se resultat, grad av betydelse
samt frihet mäts. Denna mätning ger en god bild av styrkor och svagheter i
individens arbetsuppgifter. I intervjun följs eventuella svagheter upp vilket syftar till
att få en tydligare bild av varför t ex inte individen har större frihet eller varför
arbetsuppgifterna är så monotona.

Vidare gäller det här att få mer information om arbetsuppgifterna som t ex i vad mån
individen har tillräckligt med resurser och tillräckligt bra utrustning.

* Utvecklingsmöjligheter, karriärvägar

I denna studie har vi sett att utvecklingsmöjligheterna är en av de viktigaste
drivkrafterna för framför allt de yngre medarbetarna. Detta moment i motivations
analysen syftar till att identifiera hur medarbetarna ser på sin framtid i organisationen



205

och företagets förmåga att kunna tillgodose medarbetarnas behov av utvecklings
möjligheter, kompetensutveckling och karriärvägar. I många företag finns det en
organisation och system för karriärplanering men de handlar oftare om traditionella
karriärvägar än om karriärvägar för duktiga specialister eller tekniker. Finns det inte
tillräckligt utvecklade karriärvägar och utvecklingsmöjligheter är risken stor att
företaget får svårt att behålla sina duktigaste medarbetare.

• Interninformationen

Interninformationen är en del i det som i denna studie benämnts återkoppling från
chef/företag. Denna variabel har i studien visat sig vara en av de viktigaste
prediktorerna för både arbetstillfredsställelse och ElI. Organisationens förmåga att
informera medarbetarna brukar ofta vara en god indikation på förmågan att motivera.
Organisationer som brister i informationen brukar, enligt min erfarenhet,
regelmässigt ha sämre personalpolitik, sämre arbetsklimat och sämre ledarskap. Att
ge information är samtidigt en signal till medarbetarna att de betyder något för
organisationen. Bristen på information uppfattas på motsatt vis som att medarbetarna
inte är betrodda och viktiga. En dåligt utnyttjad interninformation innebär att
organisationen också missar en god möjlighet att ge återkoppling till personalen. En
utveckling av interninformation kan ofta vara en enkel och billig start i en process
som syftar till att förbättra motivationssystemet.

• Individens behov och företagets förmåga att tillgodose behoven

I denna rapport har jag vid ett flertal tillfällen hävdat att en nyckelfaktor för framgång
för att nå hög arbetsmotivation i kunskapsintensiva företag är att det finns en förmåga
och en flexibilitet i organisationen att så långt det är möjligt tillgodose individens
speciella behov och önskemål. Många företag arbetar med standardiserade
lösningar vilket kan leda till att individen istället vänder sig till konkurrentföretag för
att nå behovstillfredsställelse. Denna del av motivationsanalysen syfter helt enkelt till
att analysera företagets lyhördhet för individuella behov.

Slutsatser

Jag har i detta avsnitt argumenterat för nödvändigheten att analysera arbetsplatser
utifrån ett motivationsperspektiv. Efter många års arbete som psykolog,
företagskonsult och forskare i har jag vid ett otal tillfällen sett att det för
företagsledningen finns "osynliga" faktorer som styr, bestraffar och belönar
prestationer i organisationen. Det finns förvånansvärt ofta en omedvetenhet om vilka
prestationer som egentligen belönas i organisationen. Det kan t ex vara ett
resultatlönesystem som belönar taktikbudgetering, ett kvartalsrapporteringssystem
som belönar kortsiktigt tänkande, otydliga mål som belönar passivitet, en
"jantelagskultur" som bestraffar ambitiösa medarbetare, brist på utvecklings
möjligheter som leder till hög personalomsättning bland yngre kvalificerade
medarbetare och en åldersstruktur som leder till ett trist arbetsklimat som skrämmer
bort yngre medarbetare.



206

Om det saknas en medvetenhet i organisationen om vilka prestationer som
egentligen belönas, och vad det är som styr prestationerna, är risken stor att åtgärder
som vidtas, t ex omorganisationer, blir utan effekt. Motivationsanalysen är en
nödvändig metodik för att identifiera och medvetandegöra motivationssystemet och
den underliggande belönings- och motivationsstruktur som finns på alla
arbetsplatser och som alltså är den kraft som i hög utsträckning styr livet i
organisationen.
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Work motivation
• a study of engineers

Summary In English

Introductlon

Work motivation is considered to be one of the most important topics among both
praetising managers and organizational researchers. One of the main reasons for
the growing attention devoted to this subjeet is the increasing knowledge content
and the growing important role people play, in addition to the physical and
financial resources, for the result and effeetiveness of Iiterally every organization.

This study is about work motivation for engineers. The starting point of the
study is that work motivation is affeeted by a multitude of faetors in the
organizational milieu, within the individual, and in his social situation outside
work. Figure 1 visualizes a motivation system, which summarizes the
fundamental ideas guiding this study.

Organlzatlon Indlvldual
Guldance and
controi factors

* Goals * Age

* Job feedback * Time with

* Personal develop- ~
same work
tasksment interviews

* Organizational Work
* Other faetors

tenure motivation
* Male/female * Work- Result

'I * Externai r+ satisfaetion r+ for the
Motivation circumstances
factors * Personal * Organiza-

orga-
nisation

* Work tasks incentives tional

* Working climate * Education, commitment

* Reward system competence

* Leadership * Cognitive

* Organisation style

strueture * Other
~oclal context/soclety

* Customer contaet charaeteristics

* Ownership
14. * Economic situation* Growth ....

* Labour supplypotential -
* Other faetors * Values, opinions

* Other faetors

Flgure 1. A motivation system



208

The more dependent an organisation is on high quality input - e.g. problem solving
and decision making - from its employees, the more vital is a high leveI of motivation
for the success of the organisation. In order to have motivated employees it can be
assumed that there should be a high level of congruency between what the individual
wants and expects from his organization and what the organization offers him in
practice. Each individual is unique with a unique set of background, personality and
preferences. This means that to be weil motivated he must work in an organisation
where he is working with tasks that suits his individual background and competence,
he is working with co-workers he finds socially attractive. etc. From the organizations
perspective, however, it can be assumed that a high degree of motivation is not
enough - the individual must be guided in a certain direction, through goals and
feedback systems, in order to reach the organizations goais.

The study's main purposes are the following:

To increase the knowledge as to how Swedish engineers are being motivated
by studying work motivation from a broad perspective where both
organizational and individual factors are considered. More specifically the
study's purpose is to answer the following main questions: a) is there a
relation between effectiveness and work motivation among engineers? and b)
do the degree of motivation among Swedish engineers vary with the
motivation system?

More detailed research questions, which the study aims to answer, are
presented in the result section below.

Method

Subjects and companles

The study examined the motivation system for 780 engineers in 34 companies.
The companies are classified into the following categories:

Table 1. Types of companles and subJects

Number
Companles Depts Persons

[arge companieS(more than 5.000 employeeS)4--------- 222-
R & D/Construction departments 7 (147)
Marketing departments 4 (75)

Large building contractors (more than 1.000 emp.) 3 5 57
Building consulting comp. (15 to 1.000 employees) 16 246
Electrical consulting companies (5) (83)
Other consulting companies 2 23
Government owned, commercially oriented 3 73
Municipal technical facilities 3 4 84
Research institutes 3 75

Total 34 780
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The term "engineer" is a direet translation from Swedish "ingenjör" which
encompasses two groups. One group (45%) "civilingenjörer" possess Master
of Science degrees from academic engineering school. The second group
(55%) "gymnasieingenjörer" have an upper secondary leveI technical school
diploma. Out of the 780 respondents 707 were men and 73 women.

Questlonnalre, variables measured In the study

The 263 item questionnaire used in the study contains different surveys that
measures most of the faetors listed in Figure 1. Most of these surveys were
taken from the research literature and translated from English to Swedish.

The main variables measured in the study were the following:

Work motivation
• Organizational commitment
• Work satisfaetion

Since work motivation cannot be quantified, these two variables were
used as a substitute measure and as an indication of the degree of work
motivation.

Guldance- and controi factors
• Goal perceptions (5 dimensions)
• Job feedback (15 dimensions, 6 total dimensions)
• Personal development interviews

Motivationai factors
• Organizational climate (10 dimensions)
• Satisfaetion with the reward system (5 dimensions)
• Pay for performance perceptions
• Pay equity perceptions (7 dimensions)
• Work charaeteristics (5 dimensions, 1 total)
• Type of company and department
• Ownership, shareholder
• Customer contact

Indlvldual factors
• Age, job tenure, organizational tenure
• Male or female
• Work motives
• Extemal circumstances

Research questions and main results

In this seetion the research questions are presented along with the most
important results. All the results presented in this seetion are statistically
significant.
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1. What Impact do age, Job tenure and organlzatlon tenure have
on work motivation?

The result showed that these factors vary with the different variables studied:

* Work satisfaction increased with job tenure but only up to about 10-15 years
with the same work tasks.

* Organizational commitment increased with age up to about 50 years of age.

* The youngest age group, 20-29 years old, perceived the organizational
climate in a more positive way than the older age groups.

* Departments/companies with a lower average age level displayed a more
positive organization climate than departmentslcompanies with a higher
average age laval.

* Young people, and people with few years in the organisation, were generally
more satsified with the reward system than older people and people with
longer organizational tenure.

* All age groups were more or less dissatisfied with the reward system.

* The work motives were ranked in a similar way but varied in strength
between the age groups. Younger persons valued growth potential highest
and valued salary, benefits, prestige and help others significantly less than the
older employees.

* The work characteristics were perceived to be the least motivating by the
youngest age group, while the oldest, 50-55 years, perceived their work tasks
as the most motivating.

* Both positive feedback and negative feedback increased with organization
tenure. Negative feedback from the company was the only type of negative
feedback that increased with organizational tenure.

2. Are there any dlfferences between the way In whlch male and
female engineers percelve thelr worklng conditlons?

Results obtained in this study showed that there were differences between
male and female engineers primarily in the following respects: satisfaction with
the reward system, some work values and negative feedback.

* Women were more satisfied with the reward system despite the fact that they
perceived their salary level less favorably than their male peers.

* Women valued "help others" much less and social factors
higher than men.

* Women perceived that they received less negative feedback from the
company and peers in comparison with men and also gave themselves less
negative feedback.
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3. How Important Is the degree of proxlmlty to the customer for the
work motivation?

One hypothesis in this study is that the degree of proximity to the customer
could be a crucial factor for work motivation. The reasons behind this
assumption are that it is easier for the employee to see the result and meaning
of his work if he receives regular feedback from the customers. The subjects
were divided into two groups: one with high, regular customer contact and the
other with no or very little customer contact. The results were all in accordance
with the hypothesis.

* Both organizational commitment and work satisfaction were higher among
employees working close to the customers.

* Employees with a high degree of customer contact perceived the working
climate in a more positive way

* Employees with a high degree of customer contact were generally more
satisfied with the reward system.

* Emloyees working close to the customers perceived their work
characteristics as more motivating than employees further away from the
customers.

* A high degree of customer contact was found to be positively related with
positive feedback from both peers and manager/company.

* A strong relationship was found between the degree of customer contact and
the perception of the goais. Employees close to the customers stated that they
participated more often in the goal formation, received more goal feedback,
had clearer goais, had more challenging goals and a stronger goal
commitment than the other group.

All these results suggest high customer contact to be an important factor for
work motivation.

4. Are there any dlfferences between the way In whlch different
types of organisations manage to stimulate the employees
motivation?

The different types of organisations were compared with regard to their ability to
stimulate motivation. In general the municipal technical facilities departments were
by far the least succesful while the other organisations were placed about on the
same high level, with the exception of the R & D and construction departments in
the large companies which were placed somewhat lower.

* The building consulting companies and the marketing departments scored
highest on the organizational commitment scale, while the municipal technical
facilities scored lowest. The latter category was also the least succesful on the
work satisfaction scale.
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* The marketing departments in the large companies scored highest in several
dimensions such as the working climate and work charaeteristics.

* The employees at the research institutes displayed the most divergent work
values in comparison with the other types of organisations. They valued
"freedom at work" and "help others" higher, and valued "salary and benefits"
significantly lower.

* Employees working with a clear pay policy were less satisfled with the
reward system than were employees working without a pay policy.

* There were in general small differences between small and large companies
in all dimensions except satisfaetion with reward system where the small
companies showed a higher degree of satisfaetion.

* Employees in the marketing departments in the large companies perceived
that they worked with clearer goais, received more feedback on their goais,
and showed astronger commitment to reaching their goals than employees in
the R & D- and construction departments in the same companies.

5. What Is the relatlonshlp between satlsfactlon with conditlons
outside work and conditlons at work?

Work motivation has traditionally been considered to be the result of
conditions at work. This study aims to analyze how satisfaetion with conditions
outside work relates to satisfaetion with working conditions.

* Results indicated that people who were satisfied with conditions outside work
were significantly more satisfied with conditions at work than the group who
were dissatisfied with conditions outside work. There were particularly large
differences in the following respeets: work satisfaetion, organizational
commitment, working climate, work charaeteristics and amount of positive and
negative feedback.

6. What are the effects of participatIng In ownershlp on work
motivation?

Many companies have offered their employees the opportun ity to be
shareholders in their own company. Does this influence work satisfaetion and
organizational commitment?

* There were small, nonsignificant, differences between stock-owning and
other employees in the large, stock-exchange-Iisted companies. However,
stock-owners in the small, non-listed companies, had significantly more work
satisfaetion and were more commited to their organizations than non stock
owners.

7. Are there dlfferences In the way graduate engineers, In
comparlson with technlclans percelve thelr worklng conditlons?

There is a tendency in many companies to equate engineers with a college
degree with technicians with an upper secondary school qualification, after a
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couple of years in the company. Does this have any consequences with regard to
how the two groups perceive their work characteristics and reward system?

* Result showed small differences in how the work characteristics were
perceived and no differences between the two groups concerning satisfaction
with the reward system.

8. What Impact do personal development Intervlews have as a
guldance and controi tool and as a means to stimulate work
motivation?

Personal development interviews are used regularly in many companies as a
guidance- and controi tool as weil as a tool to stimulate work motivation. This
study aims to analyze whether these discussions have any positive
consequences.

* People who had such interviews regularly had a significantly higher degree
of work satisfaction and organizational commitment, and displayed in general
a more positive perception of their working condtions in comparison with
employees who did not have such interviews.

9. What are the relatlonshlps between goals and motivation In
engineering work?

* Employees who worked closer to the customers (employees in marketing
departments), perceived their working goals as clearer, received more
feedback on their goals and displayed a stronger goal commitment in
comparison with employees working further away from the customers
(employees in R & D and construction departments).

* Employees participating in the goal formulating process displayed astronger
goal commitment than those who did not participate.

* No relationship was found between pay for performance perceptions and
goal commitment, or between a positive working climate and goal
commitment.

* Employees who regularly had personal development interviews with their
manager had a stronger sense of participating in the goal formulating process,
had clearer goals and received more feedback on their goals than people who
did not have such personal interviews.

10. Why are certaln people high achlevers?

Thirty-five engineers in this study were identified as high achievers by their
respective managers. Are there any differences between how they perceive
their working environment as compared with the more "normal" group?

* High achievers perceived their work environment in agenerally more
positive way in almost all dimensions in comparison with the other group.
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The high achievers were more satisfied with their work, received more
feedback, were more satisfied with the reward system, etc. These results
confirm many of the assumptions that lie behind this study.

The high achievers also had a higher level of work motivation, thus confirming
one of the main questions that this studyaimed to answer: there was a
relationship between effeetiveness and work motivation among engineers.

11. What faetors are the most ImportBnt In Influenelng work
motivation?

Most of the faetors used in this study were analyzed by a multiple regression
analysis.

* The results showed that organizational commitment and work satisfaetion
was primarily predieted by a combination of the following factors: age, positive
feedback from manager/company, some dimensions in satisfaction with the
reward system, pay for pertormance, some working climate dimensions, and
some of the goal dimensions.

Since both working climate and positive feedback from manager/company can
be classified as a measure of satisfaetion with the leadership it is obvious that
leadership is probably a crucial faetor in work motivation.

Negative faetors such as confliets and negative feedback from manager/
company had a significant negative impaet on both work satisfaetion and
organizational commitment.

The results in this study indicate. as predieted. that work motivation is a
consequence of many different types of factors, thus confirming one central
assumption that lies behind this study and also confirms the second main
question that this studyaimed to answer: work motivation varies considerably
with the different faetors in the motivation system

Motivation analysis

In many companies there exists an incentive strueture that is not always the
conscious will of the company. Figure 2 illustrates that undesired work
performance is often rewarded by motivation systems that are not always
designed the way the company think they are.
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Work performance
rewarded In practlce

Flgure 2. Conselous and non-consclous motivation systems

In this work, motivation analysis is presented. Motivation analysis is a tool that
aims to c1arify how the motivation system is operating in practice.

A motivation analysis is built up of two parts:

a) a quantltatlve measure of the following factors:

• Work satisfaction
• Organizational commitment
• Organizational climate
• Satisfaction with the reward system
• Feedback
• Work characteristics

b) a qualItatlve analysls of some of the most important factors that affect the
motivation system:

• Guidance and controi system: goais, feedback
• Leadership
• Organizational structure
• Feedback from customers
• Reward system
• The organization's demographic characteristics
• Work characteristics
• Growth potential
• Information

One aim of the quantitative analysis is to measure a level of the general
motivation situation in the company by comparing their level with other
companies. It gives the company an idea of how good or bad the situation is.

By clarifying how the company's motivation system is operating in practice,
and by identifying weaknesses and strengths in the company's ability to
stimulate work motivation, it is possible to reshape the system so that work
performance, which is in accordance with the company's goais, is rewarded
and the level of work motivation is raised.



216

Referenser

Alderfer, C. P. (1969) An empirical test of a new theory of human needs.
Organizational Behavior and Human Performance, 14, 142-75.

Allen, T. J. (1988). Distinguishing engineers from scientists. In R. Katz (ed.):
Managing professionaIs in innovative organizations. Cambridge,
Mass: Ballinger Publishing Company, 1988.

Allen, T. J., & Katz, R. (1986). The dualladder: motivationaI solution or
managerial delusion? R & D Management, 16,2.

Altimus, C. A., & Tersine, R. J. (1973). Chronological age and job satisfaetion: the
young blue collar worker. Academy of Management Journal, 16,53-66.

Anderson, C. R. (1983). MotivationaI and performance deficits in interpersonal
settings: the effeets of attributionai style. Journal of Personality and Social
Psychology, Nov, 1136-1147.

Anderson, C. R., & Schneier, C. E. (1978). Locus of control, leader behavior and
leader performance among management students. Academy of Management
Journal, 21, 690-698.

Andrews, F. R., & Farris, G. F. (1972). Time pressure and performance of scientists
and engineers: a five-year panel study. Organizational Behavior and Human
Performance, 8.

Anell, B. (1989). Anställda ägare. Erfarenheter av ägarspridning till anställda i
svenska börsföretag. Stockholm: SNS.

Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational
commitment and organizational effeetiveness. Administrative Science
Quarterly, 26, 1-14.

Armstrong, M., & Muriis, H. (1988). Reward management. London: Kogan
Page Ltd.

Ashford, S. J. (1986). Feedback-seeking in individual adaptation: a resource
perspeetive. Academy of Management Journal, 29, 465-487.

Ashtord, S. J., & Cummings, L. L. (1983). Feedback as an individual resource:
personal strategies of creating information. Organizational Behavior
and Human Pettormence, 32, 370-398.

Asplund, G. (1984). Karriärens villkor. Män, kvinnor och ledarskap.
Stockholm: Trevi.

Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princeton, N. J.: Van
Noostrand.



217

Austin, W., & Walster, E. (1974). Reactions to confirmations and
disconfirmations of expectancies of equity and inequity. Journal of
Personality and Social Psychology, 30, 208-216.

Bailyn, L. (1985). Autonomy in the industrial R & D lab. Human Resource
Management, 24, 129-146.

Bailyn, L., & Lynch, J. T. (1983). Engineering as a life-long career: its meaning, its
satisfactions, its difficulties. Journal of Occupational Behavior, 4, 263-283.

Baker, G. P., Jensen, M. C., & Murphy, K. J. (1988). Compensation and
incentives: practice vs. theory. The Journal of Finance, July, 593-616.

Balkin, D. B., & Gomez-Mejia, L. R. (1984). Determinants of R & D
compensation strategies in the high tech industry. Personnel
Psychology, 37, 635-650.

Bandura, A. (1977). Sociallearning theory. Englewoood Cliffs, NJ: Prentice
Hall. (a)

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral
change. PsychologicaJ Review, 84, 191-215. (b)

Bandura, A. (1980). In search of pure unidirectional determinants. Behavior
Therapy, 12, 30-40.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American
Psychologist, 37,122-147.

Bandura, A., & Cervone, D. (1983). Self evaluation and self-efficacy
mechanisms governing the motivationai effects of goal systems.
Journal of Personality and Social Psychology, 45, 1017-1028.

Bartolome, F., & Evans, P. H. (1979). Professsionallives versus private lives-shifting
patterns of manageriai commitment. Organizational Dynamics, 7, 2-29.

Bateman, T. S., & Strasse r, S. (1984). A longitudinal analysis of the antecedents of
organizational commitment. Academy of Management Journal, 27, 95-112.

Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and the emotionaI disorders. New York:
International Universities Press.

Becker, L. J. (1978). Joint effect of feedback and goal setting on performance: a field
study of residentiai energy conservation. Journal of Applied Psychology, 63,
428-433.

Becker, T. E., & Klimoski, R. J. (1989). A field study of the relationship between the
organizational feedback environment and performance. Personnel
Psychology, 42, 343-358.

Beckerus, A., & Edström, A. (1988). Doktrinskiftet. Stockholm: Svenska Dagbladet.



218

Berkowitz, L., Fraser, C., Treasure, F. P., & Cochran, S. (1987). Pay, equity, job
gratifications, and comparisons in pay satisfaetion. Journal of Applied
Psychology, 72, 544-551.

Björkman, T. & Lundqvist, K. (1981). Från MAX till PIA: Reformstrategier inom
arbetsmiljöområdet. Upppsala universitet: Arkiv för studier i arbetarrörelsens
historia.

Brief, A.P. (ed.). (1984). Produetivity research in the behavioral and social
sciences. New York: Praeger.

Bromet, E. J., Dew, M. A., Parkinson, D. K., & Schulberg, H. C. (1988).
Predictive effects of occupational and marital stress on the mental
health of a male work force. Journal of Organizational Behavior, 9, 1-13.

Bushardt, S. C., Fowler, A. R., & Debnath, S. (1989). Sales force motivation: a
theoretical analysis. Human Relations, 41, 901-913.

Campbell, D. J. (1988). Task complexity: a review and analysis. Academy of
Management Review, Jan, 40-52.

Campion, M. A., & Lord, R. G. (1982) A controi systems conceptualization of
the goal setting and changing process. Organizational Behavior and
Human Performance, 55, 79-95.

Chhokar, J. S., & Wallin, J. A. (1984). A field study of the effect of feedback
frequency on performance. Journal of Applied Psychology, 69,
524-530.

Coles, S. (1979). Age and scientific performance. American Journal of Sociology,
84,958-977.

Cook, J. D., Hepworth, S. J., Wall, T. D., & Warr, P.B. (1981). The experience of
work: A compendium and review of 249 measures and their use.
London: Academic Press.

Curry, J. P., Wakefield, D. S., Price, J. L.,& Mueller, C. W. (1986). On the eausal
ordering of job satisfaction and organizational commitment. Academy of
Management Journal, 29,847-858.

Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation.
Journal of Applied Psychology, 18, 105-115.

Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.

Deci, E. L. (1980). The psychology of self-determination. Lexington, MA: Lexington
Books, D.C. Heath.

Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: theory and
consequences. Journal of Political Economy, 93, 1155-1177.



219

Dittrich, J. E., & Carell, M. R (1979). Organizational equity perceptions, employees
satisfaction, and departmental absence and turnover rates. Organizational
Behavior and Human Performance, 24, 29-40.

Dubin, R, Champoux, J. E., & Porter, L. W. (1975). Central life interests and
organizational commitment of blue-collar and clerical workers. Administrative
Science Quarterly, 20, 411-421.

Dunham, R B. (1976). The measurement and dimensionality of job characteristics.
Journal of Applied Psychology, 61,404-409.

Earley, P. C., Connolly, T., & Ekegren, G. (1989). Goals, strategy development, and
task pertormance: some limits on the efficacy of goal setting. Journal of Applied
Psychology, 74,24-33.

Earley, P. C., Lee, C., & Hanson, L. A. (1990). Joint moderating effects of job
experience and task component complexity: relations among goal setting,
task strategies and pertormance. Journal of Organizational Behavior, 11, 3-15.

Ekvall, G. (1987).The climate metaphor in organization theory. In Bass & Drenth
(Eds.). Advances in Organizational Psychology. Sage Publications.

Ekvall, G. (1989). Manual, formulär A: arbetsklimatet, FA-Rådet.

Ekvall, G. (1990). Ideer, organisationsklimat och ledningsfilosofi. Stockholm:
Norstedts.

Ellig, B. R (1982). Executive compensation: a total pay perspeetive. New York:
McGraw-Hill.

Endler, N. S., & Magnusson, D. (1976). Interactional psychology and personality. New
York:Wiley.

Erez, M., & Earley, P. C. Comparative analysis of goal-setting strategies across
cultures. Journal of Applied Psychology, 72, 658-665.

Erez, M., Earley, P. C., & Hulin, C. L. (1985). The impact on participation on goal
acceptance and pertormance: a two step model. Academy of Management
Journal, 28, 50-66.

Ferris, G. R (1983). The influence of leadership on perceptions of job autonomy.
Journal of Psychology, 114, 253-258.

Ferris, G. R, Fedor, D. B., Rowland, K. M., & Porac, J. F. (1985). Social influence and
sex effects on task pertormance and task perceptions. Journal of Vocational
Behavior, 26, 66-78.

Finn, R H., & Lee, S. M. (1972). Salary equity: its determination, analysis and
correlates. Journal of Applied Psychology, 56, 283-292.

Fischer, C. D. (1979). Transmission of positive and negative feedback to
subordinates. alaboratory investigation. Journal of Applied Psychology, 64,
533-540.



220

Fredholm, E. (1989). Sin lön värd. Monograph, no 40, Sociologiska Institutionen,
Göteborgs Universitet.

Fried, Y., & Ferris, G. R. (1986). The dimensionality of job characteristics: some
neglected issues. Journal of Applied Psychology, 71, 419-426.

Fried, Y., & Ferris, G. R. (1987). The validity of the job characteristics model: A review
and meta analysis. Personnel Psycho!ogy, 40,287-322.

Galbraith, J. R. (1984). Human Resource policies for the innovating
organization. In C. Fombrum, N. Tichy, & M. A. Devanna (eds.):
Strategic resourcs management. New York: John Wiley & Sons, Inc..

Gardell, B. (1976). ArbetsinneMII och livskvalitet. Stockholm: Prisma.

Gardell, B. (1986). Arbetets organisation och människans natur. Stockholm:
Arbetsmiljöfonden.

Gelin, G. & Sundström, L. (1990). Sanna ägare. Stockholm: Arbetslivscentrum.

Gist, M. E. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human
resource management. Academy of Management Review, 12,472-485.

Gladstein, D. (1984). Groups in context: a model of task group effectiveness.
Administrative Science Quarterly, 29, 499-517.

Glick, W. H., Jenkins, G. D., & Gupta, N. (1986). Method versus substance: how strong
are underlying relationships between job characteristics and attitudinai
outcomes. Academy of Management Journal, 29, 441-464.

Glisson, C., & Durick, M. (1988). Predictors of job satisfaction and organizational
commitment in human service organizations. Administrative Science Quarterly,
33,61-81.

Glogow, E. (1986). Burnout and locus of controI. Public Personnel Management,
Spring, 79.

Gordon, M. E., & Fitzgibbons, W. J. (1982). Empirical test of the validity of seniority as
a facto r in staffing decisions. Journal of Applied Psychology, 2, 311-319.

Gordon, M. E., & Johnson, W. A. (1982). Seniority: a review of its legal and scientific
standing. Personnel Psychology, 35, 255-280.

Greenhaus, J., & Beutell, N. (1985). Sources of conflict between work and family
roles. Academy of Management Review, 10, 76-88.

Greller, M. M., & Heroid, P. M. (1975). Sources of feedback: a preliminary
investigation. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 244-256.

Griggs, W. H., & Manring, S. (1986). Increasing the effectiveness of technical
professionals. Management Review, May, 62-64.



221

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey,
Journal of Applied Psychology, 60, 159-170.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of
a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addis.-Wesley.

Hall, D. T., & Mansfield, R. (1975). Relationships of age and seniority with career
variables of engineers and scientists. Journal of Applied Psychology, 60,
201-210.

Hansson, J. (1988). Skapande personalarbete. Stockholm: Prisma.

Hatfield, J. D., & Huseman, R. C. (1982). Perceptual congruence about
communication as related to satisfaction: moderating effects of individual
characteristics. Academy of Management Journal, 25, 349-358.

Hays, W. L. (1973). Statistics for the social sciences. London: Holt, Rinehart & Winston.

Heneman, H. G., & Schwab, D. P. (1985). Pay satisfaction: its multidimensional
nature and measurement. International Journal of Psychology, 20, 129-141.

Heneman, R. L. (1984). Pay for performance: exploring the merit system. (Work in
America Institute studies in productivity, No 38). New York: Pergamon Press.

Heneman, R. L., Greenberger, D.B., & Strasser, S. (1988). The relationship between
pay for performance perceptions and pay satisfaction. Personnel Psychology,
41,745-759.

Heroid, P. M., & Greller, M. M. (1977). Feedback: the definition of a construct.
Academy of Management Journal, 20, 142-147.

Heroid, D. M., & Parsons, C. K. (1985). Assesssing the feedback environment in work
organizations: development of the Job Feedback Survey. Journal of Applied
Psychology, 70,290-305.

Herzberg, F. H. (1966). Work and the nature of man. New York: World Publishing.

Hill, C. W., & Snell, S. A. (1989). Effects of ownership structure and controi on
corporate productivity. Academy of Management Journal, 32, 25-46.

Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership, and organization: do american
theories apply abroad? Organizational Dynamics, Summer, 42-63.

Holland, J. (1985). Making vocational choices: A theory of vocational personalities
and work environments. Englewoood CUffs, NJ: Prentice Hall.

Hollenbeck, J. R., & Brief, A. P. (1988). Self-regulation in the workplace: towards a
unified approach to understanding worker attitudes and behaviors. In R.
Schuler (ed.): Readings in personnel and human resource management.
Sj Paul, MN: West.



222

Hollenbeck, J. R, & Klein, H. J. (1987). Goal commitment and the goal-setting
process: problems, prospects, and proposals for Mure research. Journal of
Applied Psychology, 72, 212-220.

Hollenbeck, J.R, Williams, C.R, & Klein, H. (1989). An empirical examination of the
antecedents of commitment to difficult goais. Journal of Applied Psychology,
74, 18-23.

Holmiund, B. (1991). Produktivitetsutveckling och belöningssystem.
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Hunt, J. W. (1981). Applying American behavioral science: some cross-cultural
problems. Organizational Dynamics, Summer, 42-63.

Hunt, J. W., & Saul, P. N. (1975). The relationship of age, tenure, and job satisfaction
in males and females. Academy of Management Journal, 18,690-702.

laffaldano, M. T., & Muchinsky, P. M. (1985). Job satisfaction and job performance:
a meta-analysis. PsychologicaJ Bulletin, 97, 251-273.

Idaszak, J. R, & Drasgow, F. (1987). A revision of the job diagnostic survey:
elimination of arneasurement artifact. Journal of Applied Psychology, 72,
69-74.

IIgen, D. R, Fisher, C. D., & Taylor, M. S. (1979). Consequences of individual
feedback on behavior in organizations. Journal of Applied Psychology, 64,
349-371.

Ivancevich, J. M. (1978). The performance to satisfaction relationship: a causal
analysis of stimulating and non-stimulating jobs. Organizational Behavior and
Human Performance, 22, 350-365.

Jackson, S. E., Schuler, R S., & Rivero, J. C. (1989). Organizational characteristics
as predictors of personnel practices. Personnel Psychology, 42, 727-786.

James, L. R, & Tetrick, L. E. (1986). Confirmatory analytic tests of three causal
models relating job perceptions to job satisfaction. Journal of Applied
Psychology, 71, 77-82.

Jones, A. P., & James, L. R (1979). Psychological climate: dimensions and
relationships of individual and aggregated work environment perceptions.
Organizational Behavior and Human Performance, 23, 201-250.

Jordan, P. C. (1986). Effects of an extrinsic reward on intrinsic motivation: a field
experiment. Academy of Management Journal, 29, 405-412.

Kacmar, K. M., & Ferris, G. R. (1989). Theoretical and methodological considerations
in the age-job satisfaction relationship. Journal of Applied Psychology,
74, 201-207.

Kalleberg, A. L., & Loscocco, K. A. (1983). Aging, values, and rewards: explaining age
differences in job satisfaction. American SociologicaJ Review, 1, 469-75.



223

Kanter, R M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.

Kanter, R M. (1983). The change masters: innovations for productivity in American
corporations. New York: Simon & Schuster.

Katerberg, R, & Blau, G. J. (1983). An examination of level and direction of effort and
job performance. Academy of Management Journal, 26, 249-257.

Katz, R (1978). Job longevityas a situationai factor in job satisfaction. Administrative
Science Quarterly, 23, 204-223.

Katz, R (1980). Time and work: toward an integrative perspective. In L.L. Cummings,
& B. M. Staw (Eds.): Research in organizational behavior, 2, 81-128.

Katz, R (1981). Managing careers: the influence of job and group longevities. In R
Katz (Ed): Gareer issues in human resource management. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall, 154-181. (a)

Katz, R (1981). An investigation into the managerial roles of career paths of
gatekeepers and project supervisors in a major R & D Facility. R & D
Management, 11, 103-11 O. (b)

Katz, R (1982). The effects of group longevity on project communication and
performance. Administrative Science Quarterly, 27, 81-104.

Katz, R (1988). High performance research teams. In R Katz (ed.): Managing
professionals in innovative organizations. Cambridge Mass:
Ballinger Publishing Company.

Katz, R, & Allen, T. J. (1985). Organizational issues in the introduction of new
technologies. In P. R Kleindorfer (ed.): The management ofproductivity and
technology in manufacturing. Plenum Press, 275-300. (a)

Katz, R, & Allen, T. J. (1985). Project performance and the locus of influence in
the R & D matrix. Academy of Management Journal, 28, 67-87. (b)

Katzell, R A., & Thompson, D. E. (1990).Work Motivation.Theory and praetice.
American Psychologist, 45, 144-153.

Kaufman, H. G. (1974). Obsolescence and professionaI career development. New
York: Amacom, 1974.

Kaufman, H. G. (1978). Technical obsolescence: an empirical analysis of its causes
and how professionals cope with il. 1978 ASEE Annual conference
Proceedings, 194-206.

Kelley, H . H. (1971). Attribution in social interaction. Morristown, N.J.: General
Leaming Press.

Keman, M. C., & Lord, R. G. (1988). Effects of participative versus assigned goals and
feedback in a multi-trial task. Motivation and Emotion, 12, 75-86.



224

Keman, M. C., & Lord, R. G. (1990). Effects of valence, expectancies and goal
performance discrepancies in single and multiple goal environments. Journal
of Applied Psychology, 75, 194-203.

Kerr, S. (1975). On the folly of rewarding A while hoping for B. Academy of
Management Journal, 18, 769-783.

Kerr, S. (1988). Some characteristics and consequences of organizationalreward
systems. In D. SChoorman & B. Schneider (eds.): Facilitating work
effectiveness: concepts and procedures. Lexington, Mass: Lexington Books.

Kirkham, K., & Thompson, P. (1984). Managing a diverse work force: women in
engineering. Research Management, March-April, 9-16.

Klein, H. J. (1989). An integrated controi theory model of work motivation. Academy of
Management Review,14, 150-172.

Kohn, A. (1988). Incentives can be bad for business. INC, January, 93-94.

Korman, A., & Korman, R. (1980). Career success/personal failure. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall.

Kovach, K. A. (1987). What motivates employees? Workers and supervisors give
different answers. Business Horizons, September-October, 58-65.

Kozlowski, S. W. J. (1988). Technological innovation and strategic HRM: Facing the
challenge of change. Human Resource Planning, 10, 69-79.

Kozlowski, S. W. J., & Doherty, M. L. (1989). Integration of climate and leadership:
examination of a neglected isssue. Journal of Applied Psychology,
74,546-553.

Kozlowski, S. W. J., & Farr, J. L. (1988). An integrative model of updating and
performance. Human Performance, 1,5-29.

Kozlowski, S. W. J., & Hults, B. M. (1987). An exploration of climates for technical
updating and performance, Personnel Psychology, 40, 539-563.

Latham, G. P., & Steele, T. P. (1983). The motivationai effects of participation versus
goal setting on perforrnance. Academy of Management Journal, 26, 406-417.

Lawler, E E, III. (1968). Effects of hourly overpayment on productivity and work
quality. Journal of Personality and Social Psychology, 10, 306-313.

Lawler, E E, III. (1971). Pay and organizational effectiveness: A psychological view.
. New York: McGraw-Hill.

Lawler, E. E., III. (1981). Pay and organization development. Reading, Mass:
Addison-Wesley.

Lawler, E E, III. (1983). Merit pay: an obscolete policy? In J. R. Hackman, E
E Lawler, III, & L. W. Porter (eds.): Perspectives on behavior in
organizations (2nd ed). New York:McGraw-Hill.



225

Lawrence, B. S. (1988). New wrinkles in the theory of age: demography, norms, and
performance ratings. Academy of Management Journal, 31, 309-337.

Lee, D. M. S. (1986). Academic achievement, task characteristics, and first
job performance of young engineers. IEEE Transactions on engineering
management, vol EM-33, 3, 127-133.

Lee, R., & Klein, A. R. (1982). Structure of the job diagnostic survey for public
sector occupations. Journal of Applied Psychology, 71, 196-202.

Lee, R., & Wilbur, E R. (1985). Age, education, job tenure, salary, job characteristics,
and job satisfaction: a multivariate analysis. Human Relations, 38, 781-791.

Lefcourt, H. M. (1976). Locus ofcontrol: current trends in theory and research. New
York: Erlbaum.

Lepper, M. R., & Greene, D. (eds). (1978). The hidden costs of reward: New
perspectives on the psychology of human motivation. Hillsdale, N.J.:
Erlbaum.

Lewinsohn, P. M. (1974) A behavioral approach to depresssion. In R. J. Friedman &
M. M. Katz (Eds.): The psychology od depression: contemporary theory and
research. Washington D.C.: Winston & Sons.

Locke, E A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives.
Organizational Behavior and Human Performance, 3, 157-189.

Locke, E A., Frederick,E, Lee, C., & Bobko, P. (1984). The effect of self
efficacy, goals and task strategies on task performance. Journal of
Applied Psychology, 69, 241-251.

Locke, EA., & Latham, G.P. (1984). Goal setting. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.

Locke, E. A., Shaw, K. N., Saari, L. M., & Latham, G. P. (1981). Goal setting
and task performance: 1969-1980. Psychological Bulletin, 90, 125-152.

Loher, B. T., Noe R. A., Moeller, N. L., & Fitzgerald, M. P. (1985). A meta analysis of
the relation of job characheristics to job satisfaction. Journal of Applied
Psychology, 70, 280-289.

Lord, R. G., & Hanges, P. J. (1987). A controi systems modeI of organizational
motivation: theoretical development and applied implications. Behavioral
Science, 32, 161-178.

Mabon, H. (1988). Organisationsläran. Struktur och beteende. Stockholm: Decathlon.

Maccoby, M. (1989). Arbeta, varför det? Stockholm: Svenska Dagbladet.

Maehr, M. L., & Braskamp, L. A. (1986). The motivation factor. A theory ofpersonal
tnvesunent. Lexington, MA: Lexington Books.



226

Mathieu, J. E., & zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents,
correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological
Bulletin, 108, 171-194.

Matsui, T., Kakuyama, T., & Onglatco, L. U. (1987). Effects of goals and feedback on
performance in groups. Journal of Applied Psychology, 72,407-415.

McCain, B. E., O'Reilly, C., & Pfeffer, J. (1983). The effects of departmental
demography on turnover: the case of a university. Academy of Management
Journal, 26. 626-641.

McCall, M. W. (1983). Leadership and the professionaI. In T. Conolly (ed.): Scientists,
engineers, and organizations. PWS-Kent Publishing Co.

McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, N. J.: Van Noostrand.

McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Glenview, IL: Scott, Foresman. (a)

McClelland, D. C. (1985). How motives, skills, and values determine what people do.
American Psychologist, 40, 812-825.

McEvoy, G. M., & Cascio, W. F. (1987). Do good or poor performers leave? A meta
analysis of the relationship batween performance and turnover. Academy of
Management Journal, 30, 744-762.

McGee, G. W., & Ford, R C. (1987). Two (or more?) dimensions of organizational
commitment: Re-examination of the affective and continuance commitment
scales. Journal of Applied Psychology, 72, 638-642.

McNeely, R L. (1984). Occupation, gender, and work satisfaetion in a comprehensive
human services departement. Administration in social work, 1984,8,35-47.

Meade, J. E. (1986). Alternative systems ofbusiness organization and of workers
remuneration. London: Allen & Unwin.

Mento, A. J., Steele, R P., & Karren, R J. (1987). A Meta-analytic study ofthe effects
of goal-setting on task performance: 1966-1984. Organizational Behavior and
Human Decision Processes, 39, 52-83.

Meyer, J. P., Paunonen, S., Gellatly, I. R, Goffin, R D., & Jackson, D. N. (1989).
Organizational commitment and job performance: It's the nature of the
commitment that counts. Journal of Applied Psychology, 74,152-156.

Meyer, H. H., & Walker, W. B. (1961). A study of factors relating to the effectiveness of
a performance appraisal program. Personnel Psychology, 14,291-298.

Miller, D. B. (1986). Managlng professionals in research and development. San
Fransisco: Jossey Bass.

Mitchell, T. R, & Silver, W. S. (1990). Individual and group goals when workers are
independent: effects on task strategies and performance. Journal of Applied
Psychology, 75, 185-193.



227

Mitchell, T. R, Smyser, C. M., & Weed, S. E. (1975). Locus of control: supervision and
work satisfaction. Academy of Management Journal, 18, 623-631.

Monczyka, R M., Foster, L.W., Reif, W. E., & Newstrom, J. W. (19n). Pay satisfaction:
money is not the only answer. Compensation Review, 9, 22-28.

Morris, J. H., Sherman, J. D. (1981). Generalizability of an organizational commitment
modal. Academy of Management Journal, 24, 512-526.

Morris, J. H., & Steers, R M. (1980). Structural influences on organizational
commitment. Journal of Vocational Behavior, 17, 50-57.

Mowday, R T. (1987). Equity theory predictions of behavior in organizations. In R M.
Steers, & L. W. Porter, (eds.): Motivation and work behavior. New York:
McGraw-Hill.

Mowday, R T., Porter, L. W., & Steers, R M. (1982). Employee-organization
linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. New
York: Academic Press.

Mowday, R T., Steers, R M., & Porter, L.W. (1979). The measurement of
organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14,224-247.

Muchinsky, P. M. (1978). Age and job facet satisfaction: a conceptual reconsideration.
Aging and Work, 1,175-179.

Nadler, D. A., & Lawler, E. E. (19n). Motivation: A diagnostic approach. In J. R
Hackman, E. E. Lawler, & L.W. Porter (eds.): Perspectives on
behavior in organizations. New York: McGraw-Hill.

Nelson, D. L., & Quick, J. C. (1985). Professionai women: are distress and disease
inevitable? Academy of Management Review, 10,206-218.

Nelson, R. E. (1989). The strength of strong ties: social networks and intergroup
conflict in organizations. Academy of Management Journal, 32, 3n-401.

Nonaka, I. (1989). Organizing innovation as a knowledge-creation process: A
suggested paradigm for self-renewing organization. Unpublished
Manuscript, Institute of Business Research Hitotsubashi University, Tokyo,
Japan.

O'Dell, C. (1986). Major Findings from people, performance and pay. Scottsdale, AZ:
American Compensation Association.

Oldham, G. R, Hackman, J. R, & Stepina, L. P. (1978). Norms for the Job Diagnostic
Survey. Yale Univ. School of Organization and Management, New Haven.

Oldham, G. R, Kulik, C. T., Ambrose, M. L., Stepina, L. P., & Brand, J. F. (1986).
Relations between job facet comparisons and employee reactions.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 38,28-47.



228

Oldham, G. R., Nottenburg., Kassner, M. K., Fems, G. Fedor, D., & Masters, M. (1982).
The seleetion and consequences of job comparisons. Organizational
Behavior and Human Performance, 29, 84-111.

O'Reilly, C. A. III., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and
psychological attachtment: the effeets of compliance, identification, and
internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71
492-499.

O'Reilly, C. A. III., Parlette, G. N., & Bloom, J. R. (1980). Perceptual measures of task
charaeteristics: the biasing effeets of differing frames of reference and job
attitudes. Academy of Management Journal, 23, 188-131.

Orpen, C. (1978). Work and nonwork satisfaetion: A causal correlational analysis.
Journal of Applied Psychology, 63, 530-532.

Payne, R. L., & Pugh, S. S. (1976). Organizational strueture and organizational
climate. In M. D. Dunnette (ed.): Handbook of industrial and organizational
psychology. Chicago: Rand McNally.

Pelz, D. C., & Andrews, F. M. (1976). Scientists in organizations: produetive climates
for research and development (rev. ed). New York, Wiley.

Perry, J. L., & Pearce, J. L. (1983). Initial reaetions to federal merit pay. Personnel
Journal, 3, 230-237.

Pfeffer, J. (1981). Power in organizations. Marschfield, Ma: Pitman Publishing.

Pfeffer, J. (1983). Organizational demography. In L. L. Cummings, & B. M. Staw
(eds): Research in organizational behavior, vol 5. Greenwich Conn: JAI Press.

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The externaI controI of organizations: A
resource dependence perspective. New York: Harper & Row.

Pinchot III, G. (1987). Innovation through intrapreneuring. Research
Management, March-April.

Pinder, C. (1984). Worlc motivation. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Powell, G. N. (1988). Women and men in management. Beverly Hills, CA: Sage
Publications.

Rabinowitz, S. & Hall, D. (1977). Organizational research on job involvement.
Psychological Bulletin, 84, 265-288.

Randall, D. M. (1987). Commitment and the organization: the organisation man
revisited. Academy of Management Review, 12,460-471.

Randall, D. M. (1988). Multiple roles and organizational behavior. Journal of
Organizational Behavior, 9,309-317.

Rhodes, S. R. (1983). Age related differences in work attitudes and behavior: a
review and conceptual analysis. Psychological Bulletin, 93,328-367.



229

Roberts, E, & Fusfeld, A. R. (1982). Critical funetions: needed roles in the
innovation process. In R. Katz (ed.): Career issues in human resource
management. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.

Roberts, T-A. (1991). Gender and the influence of evaluations on self-assessments in
achievement settings. Psychological Bulletin, 109,297-308.

Robbins, S. P. (1989). Organizational behavior: Concepts, controversies, and
applications. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Roethliesberger, f. J., & Dickson, W. J. (1939). Management and the worker.
Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Romzek, B. S. (1985). Work and nonwork psychological involvements: the search for
linkage. Administration and Society, 17, 257-282.

Romzek, B. S. (1989). Personal consequences of employee commitment. Academy of
Management Journal, 32, 649-661.

Rosen, C. M., Klein, K. J., & Young, K. (1986). Employee ownership in America: The
equity solution. Lexington, Ma: D. C. Heath.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expeetancies for internai versus externai controi
reinforcement. Psychological Monographs, 80.

Seligman, M. E (1974). Inlärd hjälplöshet. Stockholm: Aldus.

Scarpello, V., Huber, V., & Vandenberg, R. J. (1988). Compensation satisfaetion: its
measurement and dimensionality. Journal of Applied Psychology, 73, 163-171.

Schein, E. (1978). Career dynamics. Matching individual and organizational needs.
New York: Addison-Wesley Publishing Co.

Schmitt, N., & Mellon, P. (1980). Life and job satisfaetion: is the job central? Journal of
Vocational Behavior, 16, 51-58.

Schneider, B. (1987). The people make the place. Personnel Psychology, 40,
437-453.

Schneider, B. & Reichers, A. E (1983). On the etiology of climates. Personnel
Psychology, 36, 19-36.

SchoII, R. W., Cooper, E A., & McKenna, J. F. (1987). Referent seleetion in
determining equity perceptions: differential effeets on behavioral and attitudinai
outcomes. Personnel Psychology, 40, 113-124.

Schou, P. (1978). Beteendeterapi för depressioner. Pedagogiska Institutionen,
Stockkholms universitet, APPU-rapportserien, nr 17.

Schou, P. (1981). Beteendeinriktad medecin. Uikartidningen, 6, 78.

Schou, P. (1982). Tillämpad experimentell beteendeanalys vid energisparande.
Sydkrafts Forskningsstiftelse och Pedagogiska Inst., Stockholms universitet.



230

Schou, P. (1988). Checklista för belöningssystem. Chefen, 9, 14-15.

Schuster, J. (1984). Management compensation in high technology companies.
Lexington Mass: Lexington Books.

Sjöberg, L. (1990). Lära på jobbet. I J. Edgren (red.), Ura ptJjobbet.
Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen.

Sjöberg, L., & TolIgerdt-Andersson, I. (1991). Företagsledares syn på "den
svenska modellen": produktivitet, arbetsmotivation och arbetstill
fredsställeise. Rapport nr 2, Centrum för riskforskning, Handelshögskolan i
Stockholm.

Skinner, B. F. (1953). Science & human behavior. New York: The Free
Press/MacMi lian.

Slater, P. (1980). Wealth addiction. New York: Dutton.

Souder, W. E. (1987). Stimulating and managing ideas. Research
Management, may-june, 13-17.

Spokane, A. R (1985). A review of reserach on person-environment
congruence in Holland's theory of careers. Journal of Vocatlonal
Behavior, 26, 306-343.

Staw, B. M. (1980). The consequences of turnover. Journal of Occupational Behavior,
1,253-273.

Staw, B. M., Bell, N. E., & Clausen, J. A. (1986). The dispositional approach to job
attitudes: a lifetime longitudinal test. Administrative Science Ouarterly, 31,56-77.

Staw, B. M., & Ross, J. (1985). Stability in the midst of change: a dispositional approach
to job attitudes. Journal of Applied Psychology, 70,469-480.

Steers, R M. (1973). Task goais, individual need strength, and supervisory
performance. Unpublished doctorai dissertation, University of California at
Irvine, 1973.

Steers, R M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment.
Administrative Science Ouarterly, 22, 46-56.

Steers, RM., & Porter, L.W. (eds.). (1987): Motivation and work behavior. New
York: McGraw-Hill.

Steers, R M., & Spencer, D. G. (1977). The role of achievement motivation in job
design. Journal of Applied Psychology, 62, 472-479.

Sveiby, K-E. (1990). Kunskapsledning. Stockholm: Affärsförlaget.

Sveiby, K-E., & Risling, A. (1986). Kunskapsf6retaget - seklets viktigaste
ledarutmaning? Stockholm: Liber.



231

Svejnar, J. (1982). On the theory of the participatory firm. Journal of Economic Theory,
XXVII, 313-330.

Söderström, M. (1983). Organisationsteoretiska perspektiv. Stockholm: Liber.

Taylor, M. S., Fischer, C. D., & IIgen, D.R. (1984). Individuals reactions to
performance feedback in organizations: a controi theory perspective. Research
in Personnel and Human Resources Management, 2, 81-124.

Terborg, J. (1976). The motivationai components of goal-setting. Journal of Applied
Psychology, 61,613-621.

Terborg, J. (1977). Validation and extension of an individual differences model of
work performance. Organizational Behavior and Human Performance, 63,
29-39.

Thamhain, H. J., Wilemon, D. L. (1987). Building high performing engineering
project teams. IEEE Transactions on Engineering Management, vol.
EM-34,3, 130-137.

Thierry, H. (1987). Payment by result systems: a review of research 1945-1985.
Applied Psychology: an international Review, 36, 91-108.

Tubbs, M. E. (1986). Goal-setting: a meta analytic examination of the empirical
evidence. Journal of Applied Psychology, 71,474-483.

Tziner, A., & Falbe, C. (1990). Actual and preferred climates of achievement
orientation and their congruency: an investigation of their relationships to
work attitudes and performance in two occupational strata. Journal of
Organizational Behavior, 11, 159-167.

Umstot, D. D. (1988). Understanding organizational behavior (2:nd ed). St Paul, MN:
West Publishing Company.

Von Glinow, M. A. (1988). The new professsionals. Managing todey'« high-tech
employees. Cambridge, Mass: Ballinger.

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley, 1964.

Wagner, J. G. III, Rubin, P. A., & Callahan, T. J. (1988). Incentive payment and
nonmanagerial productivity: an interupted time series analysis of magnitude
and trend. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 42,
47-74.

Wagner, W. G., Pfeffer, J., & O'Reilly, C. A. III. (1984). Organizational demography and
turnover in top-management groups. Administrative Science Quartely,
29,74-92.

Waldman, D. A., &Avolio, B. J. (1986). A meta-analysis of age difference in job
performance. Journal of Applied Psychology, 1, 33-38.

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of
Educational Psychology, 71, 3-25.



232

Weiner, B. (1984). Principles for a theory of student motivation and their application
within an attributionai framework. In R. Ames & C. Ames (eds): Research on
motivation in education, vol 1: Student motivation. New York: Academic
Press.

Weiss, D. J., Dawis, R. V., England.G. W., &Lofquist,L. H. (1967). Manual for the
Minnesota Satisfaction Questionnaire. Industrial Relations Center,
University of Minnesota.

Westlander, G. (1977). Arbete och livssituation i ett psykosocialt perspektiv. I Nu d~

sedan, PA-rådets jubileumsskrift. Stockholm: PA-rådet. (a)

Westlander, G. (1977). En belysning av begreppet psykosociala faktorer i
arbetsmiljön. Stockholm: PA-rådet. (b)

Williams, L. J., & Hazer, J. T. (1986). Antecedents and consequences of satisfaction
and commitment in turnover modeis: a reanalysis using latent variable
structural equation methods. Journal of Applied Psychology, 71, 219-231.

Wood, R. E., Mento,A. J., & Locke, E. A. (1987). Task complexity as a moderatorof
goal effects: a meta analysis. Journal of Applied Analysis, 72, 416-425.

Wright, J. (1980). On a äeer day you can see General Motors. New York: Avon Books.

Yukl, G. A., & Latham, G. P. (1978). Interrelationships among employee participation,
individual differences, goal difficulty, goal acceptance, goal instrumentality, and
performance, Personnel Psychology, 31, 305-323.

Zenger, T. R., & Lawrence, B. S. (1989). Organizationaldemography: the differential
effects of age and tenure distributions on technical communication. Academy of
Management Journal, 32, 353-376.

Zetterberg, H. (1977). Arbete, livsstil och motivation. Stockholm: SAF.



Frågeformuläret

Av copyrightskäl finns inte arbetsklimatinstrumentet med

Appendix

233



234

ENKÄT OM ARBETSMOTIVATION

I detta häfte finns ett antal frågor om arbetsmotivation. Enkäten utgör en del av
datainsamlingen i ett forskningsprojekt knutet till Handelshögskolan i
Stockholm med arbetsnamnet "Löne- och motivationssystem i tekniskt
orienterade kunskapsföretag". Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen
om hur ingenjörsarbete motiveras.

Forskningsresultaten kan förhoppningsvis leda till att motivationsaspekterna i
ingenjörsarbete fokuseras mer än vad som är fallet idag och att företagen ökar
sin kunskap om hur personalen motiveras.

Formell huvudman för projektet är IMIT - en stiftelse som gemensamt drivs av
Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg, Lunds Tekniska
Högskola samt Handelshögskolan i Stockholm.

Konfidentiell behandling av enkätsvaren

Alla som fyller i enkäten garanteras en fullständig konfidentiell behandling av
enkätsvaren. Den ifyllda enkäten skickas direkt till projektledaren för
forskningsprojektet. Inga uppgifter på enskilda personer kommer att lämnas ut.
Ifyllda enkäter kommer så småningom att förstöras.

Svara så ärligt du kan

Nästan alla frågorna handlar om dina attityder till olika aspekter i ditt nuvarande
arbete. Resultatet från detta forskningsprojekt är därför beroende av att du svarar så
ärligt du kan på frågorna. Vi är tacksamma om du besvarar alla frågorna.

Enkätsvaren kommer att sammanställas och redovisas för varje företag någon
gång under mars 1990.

Den Ifyllda enkäten stoppas I ett kuvert och skickas senast Inom en
vecka till Pierre Schou, Handelshögskolan, IMIT, Box 6501, 113 83
Stockholm.

Ett stort tack för hjälpen I



l. Grunddata

Företag: _

1. Avdelning/sektion:, _

2. Alder: _

3. Hur länge har du haft de
arbetsuppgifter du har just nu?:, _

4. Hur länge har du varit anställd
i företaget? _

5. Utbildning: O Gymnasieingenjör eller motsvarande O Civilingenjör

6. Kön: O Man O Kvinna

7. Aktier/Konvertibler i det egna företaget? O Ja O Nej

II. Arbetsklimatet

235
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III. Relationer till Företaget

Nedanföljer ett antalpåståenden som angertänkbara känslorsommedarbetare kan ha
gentemotdet företagdär de arbetar. Med utgångspunkt från dinakänslorgentemotdet företag
där du nu arbetar angehuruvida du hållermedeDer tar avstånd frånvarjepåstående genomatt
ringaIn ett av de sju alternativen.

Instam- VaJken lnsIåm-
mer ab- elar mer

sokJI starkt
Inte

påstående 1 2 3 4 5 6 7

1.Jag år bereddatt lägganermycketmöda, utövervad
somförväntas av mig,för atthjälpadettaföretag att bil
framgångsrikt 2 3 4 5 6 7

2. Jag berättarför minavännervilketfint företagdet
år attarbeta i 2 3 4 5 6 7

3. Jag kännermycketlite lojalitetmeddettaföretag 2 3 4 5 6 7

4. Jag skullekunnaacceptera nästanvilket jobbsom
helstför att få arbetaför dettaföretag 2 3 4 5 6 7

5. Jagtyckeratt minavärderingar och företagets
värderingar stämmeröverens 2 3 4 5 6 7

6.Jag år stoltattberätta för andraatt jag arbetar I
detta företag 2 3 4 5 6 7

7. Jag skullelikagärnakunnaarbetaför ettannat
företag under förutsättning att arbetsuppgifterna
vore likartade 2 3 4 5 6 7

8. Dettaföretaginspirerar migverkligen att ta fram
minabastasidornärjagskallutföramittarbete 2 3 4 5 6 7

9. Detbehövsbara en litenförändring undernuvaran-
de omständigheter för att jag skall lämnadettaföretag 2 3 4 5 6 7

10. Jag är mycket gladatt jagvaldeattarbeta I detta
företagIställetför andrasomjag övervägde vid den
tidpunktdå jag anställdes 2 3 4 5 6 7

1,. Detfinns intemycketattvinnapå att arbetakvarI
dettaföretagetför alltid 2 3 4 5 6 7

12.Jagtyckeroftadet är svårtatt hållamed
företagets policy i viktigapersonalpolitiska frågor 2 3 4 5 6 7

13.Jag bryr mig verkligen om detta företags öde 2 3 4 5 6 7

14. Förmigår dettadetbästaav allaföretag attarbeta i 1 2 3 4 5 6 7

15. Beslutetatt arbetaför dettaföretagvar definitivt
ett misstag från minsida 2 3 4 5 6 7
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IV. Tillfredsställelse med lOn och fOrmåner

Nedan följeren listapå olikaaspekter på din lönoch dina förmåner. Avgörhurpass tillfredsställd eller
otillfredsställd du kännerdig överdin lönoch dinaförmåner genomattanvända följande skala:

Mycket 0IiI- Tillfreds- Mycket
otillfreds- freds- neut- stälk:! tiDlreds-

staIId ställd ra! släIId
Aspekter pA 'ön och 'örmAner 1 2 3 4 5

1. Min nuvarande lönenivå 2 3 4 5

2. Minaförmåner utöverlön 2 3 4 5

3. Min senaste löneförhöjning 2 3 4 5

4. Detinflytande minchef harpå min lön 2 3 4 5

5. Den information somföretaget ger om de lönefrågor
somberörmej 2 3 4 5

6. Värdet av minaförmåner 2 3 4 5

7. Hurandraarbeten lönesätts i företaget 2 3 4 5

8. Konsekvensen I företagets lönepolitik 2 3 4 5

9. Storleken på min nuvarande lön 2 3 4 5

10.Detantalförmåner jaghar 2 3 4 5

11. Hurmina löneförhöjningar bestäms 2 3 4 5

12.Sklllnader i lön mellan olikaarbetsuppgifter i företaget 2 3 4 5

13. Hur företaget handskas medlönefrågor 2 3 4 5

14.Densumma företaget läggerut på minaförmåner 2 3 4 5

Nedan följernågraytterligare påståenden om lönesättning. Förvarjepåstående angehurpassvälde stämmer
överens medförhållandena på din arbetsplats genomatt ringain lämplig siffra. Använd följande skala:

Instäm- Instäm- Varken Instäm- Instäm-
mer merinte eller mer merhell

absolut inte
Påstående 1 2 3 4 5

15.Omjag lyckas extrabra i mittarbete, får jag sannolikt en
löneförhöjning 2 3 4 5

16.De löneförhöjningar jag får i mittarbete gör att jag
arbetar hårdare 2 3 4 5

17.Debästamedarbetarna i företaget får de största
löneförhöjningarna 2 3 4 5

18. Duktiga och mindre duktigamedarbetare tycks få
samma löneförhöjningar 2 3 4 5
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V. LOnejämfOrelser

Nedanföljer ett antalfrågorsomhandlarom hurdu uppfattardin lön i förhållande tUl olika jämförelsekällor.
Försökatt uppskatta hurmycketdu tjänari förhållande tiD dessakällorgenomatt efterva~e frågaringain
lämpligtalternativ.

1. I jämförelse medandrasomutförsamma arbetsuppgifter somjag i mitt företagochsomhar likartad
utbildning, erfarenhet och prestation, tjänar jag ungefär:

40%
lT1IJ'låe

30"10 20% 10%
rrindre nindre nindre

Ungefär 10%
samma mer

20%
mer

30%
mer

Jag vet Det
inte finns

ingen

2. I jämförelse medandral mitt företag. somutförandraarbetsuppgifter, mensomkräverlikartatansvar,
kompetens, utbildning, prestationoch erfarenhet, tjänar jag ungefär:

40%
lT1IJ'låe

30"/0 20% 10%
nindre mindre mindre

Ungefär 10%
samma mer

20%
mer

30%
mer

Jag vet Det
inte finns

ingen

3. I jämförelse medandrasomutförsammaarbetsuppgifter somjag i andraföretag i Stockholmstrakten och
som har likartadutbildning, erfarenhet, prestation, tjänar jag ungefär:

40%
lT1IJ'låe

30"10 20% 10%
nindre mindre mindre

Ungefär 10%
samma mer

20%
mer

30%
mer

Jag vet Det
inte finns

ingen

4. I jämförelse medpersoner jag kännermedlikartad utbildning och ansvarsomjagtjänar jag ungefär:

40% 30"/0 20% 10% Ungefär 10% 20% 30% Jag vet Det
mindre mindre nindre mindre samma mer mer mer inte finns

ingen

5. I jämförelse medandra i minåldertjänarjag:

40% 30"/0 20% 10% Ungefär 10% 20% 30% Jag vet
mindre rrindre nindre mindre samma mer mer mer inte

6. I jämförelse medvad jag förväntade migtjänai mittföretag vid nuvarande tidpunkt. tjänar jag ungefär:

40%
mindre

30"10 20% 10%
nindre mindre mindre

Ungefär 10%
samma mer

20%
mer

30%
mer

Jag vet
inte

7. I jämförelse medvad jaglycker att jag bordetjäna,tjänarjag ungefär:

40%
mindre

30"/0 20% 10%
mindre mindre mindre

Ungefär 10%
samma mer

20%
mer

30%
mer

Jag vet
inte
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VI. Drlykrafter I arbetet

Nedanföljer10 faktorersomkan motivera människor i arbetet. Försökatt rangordna dessafaktorer
medavseende på hurviktigade ar för attdu skallmotiveras i ditt arbete. Svaraså ärligtdu kan. Försök
attbortsefrån hurdet ser ut på din arbetsplats idag.Utgåfrånvad du tror motiverar dig mestoavsett
arbetsplats. Sätt en 1:aför den viktigaste, en 2:avid den näst viktiga, etc.

* Frihet
exempel: att få disponera minarbetstid somjagviii,attha arbetsuppgifter där jag självkan
bestämma vad somskallgöras,att ha arbetsuppgifter somIngen läggersig i hurde skall
utformas,etc.

* Konkurrens
exempel: möjligheten att nå ett bättreresultat än minaarbetskamrater, möjligheten attbli
anseddsomföretagets bästasäljare, bästakonsult, bästatekniker, bästakonstruktör, etc,
atttävlamotmigsjälv;att göraett bättreresultat än jaguppnätttidigare, etc.

* Lön och förmåner
exempel: att vetaatt jag kan få en extralöneförhöjning om jag gör ett bra jobb,attveta att jag
kanbli belönad medolikaförmåneromjag lyckasi arbetet, attha en höglön, etc.

* Att hjälpa andra
exempel: att hjälpatill så att minaarbetskollegor lyckasi sitt arbete, atthjälpaarbetskollegoma
växaochutvecklas i jobbet, att bli omtyckt för att jag alltidställerupp för andra, etc.

* Status
exempel: att få arbetaI ett företagmedgott anseende, attfå en titel somvisaratt jag har
avancerat i företaget, att få ett stort tjänsterum, etc

* Arbetsuppglfternatarbetslnnehållet
exempel: att få arbetamed arbetsuppgifter somkännssom en utmaning,
att få arbetamedkreativa arbetsuppgifter, att få arbetamedintressanta arbetsuppgifter, etc.

* Att bli uppskattad
exempel: att få uppskattning av minaarbetskamrater, att få berömav minnärmaste chef
att bli omnämnd på ett personalmöte för att ha utförtett bra jobb,etc.

* Möjligheten att avancera, utvecklas
exempel: att se möjligheter till att få arbetamedandrautvecklande arbetsuppgifter,
möjligheten att görakarriär, möjligheten att få arbetautomlands, etc.

* Social tillhörighet
exempel: att få arbetamedtrevligaarbetskamrater medettgemensamt mål,att få arbeta
tillsammans medpersoner somharkul Ihop, attfå varadel I ett lag,etc

* Att leda andra, att få bestimma
exempel: möjligheten att bli utnämnd till chef,att få ledaandramänniskor i arbetet,
att få bestämma hursakerochting skallskötaspå avdelningen, etc

* Annat:, _
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YII. Arbetstillfredsställelse

I dettaavsnittföljerett antalmeningar somberörolikaaspekteri arbetet. AngehurpasstilHredställd
du är med resp.aspektgenomatt använda följande skala:

Myd<et 001- Kaninte Tillfreds.. Mycket
otIIIreds- freds- avgöra om ställd tilUreds-
staIId staIId jagärtil- ställd

fredstälId
eDer ej

, mm nuvamnde arbete tycker lag så hAr om; 2 3 4 5

1. möjligheten att vara sysselsatt helatiden 2 3 4 5

2. möjligheten av att få arbetasjälvständigt 2 3 4 5

3. möjligheten att få arbetamedvarierande arbetsuppgmer 2 3 4 5

4. möjligheten att bli betraktad med respekt I samhället 2 3 4 5

5. det sätt chefenbehandlarsina medarbetare 2 3 4 5

6. min närmaste chefsförmåga att fattabeslut 2 3 4 5

7. möjligheten att göra sakersomöverensstämmer med
mitt samvete 2 3 4 5

8. möjligheten till fast och långvarig anställning 2 3 4 5

9. möjligheten att göra en insatsför andramänniskor 2 3 4 5

10. möjligheten att sägaåt andramänniskor vad somskall
göras 2 3 4 5

11. möjligheten attgöra sakerdär minkompetens tas till vara 2 3 4 5

12.det sätt företagets intema policytillämpas i praktiken 2 3 4 5

13. min lönsett i förhållande till minarbetsinsats 2 3 4 5

14. möjligheten till befordranpå dennaarbetsplats 2 3 4 5

15. frihetenatt användamitt eget omdöme 2 3 4 5

16. möjligheten att försöka med egnaarbetsmetoder
för att utföraarbetet 2 3 4 5

17. arbetsvillkoren 2 3 4 5

18.det sätt somminaarbetskamrater kommeröverens med
varandra 2 3 4 5

19. den uppskattning jag får när jag gör ett bra jobb 2 3 4 5

20.denkänslaav att utföraen prestation jagfår i arbetet 2 3 4 5

FOrhålIanden utanfOr arbetet:

21. min totala livssituation utanförarbetet 2 3 4 5

22. relationer tUl minanärmaste (familjemedlemmar,
släktoch vänner, etc) 2 3 4 5
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VIII, Aterkoppling (feedback) I arbetet

Detfinns mångasättatt få redapå attmanlyckats I sittarbete. VI har Ostat mångasådana sattoch skulle viga att
du angerhur ofta du är medom att va~e händelse Inträffar.

AIdrg Säl- Ibland Ofta Mycket
lan ofta

Hur oUa Inträffar fOlJande händelser? 2 3 4 5

1. Minchefberömmermig för någotjag utfört 2 3 4 5

2. Företaget uttryckersitt gillandemedmin arbetsprestation 2 3 4 5

3. Fårskriftlig Information om att jaggjortbra Ifrånmig 2 3 4 5

4. Företaget vägrarmig en löneförhöjning somjag bett att få 2 3 4 5

5. Minchef låtermigfå vetaatthanellerhoninteär nöjdmedmitt arbete 2 3 4 5

6. Minaarbetskamrater kommertill mig för att få råd 2 3 4 5

7. Minaarbetskamrater sägertill migatt jag Integör ettbra jobb 2 3 4 5

8. Vet attkvaliteten på mittarbeteär högreän hosandra 2 3 4 5

9. Vetatt min nuvarande arbetsprestation är bättreän den var förr 2 3 4 5

10. Upptäcker att jag nårupp till minaegnakravpå 'gott arbete' 2 3 4 5

11.Minaarbetskamrater beklagar sigför migom smådetaljer I mittarbete 2 3 4 5

12.Känner medtillförsikt att jag klararav allaaspekter av mittarbete 2 3 4 5

13.Noterarattandra har förmågan attklaraav sittarbete I tid medan jag
inte har det 2 3 4 5

14. Misslyckas medattnå upptill minaegnaprestationskrav 2 3 4 5

15. Minchefger migökat ansvar 2 3 4 5

16. Företaget ger mig en löneförhöjning utövervad jag förväntatmig 2 3 4 5

17. Företaget ger mig skriftligpositivinformation på hur jag sköttmitt jobb 2 3 4 5

18. Min chef rekommenderar mig inteför en befordran 2 3 4 5

19. Minchef uttryckervredeellermissnöje medmig 2 3 4 5

20. Upptäcker att jag intekan slutföra minaarbetsuppgifter inomplanerad tid 2 3 4 5

21. Minaarbetskamrater uttryckersittgillande med mittarbete 2 3 4 5

22. Minaarbetskamrater hållermigutanförolikaaktiviteter 2 3 4 5

23. Vet att jag utför minaarbetsuppgifter bättreän vadflertalet andragör 2 3 4 5

24. Känneratt jag utträttarmernu än jaggjordeförr 2 3 4 5

25. Vet att det jag gör "kännsrätt" 2 3 4 5

26.Minaarbetskamrater talar illaom mittsätt attarbeta 2 3 4 5
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AIdrg Säl- Ibland Ofta Mycket
lan ofta

Hyr QUa IMrlffar fOlJande händelser? 2 3 4 5

27. Känneratt jag har klaratav de svåradelarnaav mittarbete 2 3 4 5

28. Upptäckeratt jag inte kan ta mig an Oka mångaarbetsuppgifter eller
ta likastortansvarsomandra 2 3 4 5

29. Noteraratt jag inteklararav arbetetOka bra somandra 2 3 4 5

30. Kommerefter i mitt arbete 2 3 4 5

31. Min chef ger mig förtroendetatt ta handom speciellauppdrag 2 3 4 5

32. Min chef hopparöver mig vid en befordraneller rekommendation att
få höjd lön 2 3 4 5

33. Företaget låtermig få veta att man inteär nöjd med mittarbete 2 3 4 5

34. Minaarbetskamrater sägeratt de tyckerom attarbetamedmig 2 3 4 5

35. Minaarbetskamrater försökerundvikaatt arbetamed mig 2 3 4 5

36. Minaarbetskamrater vill intevetaminåsiktellerfå råd av mig 2 3 4 5

37. Upptäckeratt jag under pressadeförhållanden arbetarbättre än andra 2 3 4 5

38. Företagetbefordrar mig 2 3 4 5

39. Noteraratt vissadelar av mittarbetehar blivitenklare 2 3 4 5

40. Har förmåganatt ha god framförhållning i arbetet 2 3 4 5

41. Minaarbetskamrater talar om mindåligaarbetsprestation 2 3 4 5

42. Noterarattvissasaker i mitt arbetealltidger migproblem 2 3 4 5

43. Min chef ger mig ett mer attraktivtarbeteeller arbetsuppgift 2 3 4 5

44. Företagetutser mig att delta i speciellamoteneller seminarier 2 3 4 5

45. Noteraratt jag under pressadeförhållanden inte lyckaslika bra
som andra 2 3 4 5

46. Företagethopparöver mig vid en befordran 2 3 4 5

47. Min chef sägertill mig att jag just gjort någotfel 2 3 4 5

48. Minaarbetskamrater sägertill mig att jag gör ettbra arbete 2 3 4 5

49. Vet att jag behöver mindretid att slutföra minaarbetsuppgifter
än andra 2 3 4 5

50. Vet att jag nu kan presteraoch utföra sakersomjag tidigare hade
svårigheter med 2 3 4 5

51. Noteraratt jag inteklararaven likastor arbetsbörda somandra 2 3 4 5

52. Noteraratt någotjag gjort inteblivit så bra somjag önskat 2 3 4 5
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AIdrg Säl- Ibland Ofta Mycke!
lan ofta

Hyr ofta Imräffar fölJande händelser? 2 3 4 5

53. Min chefger migettmer ansvarsfullt ellerutmanande uppdrag 2 3 4 5

54. Minchef föreslåratt jag skallbefordras ellerfå en rejAllOneförböjnlng 2 3 4 5

55. Fårnegativakommentarer från högrecheferi organisationen 2 3 4 5

56. Minaarbetskamrater ger migpositiva kommentarer för någotjag gjort 2 3 4 5

57. Minaarbetskamrater klagaröveratt jag intearbetar tillräckligt mycket 2 3 4 5

58. Noterar attjagkan ta på mig meransvar ånandra 2 3 4 5

59. Noteraratt jagfår mergjortnu ån jagfick tidigare 2 3 4 5

60. Företaget vägrarmig en befordran 2 3 4 5

61. Noteraratt jag intebehärskar milt arbete tillräckligt
bra för att kunna assistera andrasombehöver hjälp 2 3 4 5

62.Fåren komplimang av minaarbetskamrater 2 3 4 5

63.Minaarbetskamrater klagarövermilt arbete för andra 2 3 4 5

64. Har du regelbundna planerings- och utvecklingssamtal meddin chef? D ja, minsten gång per år D nej

65. Omdu svarat ja på fråga64:sätterni upppersonliga arbetsmål för dig? D ja D nej

66. Om du svaratja på fråga 65: får du återkoppling på huruvida du uppfylltdina arbetsmål? D ja D nej

67. Hur ofta hardu kontakl,personligen ellerper telefon, medextemakundersombeställt,eller kommeratt
beställa,den produktJtjänst du producerar/utvecklar?

Dagligen Ettpargånger i veckan ca 1gångi veckan ca 1 :Jl'lg I månaden mindre änt gångpermånad
D D D D D

68. Hur ofta hardu kontakl,personligen ellerper telefon, med interna!synder (ävenagent) sombeställt,eller
kommeratt beställa, den produktJtjänst du producerar/utvecklar?

Dagligen Ettpargånger Iveckan ca 1gångi veckan ca 1gångI månaden mindre än1 gångpermånad
D D D D D
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IX. Arbetsinnehållet

Följande frågor hartagits framför att undersöka olikatyper av arbeten och hur människor
reagerarpå dem. Frågomager möjligheter attfå fram Information så attarbeten kanutformas
annorlunda och bättremotsvara de kravmänniskor ställerpå dem.

Avsiktenmedfrågomaär att få din syn på ditt arbeteoch dina reaktionerpå dina
arbetsförhållanden.

Duskallhär alltsåIntetalaom hurpass bra ellerIlladu tyckerom dittarbeteutanförsökabeskriva
ditt arbete såkorrektoch objektM du kan.

1. Hur mycketfrihethardu I dittarbete? I vlU<en utsträckning kan dusjAlv bestAmma hurditt arbeteskall
utföras?

2

Mycket lite,
Arbetetger mig
inga möjligheter
attsjälvbestämma
hur arbetetskall
utföras

3 4

Ganska
självständlgt, män
ga sakerbestäms

utanförminkontroO,
menjag kan besluta
omvissasaker

5 6 7

Väldigt mycket,
arbetetger mig
en nästanfull
ständig frihet
att bestämma
huroch när
arbetetskall
utföras

2. I vilkenutsträckning innebärdina arbetsuppgifter att du får arbetamed en helhet?Dvs. Innebärdina
arbetsuppgifter en fulIstAndig uppgiftmed en klar bö~an och ett klart slut? Ellerär det endasten liten
del aven uppgiftsomavslutas av andrapersoner?

Mitt arbete
utgör endast
en liten del
av helheten,
Resultatet av
det jag gör går
inteattse I
slutprodukten
eller tjänsten

2 3 4

Mitt arbeteutgörs
aven del av den
övergripandeupp-

gllten, ITillIöag
mär1<s i detsUtIiga
resultatet

5 6 7

Mitt arbete
innebäratt jag
gör allt frånbörjan

tiD slit, detAr irga
problematt se
det jag utfört i
slutprodukten
eller
tjänsten
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3. Hur mycketvariation hardu I ditt arbete?Dvs,i vilkenutsträckning Innebärdina arbetsuppgifter attdu får
utföramångaolika saker, där du får användning för mångaavdina färdigheter och kunskaper?

2

Mycket lite,
arbetet Innebär
att jag får utföra
samma rutIn
uppgifter om och
om Igen

3 4

Endel variation

5 6 7

Väldigt mycket,
arbetet Innebär
att jag får utföra
mängaoh

uppgifter
där jagfår
användaen stor
del av minkom
petens och
talang

4. Allmäntsett, hur pass betydelsefullt är ditt arbete?Kommerresultaten av ditt arbete
att I stor utsträckning påverkaandramänniskors arbetssituation?

2

Inte alls betydelse
fullt, resultatenfrån
mitt arbetekommer
troligen Inte alls
påverka andramän
niskors arbetssituation

3 4

TUI vissdel
betydelsefullt

5 6 7

Mycket betydelse
fullt, resultaten
av mitt arbete
kan i hög
utsträckning
påverka andra
människors

arbetsslluatlon

5. I vilkenutsträckning får du avdinacheferoch arbetskamrater redapå hurbra ellerdäligtdu
sköter ditt arbete?

Mycket lite,
folk talaraldrig
om för mighur
bra ellerdåligt
det går för mig

2 3 4

TUI vissdel,
Ibland får jagveta
hur det går, ibland
Intealls

5 6 7

Väldigt mycket,
chefer och arbets
kamrater talar
nästanalltidom
för mig hur det
går

6. I vilkenutsträckning innebärutförandet av självaarbetetatt du får veta hurdu lyckas?Dvs,ger arbeteti sig
information om hur bra du utfördina arbetsuppgifter, förutomdet du kan få höra av cheferoch
arbetskamrater?

2

Mycket lite,
arbetetär upplagt
så att jagkan hålla
på och arbetahur
länge som helst
utanatt få redapå
hur jag lyckats

3 4

Tillvissdel,
arbetet ger

Iblandinformation
om hurpassväl jag
lyckas,iblandinte

5 6 7

Väldigt mycket,
arbetetär upplagt
så att jag nästan
alltidfår redapå
hur jag lyckats
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Arbetsinnehållet, fortstn

Nedanfinns ett antal påståendensom kan användasför att beskrivaett arbete.

Du skall fOrvarje påstående ange om det är en riktig eller felaktig beskrivning av ditt arbete.

Försökattvara så objektivsom möjligtnar du anger ror pass korrektvarjepåståendebeskriver
dina arbetsuppgifter- oberoendeav om du gillar ellerogillar dina arbetsuppgifter

RingaIn en lämpligsiffraeftervarjepåstående sombaseraspå följandeskala:

InsIäm- Varken Instäm-
merab- elar mer

solIt sIaJkt
ite

pAstAende 1 2 3 4 5 6 7

7. I mitt arbetemåstejag använda ett antalkomplexa
och kvalificeradefärdigheter 2 3 4 5 6 7

8. Minaarbetsuppgifter är upplagdaså att jag Intehar
någon möjlighet att genomföraett fullständigt
arbetefrån börjantill slut. 2 3 4 5 6 7

9. Mina arbetsuppgifter är så utformadeatt de I sig
ger miggoda möjligheteratt få veta hur bra jag
klararmitt arbete 2 3 4 5 6 7

10. Arbetet är mycket enkelt och monotont 2 3 4 5 6 7

11. Cheferoch arbetskamrater på mittarbete låtermig
sällanfå veta hur jag klararmittarbete 2 3 4 5 6 7

12. Mina arbetsuppgifter är sådanaatt mångaandra
personerkanpåverkas av hurväl arbetet utförs. 1 2 3 4 5 6 7

13. Arbetsuppgifterna ger mig inga möjligheteratt ta
egna initiativeller självbestämmahur arbetet
skall utföras. 2 3 4 5 6 7

14. Chefertalar ofta om för mig hur bra de tyckeratt
jag klarat minaarbetsuppgifter 2 3 4 5 6 7

15. Arbetet ger mig möjlighetatt helt avslutade
arbetsuppgifterjag påbörjar 2 3 4 5 6 7

16. Arbetsuppgifterna I sig ger mig mycket lite Information
om hur bra ellerdåligt jag utförtmittarbete 1 2 3 4 5 6 7

17. Arbetet ger mig en hel del möjlighetertill oberoende
och frihet att självbestämma hur jag skall
utföra arbetsuppgifterna. 2 3 4 5 6 7

18. Mina arbetsuppgifter I sig är inte specielltviktiga
sett I ett störresammanhang 2 3 4 5 6 7
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X. Mål I arbetet Version 1

I dettaavsnittföljer ett antalpåståenden somrör arbetsmålen på din arbetsplats. Angeför va~e påstående
huruvida du hållermedellerej. Använd följande skala:

1rBäm- Varken Instäm-
mer ab- eller mer

solJt starkt
Inte

pAstAende 1 2 3 4 5 6 7
1.Jag harmöjlighet attvaramedoch i hög grad
påverka hurminaarbetsmål skallutformas. 2 3 4 5 6 7

2. Jaghar nog ingastörre SVårigheter att nå minamål;
de förefaUer varaganska enkla. 2 3 4 5 6 7

3. Jagfår en heldel återföring (feedback) när det
gällerhur jag lyckas i mittarbete. 2 3 4 5 6 7

4. Minamål i arbetet är mycket klaraochspecifika;
jagvet exaktvadjagskallgöra. 2 3 4 5 6 7

5. Minamål i arbetet kommerattkrävaen heldel
möda från migför att jag skalluppfylla dem. 2 3 4 5 6 7

6. Jag harverkligen inte mycket att sägatill om närdet
gälleratt utforma minaarbetsmål. 2 3 4 5 6 7

7. Jagkommer attgöraalltför att jagskall
nå minaegnaarbetsmål 2 3 4 5 6 7

8. Jag får en heldel återföring (feedback) och ledning
i mitt arbete. 2 3 4 5 6 7

9. Jagtyckeratt minaarbetsmål är diffusa ochoklara. 2 3 4 5 6 7

10. Det krävs en heldel kompetensccn
kunskap av migför att heltnå upptillminamål. 2 3 4 5 6 7

11.Jagkommeratt lägganerhelaminsjälför atthjälpa
minavdelning/sektion att nå sinamål 2 3 4 5 6 7

12. Utformningen av minaarbetsmål är sä gott som
uteslutande under min egen kontroll 2 3 4 5 6 7

13.Minchef låtermigsällan få vetahurbra jag lyckas
i mittarbete i förhållande till minamål i arbetet 2 3 4 5 6 7

14.Jag kommeratt göra allt för att avdelningenS!
sektionens mål nås 2 3 4 5 6 7

15.Jagär heltmedveten omvilkaavminamålsom
är viktigare än andra; Jag haren bestämd
uppfattning om hur dessamål skallprioriteras 2 3 4 5 6 7

16.Minamål i arbetet är ganska svåra attnå upptill. 2 3 4 5 6 7

17. Minchef frågarsomregelefterminaåslkteroch
tankarnär minaarbetsmål skallbestämmas. 2 3 4 5 6 7

18.Jagkommer att lägganerhelaminsjälså att jagnår
upptill minaegnaarbetsmål 2 3 4 5 6 7
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X, Mål I arbetet
Version 2

Mångaföretagochavdelningar arbetarmed mål i sinverksamhet. Detår t ex hur mycketsom skaU omsättas
va~e månad, antalnöjdakunderpå ett år, antal nyakundersomskall nåsper år, etc

1. Finnsdet uttalademål för din avdelning?

Oja Onaj

2. Om du svaratja på fråga1; kandu demutantlU?

Oja O nej

3. Omdu svarat ja på fråga1; vlUka år målen?

mål 1:, _

mål 2:, _

mål 3:, _

I dettaavsnittföljer ett antalpåståenden som rör arbetsmålen på din arbetsplats. Omdu Intearbetarmedmål
på din arbetsplast kan du hoppaöver avsnittet. Angeför va~e påstående huruvidadu hållermed eller ej.
Användföljande skala:

Instäm- Instäm- Varken Instäm- Instäm-
mer merInte eller mer merhell

absolut Inte
pastAende 1 2 3 4 5
1. Jag harmöjlighet att vara medoch i hög gradpåverka hur
avdelningens mål skall utformas. 2 3 4 5

2. Jag får regelbunden återkoppling (feedback) när det gäller
hurvi liggertill I förhållande till avdelningens mål 2 3 4 5

3. Avdelningens mål är mycketklaraoch specifika 2 3 4 5

4. Detkommeratt krävasen heldel möda av migochmina
arbetskamrater för att vi skallkunnauppfyllaavdelningens mål 2 3 4 5

5. Jag kommeratt göraallt för att avdelningen skallnå sinamål 2 3 4 5

6. Jag tyckeratt avdelningens målär diffusaochoklara. 2 3 4 5

7. Jagkommeratt lägganerhelaminsjälför att hjälpa min
avdelning att nå sinamål 2 3 4 5

8. Personalen på avdelningen får vara medoch utforma
avdelningens mål 2 3 4 5

9. Chefenför avdelningen låter migofta få veta hurbra jag
klaratmitt arbetei förhållande till avdelningens mål 2 3 4 5

10.Avdelningens målär ganskasvåraatt nå upptill. 2 3 4 5






