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Abstract:  

Decision making is considered an essential part of leadership. Despite 

this, the relationship between the manager’s decision making and 

employees work motivation is still a less researched field. The aim of 

the study was therefore to investigate the relationship between 

employees’ perception of managers and management’s decision 

making, information of made decisions and the employees work 

motivation, as well as motivation for decision making at work. 

Through a web-based survey tool data was collected from the 37 

respondents, consisting of employees from a state organization in 

central Sweden. The data was primarily analyzed through principal 

component analysis and Spearmans correlation analysis. The result 

provided support for three of the four hypotheses in the study and 

indicated if management makes the decisions the organization requires 

and further communicates them with their employees, conditions are 

created for employee motivation, both for work and for making work 

related decisions. 

 

Keywords: Communication, internal information, perception of decision 

making, work related motivation. 
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Abstrakt: 

Beslutsfattande anses vara en viktig del av ledarskapet. Trots detta är 

förhållandet mellan chefens beslutsfattande och anställdas 

arbetsmotivation ett mindre utforskat område. Studiens syfte var 

därför att undersöka relationen mellan anställdas uppfattning av chefs 

och lednings beslutsfattande, informationen av fattade beslut och de 

anställdas arbetsmotivation, samt motivation för eget beslutsfattande i 

arbetet. Genom ett webbaserat enkätverktyg samlades data in från de 

37 respondenterna, bestående av anställda vid en statlig organisation i 

Mellansverige. Datan analyserades framförallt med hjälp av 

principalkomponentanalys samt Spearmans korrelationsanalys. 

Resultatet gav stöd för tre av studiens fyra hypoteser och indikerade 

att om ledningen fattar de beslut som organisationen kräver och vidare 

kommunicerar dem med sina anställda skapas förutsättningar för 

anställdas motivation, både för arbete och för att fatta egna 

arbetsrelaterade beslut. 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad motivation, intern information, kommunikation, 

uppfattning av beslutsfattande. 
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Relationen mellan ledarskapsstil och anställdas motivation har studerats tidigare (se 

exempelvis Gilley, Gilley & McMillan, 2009; Kirkpatrick & Locke, 1996; Lawler, 1985), 

men förhållandet mellan chefens beslutsfattande och de anställdas arbetsmotivation är 

däremot ett mindre utforskat område. Den centrala frågan studien behandlar är därför om 

anställdas uppfattning av chefs respektive lednings beslutsfattande kan inverka på deras 

motivation för arbetet. I det dynamiska och föränderliga samhälle företag idag verkar inom, 

uppstår dagligen situationer och händelser där chef eller ledning behöver och är förväntade att 

fatta beslut. Ändringar och förändringar i organisationer ger ofta en effekt av 

ställningstaganden och beslutsfattanden hos ledning, i förhållande till det förändrade 

(Ahrenfelt, 2001), vilket har lett till att beslutsfattande idag ses som en mycket viktig del av 

ledarskapet (Tichy & Bennis, 2007). 

Beslut kan inverka på företagets både interna och externa omgivning och således även 

människorna verksamma inom dessa domäner. Dessutom kan de beslut som följer på en 

förändring vara av olika betydelse för olika människor samt av olika omfattning och 

storleksgrad (Ayton, 2005). Forskning har dessutom visat att ledare blir bedömda utifrån de 

beslut de fattar (Eberlin & Tatum, 2008). Därför är ledares beslutsfattande av stor vikt att 

undersöka, för att skapa förståelse som förhoppningsvis kan bidra till en framtida utveckling. 

Dock har mycket uppmärksamhet inom forskningen lagts på beslutsfattande under de 

senaste 30 åren, för att försöka åskådliggöra fenomenet och de element som bidrar till att 

människan fattar beslut (Roets & Van Hiel, 2011). Framförallt har fokus under senare år lagts 

på hur beslut fattas i organisationer och vad de grundar sig på, exempelvis kontextens 

inverkan (Fantino & Stolarz-Fantino, 2005), den organisatoriska etikens avgörande del 

(Clegg, Kornberger & Rhodes, 2007), nyfikenhetens roll (Harvey, Novicevic, Leonard & 

Payne, 2007), vikten av att de anställda är delaktiga i beslutsfattandet (Katzner, 1995) och 

ledningens uppfattning av hur organisationen borde skötas (Douglas, 2006). 

Ett forskningsområde som sticker ut är hur den egna motivationen inverkar på 

beslutsfattandet (se exempelvis Kruglanski & Webster, 1996; Maddox & Markman, 2010; 

Vaiman, Scullion & Collings, 2012) men däremot saknas forskning om det omvända, det vill 

säga beslutsfattande och dess eventuella inverkan på motivationen. Detta kan tyckas märkligt 

med tanke på att även motivationsforskningen, precis som forskningen inom bestlutsfattande, 

har varit aktuell i åtskilliga år och är därmed både omfattande och utbredd inom många 

områden. 

Det finns forskning som till viss del skulle kunna förknippas med dessa områden. 

Bland annat att chefens beslutsfattande inverkar på dennes upplevda kontroll samt dennes 
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attityd och intentioner att agera (Westaby, Probst & Lee, 2010), men det är svårt att hitta 

något från de anställdas synvinkel. 

Oftast är det chef eller ledning som fattar de flesta stora, och för verksamheten, 

övergripande besluten. Men personalen är de som i nästa steg får försöka förhålla sig till, 

hantera, implementera och arbeta fram de ändringar som därmed ofta behöver genomföras. 

Därför är det intressant att undersöka hur anställda upplever chefens beslutsfattande samt om 

och hur denna upplevelse inverkar på dem i relation till deras motivation, dels motivation för 

arbete men även motivation för eget beslutsfattande i relation till arbete. Det vill säga 

uppfattningen av chefs eller lednings beslutsfattande och dess inverkan på eget 

beslutsfattande, exempelvis hur en chefs beteende gällande beslutsfattande påverkar de 

anställdas beteende för beslutsfattande i en vertikal linje i en hierarkisk organisation. Kan 

chefens och ledningens beteende gällande beslutsfattande sprida sig ner i organisationen och 

påverka de anställdas motivation, både för arbete och eget beslutsfattande? Detta innebär dock 

att det inte enbart handlar om de anställdas uppfattning av hur och om chef respektive ledning 

tar beslut eller inte. Det handlar även om att besluten når fram till de anställda, det vill säga 

om informationen om fattade beslut kommuniceras vidare till de anställda och kommer dem 

till godo. 

Beslutsfattande, information och motivation 

Beslutsfattande. En central funktion hos ledarskapet i organisationer handlar om att 

fatta beslut. Flertalet är av mindre karaktär och påverkar enbart individen (Aldag, 2012), men 

omständigheterna kräver ibland att chefen även tar större beslut. Beslut som påverkar de 

anställda och utifrån vilka de anställda i sin tur fattar beslut i relation till sitt arbete (Katzner, 

1995). 

Flera teorier om beslutsfattande har sin grund i teorier om rationellt ekonomiskt 

beslutsfattande, där människan har full kunskap om alla relevanta aspekter och all tillgänglig 

information och som därigenom är kapabel att fatta optimala beslut. Detta har sedan 50-talet 

ifrågasatts av bland annat Simon (1976) som menade att sökning, selektering och behandling 

av all tillgänglig information är både energi- och tidskrävande. Istället för att fatta rationella 

beslut, försöker beslutsfattare finna tillfredsställande (satisficing) lösningar och beslut i 

relation till befintlig kunskap och information. Med tanke på det informationsöverflöd dagens 

samhälle producerar i förhållande till människans fortfarande begränsade kapacitet gällande 

kognitiv informationsbehandling är det i högsta grad aktuellt även idag. Emellertid menar 

Simon att det är möjligt för ledare med många års erfarenhet att jämföra aktuella situationer 
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och problem med tidigare händelser de varit med om eller tagit del av och därigenom vara 

rationell och logisk inom ramen av sin kunskap. 

Simons teori byggdes sedan vidare på av Tversky och Kahneman (1974) i USA och 

Svenson (1992) och Montgomery (1989) i Sverige. Även andra forskare har utvecklat teorier 

utifrån Simons arbete, till exempel Cohen, March och Olsen (1972) som skapade 

soptunnemodellen för beslutsfattande (garbage can model for decision-making). De menade 

att en organisations beslutsfattarprocess kan ses som en soptunna där olika former av 

problem, lösningar, valmöjligheter och deltagare med olika egenskaper samexisterar i en sorts 

flytande slumpmässighet. Nya element tillkommer så snart de genereras och aktuell blandning 

beror på interna och externa krav och resurser. 

Denna flytande samvaro gör att många av de teoretiska och självklara riktlinjerna och 

modellerna inom ledarskapet inte fungerar i praktiken. Exempelvis har Fioretti och Lomi 

(2010) visat att de flesta beslut på ledningsnivå är översiktliga beslut och tas utan att lösa 

några problem. Översiktliga beslut är ofta beslut som påverkar många människor och som 

syftar till att bibehålla organisationens legitimitet. Lösningar till problem kan däremot i 

allmänhet härledas till de anställda på lägre hierarkiska nivåer i organisationen (Cohen et al., 

1972). 

Att problemlösning uteblir kan bero på olika anledningar. En förklaring kan vara hur 

energinivån hos deltagare och problem stämmer överens (Fioretti & Lomi, 2008). Energinivån 

handlar här om grad av lösningsinriktad aktivitet hos individ samt grad av svårighet hos 

problem. En individ med hög energinivå (hög grad av lösningsinriktad aktivitet) löser oftast 

enkelt ett problem med låg energinivå (låg svårighet), vilket även leder till att större andel 

beslut fattas. Men om problemet har en högre energinivå i förhållande till individen är risken 

stor att beslut förhindras, blockeras eller skjuts upp. Fioretti och Lomi (2010) diskuterar 

senare att detta kan bero på att ledare ibland försöker fly från beslutsfattande genom att skjuta 

upp svåra problem vilket gör att problemet flyter vidare tills det hamnar tillsammans med 

något annat i soptunnan, vilket leder till att andra får hantera problemet. Detta kan i somliga 

fall ses som positivt, då det skapar möjligheter för andra anställda att visa sina förmågor, men 

Fioretti och Lomi pekar särskilt på vikten av att det inte får bli en ursäkt för att slippa lösa 

problem. 

Relationen mellan beslutsfattande och information. De båda koncepten ”uppfattning 

av beslutsfattande” och ”information” är nära relaterade då avsaknaden av information om ett 

beslut kan innebära att den anställde uppfattar ledningen som oförmögen att fatta beslut, trots 

att beslutet egentligen är fattat. För även om chefen fattar beslut är det emellertid sällan denne 
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genomför och implementerar dem, utan utförandet delegeras istället ofta neråt i hierarkin 

(Fioretti & Lomi, 2010; Landier, Sraer & Thesmar, 2009). Därför är det viktigt att fattade 

beslut kommuniceras i organisationen och att de anställda får den information de behöver i 

relation till besluten. Detta för att de ska kunna verkställa och arbeta utifrån dem samt även 

kunna fatta egna, för organisationen, relevanta beslut utifrån dem. Genom att ge de anställda 

tillräcklig och adekvat information om fattade beslut så de förstår och kan arbeta utifrån dem, 

upplevs organisationen och dess chefer som pålitliga och rättvisa (Eberlin & Tatum, 2008). 

Beslut och vidare krav på förändringar kan komma både utifrån och inifrån 

organisationen, samt både uppifrån och nerifrån inom organisationen. I studien ligger fokus 

på anställdas uppfattning av närmaste chef och lednings beslutsfattande samt hur besluten 

informeras till de som berörs. Därav är det den interna informationen och kommunikationen 

som är i fokus för att ledningens beslutsfattande ska nå de anställda. En organisations interna 

information och kommunikation handlar till största delen om relationer och 

informationsdelning och kan definieras som de aktiviteter som organisationens anställda 

använder sig av för att dela med sig och utbyta information och kunskap med varandra 

(Wolvén, 2000). I relation till Cohen et als. (1972) soptunnemodell ses interninformation som 

en del av flödet vilket skapar nya kontaktytor mellan de problem, lösningar och deltagare som 

är en del av organisationen. Dessa kontaktytor åstadkommer därigenom möjligheter för 

beslutsfattande (Fioretti & Lomi, 2008). 

Att kunna skapa och bibehålla en interninformation som är fungerande men framför 

allt effektiv är således en angelägen fråga för många organisationer (Arenas, Cabrales, Danon, 

Díaz-Guilera, Guimerà & Vega-Redondo, 2010). Detta ses särskilt viktigt för 

kunskapsorganisationer där informationsflödet är intensivt (Toffler, 1991) samt för 

byråkratier där arbetsuppgifter ofta är uppdelade mellan olika avdelningar (Weiss & Barton, 

1980). 

Motivation. Att anställda är motiverade att arbeta är av stor vikt för de flesta, om inte 

alla, företag och organisationer. Motivation grundar sig i subjektiva värderingar och behov 

och är den entusiasmerande och energigivande kraften som framkallar mänskligt engagemang 

och agerande (Bartol & Martin, 1998; Collier & Esteban, 2007). 

Inom motivationsforskningen finns flera grundläggande teorier. Förenklat grundar sig 

dock de flesta på två inriktningar där den mänskliga motivationen antingen kan beskrivas som 

intern (intrinsic), där människan i sig själv är motiverad och svarar på interna stimuli, eller att 

motivationen är extern (extrinsic), där människan behöver bli motiverad utifrån externa 

faktorer för att agera (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Bénebou och Tiroles (2003) forskning 
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visar dock att båda typerna av motivation existerar, ibland att de till och med samexisterar, 

men att tillfället och situationen har stor betydelse. 

I de flesta arbetssammanhang verkar emellertid den yttre motivationen vara av 

betydande vikt för de anställda (Bénebou & Tiroles, 2003). Samtidigt kan detta ställas mot 

Herzbergs (1968) teori om motivatorer (motivators) och hygienfaktorer (hygiene factors) som 

pekar på att engagemanget och viljan att göra något måste komma inifrån och inte vara 

beroende av externa incitament. Han menar även att om anställda kan identifiera sig med 

organisationen och har en känsla av delaktighet, är det mer troligt att de engagerar sig i och är 

motiverade att utföra sitt arbete. Deci (1975) identifierade senare skillnaden mellan internt 

och externt stimulerad motivation där intern motivation kan härledas till behov av kunnande, 

kompetens och självbestämmande medan den externa motivationen är inriktad på exempelvis 

belöningar och bör ses som en underordnad enhet till den interna. Dock är den interna 

motivationen känslig för påverkan, exempelvis genom en förändring i individens uppfattning 

om egen kompetens eller autonomi (Deci, 1975). 

Den mest tillförlitliga faktorn för att förutsäga anställdas ansträngning och prestation 

är deras engagemang och motivation, vilket kan genereras av hur de anställda upplever en 

känsla av identifiering med och värde för sitt arbete och för organisationen som helhet 

(Colquitt, Noe & Jackson, 2002). Individers arbetsprestation och beteenden i relation till deras 

arbetsuppgifter har visat sig vara nära kopplat till organisationens hantering av information 

(Huber, 1982; Simon, 1976). 

Motivation är således starkt relaterat till engagemang, ansträngning och prestation i 

allmänhet men målsättning i synnerhet. Genom att ha ett mål kan individen kalkylera för 

kommande ansträngning, utvärdera sin prestation och därigenom erhålla möjligheten att 

uppnå tillfredsställelse med sitt resultat (Latham, 2004). Men för att kunna bli motiverade och 

nå uppsatta mål måste de anställda bli engagerade i och fokuserade på det som ska 

genomföras (Islam & Ismail, 2008). De måste således få information om de beslut som fattats 

för att veta vad det ska arbeta mot och hur de ska arbeta för att genomföra beslutet och 

därigenom nå målet. Anställdas motivation kan således inte bli påtvingad, den kan bara stöttas 

och ges möjlighet att utvecklas. 

Allt detta visar på vikten av både identifikation med och engagemang för 

organisationen men även på informationens och kommunikationens vikt av de beslut som tas 

för motivation och vidare prestation hos de anställda. 
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Relevant forskning inom området 

Interninformation och kommunikation. Studien är relaterad till viss tidigare forskning, 

bland annat har Barua och Ravindran (1996) visat att genom att skapa bättre 

informationsdelning mellan organisationens avdelningar kan bättre beslut fattas av de 

beslutsfattande enheterna vilket leder till bättre organisatorisk förtjänst. Framför allt kan 

strukturerad kommunikation mellan de beslutsfattande enheterna hjälpa till att öka 

informationsdelningen hos en organisation. Likaledes visade Liu, Wang, Yuan och Li (2010) 

att intern information och kommunikation har en positiv effekt på anställdas prestation och att 

ett ökat flöde av information och kommunikation i organisationen kan förbättra anställdas 

kunskaper och kompetens. 

Emellertid kan för mycket information bli ett hinder och Bettis-Outland (2012) 

åskådliggör vikten av att ta hänsyn till problemet med informationsöverflöd i organisationer. 

Hon visar att beslut genererar information och att det beror på hur informationen ges för att 

komma organisationen till nytta och inte orsaka informationsöverflöd och därigenom hindra 

de anställda från att ta till sig informationen. Mindre information kan produceras genom att 

analysera färre möjligheter samt genom att genomföra stegvist beslutsfattande i jämförelse 

med omfattande beslutsfattande. Även Fantino och Stolarz-Fantino (2005) studerade 

informationens roll vid beslutsfattande och demonstrerade genom experiment att det, 

beroende på hur informationen presenteras inför ett problem, kan vara avgörande för hur 

individer använder sig av informationen samt hur väl de löser problemet. Bland annat bör 

problemet presenteras utan värderingar eller underliggande synpunkter, samt att den 

beslutsfattande individen bör få full insyn i problemets olika delar för att kunna fatta ett 

logiskt och bra beslut. 

Beslutsfattande och kommunikation. Al-Yahya (2008) genomförde en undersökning 

med syftet att identifiera och undersöka relationen mellan deltagande i beslutsfattande, 

organisatorisk kultur och arbetsrelaterade resultat (work-related outcomes) i organisationer i 

offentlig sektor. Deltagande i beslutsfattande visade sig ha stark inverkan på uppfattning av 

arbetsrelaterade resultat, vilket i sig inkluderar informationsutbyte, beslutskvalitet, anställdas 

tillgänglighet till beslut och motivation. Vidare visade resultatet att de chefer som ger sina 

anställda möjligheter att ta egna beslut i förhållande till sitt arbete, kan medföra ökande 

själveffektivitet (self-efficacy) och egenmakt (empowerment) hos de anställda. Detta kan 

ställas i relation till Postmes, Tanis och de Wit (2001) som genomförde två studier för att 

identifiera vilka aspekter av organisatorisk kommunikation, vertikal eller horisontell, som kan 

bidra till organisatoriskt engagemang. Studien genomfördes genom att studera relationen 
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mellan uppfattning av organisatorisk kommunikation och organisatoriskt engagemang i två 

organisationer. Resultatet av de båda studierna visar att anställdas uppfattning av, och 

tillfredsställelse med, vertikal kommunikation och information från ledningen var mycket 

starkare relaterat till organisatoriskt engagemang, både på organisatorisk nivå och på 

enhetsnivå, än genom horisontell kommunikation med medarbetare. Författarna nämner att 

detta kan bero på att den vertikala kommunikationen reducerar osäkerhet och hjälper de 

anställda att förstå syftet med organisationen och deras arbete. 

Motivation och beslutsfattande. Basford, Offerman och Wirt (2012) undersökte den 

motiverande rollen hos hierarkiskt olika stödjande källor (närmaste chef eller högsta ledning) 

i en organisation. Anställdas upplevelse av stöd i relation till motivation kunde härledas till 

båda nivåerna av chefer, men högsta ledningen verkade dock påverka de anställdas motivation 

något mer än den närmsta chefen. 

Basset-Jones och Lloyd (2005) visar i sin studie som grundar sig på 3200 svar om 

motivation i relation till prestation, att energin och viljan att utföra sitt arbete är beroende av 

individens interna drivkrafter och inte externa incitament. Bland annat korrelerade motivation 

med en önskan om att förbättra organisatorisk framgång och spara arbetsgivaren pengar vilket 

tyder på en stark personlig identifikation med organisationens behov. Resultatet visade även 

att positiva uppfattningar om närmsta chef, så som stödjande, närvarande och utövare av 

effektiv kommunikation, har en avgörande roll för de anställdas motivation medan negativa 

uppfattningar istället kan bidra till att minska eller hindra anställdas villighet och energi för 

deras arbete. Likaledes visade Mathieu och Zajacs (1990) metaanalys att motiverade och 

engagerade anställda är villiga att investera mer ansträngning för organisationen i jämförelse 

med oengagerade anställda samt att kommunikation var den starkast inverkande kontextuella 

variabeln. 

Kim (2002) genomförde en studie med syftet att undersöka relationen mellan 

anställdas deltagande i beslutsfattande av strategisk planering och arbetstillfredsställelse och 

motivation i offentlig sektor. Resultatet visade att effektiv kommunikation mellan chefer och 

anställda är en viktig faktor för att hålla anställda uppdaterade om mål och förväntningar, 

samt korrelerade signifikant med arbetstillfredsställelse och motivation hos de anställda. Även 

Rowley (1996) identifierade faktorer som har inverkan på motivationen hos anställda 

akademiker i högre utbildningar och visade att olika motivatorer kan ha varierande inverkan 

bland de anställda. Dessutom kan otillfredsställelse med arbetsfaktorer utvecklas till 

frustration, vilket kan hindra de anställda från att bli motiverade. 
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Det finns således en lucka i forskningen vad gäller uppfattning av beslutsfattande och 

dess eventuella inverkan på motivationen och författaren finner det därigenom lämpligt att 

rikta in sig på det kunskapsglapp som påträffats. Studien kommer till följd därav behandla 

beslutsfattande och dess eventuella inverkan på motivationen, genom att undersöka anställdas 

uppfattning av beslutsfattande hos närmaste chef respektive organisationens ledning och dess 

eventuella inverkan på anställdas motivation gällande utförande av sina arbetsuppgifter, samt 

anställdas uppfattning av motivation för eget beslutsfattande i arbetet. 

Syfte 

Studiens frågeställning handlar om anställdas initiativtagande, inom och engagemang 

för sina arbetsuppgifter, påverkas av uppfattningen av hur deras överordnade hanterar 

situationer i arbetet som kräver övergripande beslut. 

I studien undersöks relationen mellan anställdas uppfattning av deras chefs och 

lednings beslutsfattande och informationen av fattade beslut och de anställdas 

arbetsmotivation, samt motivation för eget beslutsfattande i arbetet. Därutöver studeras även 

betydelsen av kommunikationen och informationen mellan över- och underordnade gällande 

fattade beslut. 

Hypoteser 

H1: Det finns ett positivt, linjärt samband mellan anställdas arbetsmotivation och deras 

uppfattning av ledningens beslutsfattande. 

 

H2: Det finns ett positivt, linjärt samband mellan anställdas motivation för eget 

beslutsfattande i arbete och deras uppfattning av ledningens beslutsfattande. 

 

H3: Det finns ett positivt, linjärt samband mellan om fattade beslut informeras till de 

anställda och de anställdas arbetsmotivation. 

 

H4: Det finns ett positivt, linjärt samband mellan om fattade beslut informeras till de 

anställda och de anställdas motivation för eget beslutsfattande. 
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Metod 

Deltagare 

Respondenterna (N=37) bestod av anställda vid två IT-avdelningar vid en statlig 

organisation i Mellansverige. Genom samspråk med chefen för en av avdelningarna erhölls 

tillåtelse att undersöka hans avdelning samt ytterligare en, med en total på 71 stycken 

anställda. Demografiskt bestod respondenterna av 27 män (73%) och 10 kvinnor (27%); med 

åldersfördelning 2,7% 30 år eller yngre, 27% 31 till 40 år, 24,4% 41 till 50 år, 43,2% 51 till 

60 år och 2,7% 61 år eller äldre; majoriteten (91,9%) hade genomförd utbildning från 

högskola/universitet eller högre utbildning; samt 54,1% hade arbetat mer än 6 år i yrket. 

Totalt skickades 71 enkätförfrågningar ut, varav 37 enkäter fylldes i fullständigt, vilket ger en 

svarsfrekvens på 52%. 

Material 

De centrala enheterna för mätning, som identifierats genom tidigare forskning, var 

anställdas uppfattning av: chefs respektive lednings beslutsfattande; information och 

kommunikation av fattade beslut i organisationen; motivation för utförande av eget arbete; 

samt eget beslutsfattande. 

Som instrument för mätning av enheterna utarbetades en webbaserad enkät med totalt 

47 påståenden (bilaga 1). Enkäten baseras dels på påståenden, som identifierats genom 

litteraturgenomgång, vilka ansetts kunna inverka på de olika enheterna. Dessutom grundar sig 

enkäten på Eisele och D’Amato’s (2011) svenska version av den italienska originalversionen 

av arbetsklimatinstrumentet M_DOQ10 (D´Amato & Majer, 2005), där vissa påståenden har 

tillämpats utan förändring medan andra har arbetats om utifrån studiens syfte. Fokus lades 

därigenom särskilt på anställdas uppfattning av om och hur närmaste chef och organisationens 

ledning fattar beslut samt hur informationsflödet gällande fattade beslut hanteras och förs 

vidare i organisationen till berörd personal. Dessutom sågs, förutom motivation för arbete och 

för eget beslutsfattande, även anställdas uppfattning av förutsättningar för motivation och 

beslutsfattande vara av avgörande betydelse. Alla påståenden, förutom de demografiska, 

mättes på en 5-gradig Likertskala med indelningarna: Aldrig, Sällan, Ofta, Ibland, Alltid. 

Demografi. 4 demografiska frågor ligger som grund för att kontrollera för eventuella 

störningar i resultatet. Arbetserfarenhet så väl som vissa personliga egenskaper, såsom ålder 

och utbildning, tenderar att inverka på anställdas engagemang och motivation för arbete 

(Cohen, 1992; Kovach, 1980). Därigenom ansågs dessa demografiska variabler vara av vikt 
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för studien. Därutöver har tillika kön setts inverka på resultat i olika sammanhang (Bryman, 

2007; Cohen, Manion & Morrison, 2007), varför även denna variabel betraktades som central 

att tillämpa. 

Kontrollvariabler. Utöver demografiska variabler kan andra faktorer inverka på 

individers uppfattningar. Genom 10 påståenden kontrollerades för uppfattning av: 

ledarskapseffektivitet (Hogg, Fielding, Johnson, Masser, Russell & Svensson, 2006), 

organisationens framgång på marknaden (Basset-Jones & Lloyd, 2005), roll i organisationen 

och delaktighet i beslutsfattande (Katzner, 1995), stöd i arbetet av närmaste chef (Basford et 

al., 2012; Bénabou & Tirole, 2003), samt stress i arbetet (Nelson & Quick, 1985). 

Procedur 

Det webbaserade enkätverktyget utformades för att testa huruvida det finns något 

samband mellan personalens upplevelse av ledningens beslutsfattande och vidare upplevd 

motivation för arbetsuppgifter. Enkäten testades innan utskick. Genom att använda en yngre, 

datatekniskt avancerad granskare och en äldre, grammatiskt avancerad granskare söktes 

klargörande för både eventuella tekniska och språkliga problem, men även om skillnader i 

förståelse fanns för frågorna på grund av ålder. Granskarna tillfrågades först via telefon och 

efter godkännande från dem skickades länken till enkäten till deras respektive mail. 

Efter bekräftelse och bifall av de båda granskarna skickades länken till enkäten i mail 

till respondenterna med kort information om studien. Enkäten fanns tillgänglig i två veckor 

och efter en vecka skickades en påminnelse ut. 

Den låga svarsfrekvensen kan till viss del bero på tekniska problem hos vissa 

respondenters enheter. 8 respondenter återkopplade och berättade om tekniska svårigheter. 

Tyvärr kunde problemen inte lösas. Respondenterna blev istället hänvisade att försöka svara 

på annan enhet. 

Etiska ställningstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) principer bifogades kort information om 

studiens syfte, förväntad tidsåtgång, frivillighet att deltaga, möjlighet att avbryta närhelst de 

önskade, samt vikten av anonymitet, både vid ifyllande av enkät samt vid presentation av 

resultat. Utöver detta gavs dessutom kort bakgrundsinformation om författaren och den 

utbildning studien är en del av (bilaga 2). Respondenterna erhöll denna information både i 

mailet med länken till enkäten, och i en första informationsruta på enkäten, Även 

kontaktinformation fanns såväl i mailet som i enkäten om frågor eller funderingar i relation 
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till studien skulle uppstå. Den data som samlats in har använts, och kommer endast att 

användas, i forskningsändamål. Undersökningens resultat presenteras i denna studie samt på 

organisationen ifråga. 

Resultat 

Då individer kan ha olika uppfattning om situationer beroende på tidigare 

erfarenheter, demografiska variabler samt andra inverkande faktorer (se exempelvis Wagner 

& Petty, 2011), samt på grund av studiens fokus att öka förståelsen för de anställdas 

uppfattning om beslutsfattanden och dess eventuella inverkan på deras motivation, 

genomfördes analyserna av data på individnivå. Några av variablerna som mättes var i 

instrumentet negativt framställda och spegelvändning av data krävdes därför av dessa innan 

övriga statistiska analyser kunde genomföras. 

Principal komponent analys, utan rotering, genomfördes för att undersöka vilka 

variabler som kunde slås samman och skapa större komponenter. Kaiser kriteriet användes för 

att avgöra antalet komponenter. Data delades utifrån analysen in i fem rimliga komponenter 

utifrån egenvärden och förklarad varians (se tabell 1). 

Uppfattning av beslutsfattande samt informationsdelning. 14 påståenden indelade i 2 

komponenter: Chefs och lednings beslutsfattande (9 påståenden, exempel: ”Jag har förtroende 

för min chefs bedömning och förmåga att fatta bra beslut”) och Information om fattade beslut 

(5 påståenden, exempel: ”I min organisation får anställda den information de behöver om 

fattade beslut för att kunna utföra sina arbetsuppgifter”). 

Motivation för arbete och eget beslutsfattande. 19 påståenden indelade i 3 

komponenter: Motivation för arbetet (8 påståenden, exempel: ”I min organisation respekteras 

handlingskraft och personliga prestationer”); Förutsättningar för eget beslutsfattande (5 

påståenden, exempel: ” I min organisation får jag tillräckligt med information för att kunna 

fatta egna beslut i relation till mina arbetsuppgifter”) och Motivation för eget beslutsfattande 

(6 påståenden, exempel: ”I min organisation tycker anställda om att fatta egna beslut i relation 

till sina arbetsuppgifter”). 

De fem komponenterna (chefs och lednings beslutsfattande, information om fattade 

beslut, motivation för arbete, förutsättningar för eget beslutsfattande samt motivation för eget 

beslutsfattande) kan ses som variablernas bakomliggande antaganden. 

 

Sätt in tabell 1 här 
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De fem komponenterna visade genom reliabilitetsanalysen Cronbach’s alpha måttlig 

till bra reliabilitet med en variation mellan .71 till .93 (se tabell 2). Samband söktes både på 

komponent- och itemnivå med Spearmans two-tailed korrelationsanalys med en alfanivå på 

5%. Analysen visade flera signifikanta samband mellan anställdas uppfattning av 

beslutsfattande i organisationen och deras egen motivation. Medelvärden och 

standardavvikelser för de fem komponenterna presenteras tillsammans med Spearmans 

korrelationsmatris i tabell 2. 

 

Sätt in tabell 2 här 

 

Framförallt visade korrelationsanalysen (tabell 2) ett signifikant samband mellan 

anställdas uppfattning av deras chefs och lednings beslutsfattande och anställdas motivation 

för eget arbete (r = .80, p < .001), hypotes 1 (H1), samt förutsättningar för eget beslutsfattande 

(r = .82, p < .001). Dessutom visade analysen signifikant korrelation mellan anställdas behov 

av information om fattade beslut och deras motivation för arbete (r = .51, p < .001) och ger 

därmed stöd för hypotes 3 (H3). 

Emellertid visade analysen inga signifikanta samband för studiens andra hypotes (H2), 

att anställdas uppfattning av chefs och lednings beslutsfattande inverkar på de anställdas eget 

beslutsfattande i relation till deras arbete (r = .16, p = .334). Däremot visade resultatet 

signifikanta värden för ett samband mellan förutsättningar för eget beslutsfattande och 

motivation för eget beslutsfattande (r = .35, p = .035), samt information om fattade beslut och 

motivation för eget beslutsfattande (r = .36, p = .030), vilka tillsammans stödjer studiens 

fjärde hypotes (H4). 

De komponenter som visade signifikanta korrelationer, relevanta i förhållande till 

studiens syfte och hypoteser, plottades. Detta för att förtydliga resultatet samt förenkla 

tolkningen. Plottarna presenteras i figur 1 till 4. 

 

Sätt in figur 1 här 

 

Med hjälp av plotten i figur 1 tydliggörs det starka, positiva och linjära sambandet 

mellan anställdas uppfattning av chefs och lednings beslutsfattande och anställdas motivation 

för eget arbete. Även figur 2 förtydligar sambandet mellan komponenterna. 

 

Sätt in figur 2 här 
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Plotten i figur 2, mellan anställdas uppfattning av chefs och lednings beslutsfattande 

samt förutsättningar för eget beslutsfattande, visar ett starkt, positivt och linjärt samband. 

Även det starka, positiva och linjära sambandet mellan förutsättningar för eget beslutsfattande 

och motivation för eget arbete belyses (se figur 3). 

 

Sätt in figur 3 här 

 

Vidare visas anställdas uppfattning av information av fattade beslut och de positiva 

sambanden med anställdas uppfattning av förutsättningar och chefs och lednings 

beslutsfattande samt motivation för eget arbete (se figur 4). 

 

Sätt in figur 4 här 

 

De tre samband som figur 4 visar (information om fattade beslut och förutsättningar 

för beslutsfattande; information om fattade beslut och chefs och lednings beslutsfattande; 

samt information om fattade beslut och motivation för arbete) har, precis som övriga tre 

samband (se figurerna 1 till 3) gällande motivation för arbete och uppfattning av chefs och 

lednings beslutsfattande; förutsättningar för eget beslutsfattande och uppfattning av chefs och 

lednings beslutsfattande; samt förutsättningar för eget beslutsfattande samt motivation för 

eget arbete, en signifikansnivå på p ≤ .001. Dock ses, med hjälp av de plottade sambanden, att 

dessa korrelationer har något större spridning i bredd och att sambanden därmed bör vara 

något svagare. Genom plottarna förtydligas resultatet visuellt och ger en förståelse för hur de 

aktuella sambanden ser ut. Emellertid är det viktigt att vara medveten om att skalnivån på 

datan är ordinal vilket innebär att viss försiktighet bör iakttas vid tolkning av figurerna. 

Utöver korrelationerna på komponentnivå, visade resultatet vissa intressanta samband 

även på itemnivå. Framför allt att förtroende för chefens förmåga att fatta beslut (r = .60, p < 

.001), möjlighet att ta egna initiativ (r = .78, p < .001), känsla av att använda och utveckla sin 

kompetens (r = .66, p < .001), och att kunna prestera sitt bästa utifrån de förutsättningar som 

ges (r = .65, p < .001) korrelerade med att chefen uppmuntrar sina anställda att ta egna 

initiativ. 

Anställda tycker om att fatta egna beslut om inte alltför många människor tillfrågas (r 

= .58, p < .001) och att det är enkelt att fatta egna beslut om de har tillräckligt med kunskap 

inom beslutsområdet (r = .72, p < .001). Möjlighet till eget initiativtagande bör finnas och att 
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innovativa förslag tas på allvar (r = .64, p < .001). De anställda bör ha tillräckligt med 

information för att själva kunna fatta beslut i relation till deras arbete och att initiativtagande 

och kreativa idéer uppmuntras i organisationen (r = .66, p < .001). 

Utöver detta visade resultatet även samband mellan uppfattning av att ledningen 

generellt är effektiv i att fatta beslut och att anställda får klar information (r = .68, p < .001) 

och har möjlighet att ta egna initiativ (r = .66, p < .001), att anställda har förtroende för 

chefens förmåga att fatta beslut och att de själva får information för att kunna fatta egna beslut 

(r = .58, p < .001). Korrelation fanns även mellan att ledningen sällan tvekar att ta beslut när 

dessa behövs och att initiativtagande och kreativa idéer uppmuntras i organisationen (r = .65, 

p < .001), samt att det är enkelt att få tydlig information (r = .63, p < .001). 

Genom partiell korrelationsanalys söktes klargöra om någon eller flera av de 

demografiska- (ålder, kön, utbildning, erfarenhet) samt kontrollvariablerna 

(ledarskapseffektivitet, organisationens framgång på markanden, stress i arbetet, roll i 

organisationen, delaktighet i beslutsfattande samt stöd i arbetet från närmaste chef) kunde 

verka som bakomliggande faktorer och därigenom ha inverkan på resultatet. Dock kunde inga 

signifikanta avvikelser urskiljas, vilket innebär att alla analyser visade signifikanta svar även 

efter kontroll av dessa variabler. 

Sammanfattningsvis gav analyserna stöd för tre av studiens fyra hypoteser. 

Signifikanta korrelationer återfanns mellan anställdas motivation för eget arbete och deras 

uppfattning om deras chefs och lednings beslutsfattande (H1), mellan information om fattade 

beslut och anställdas motivation för både arbete (H3) och eget beslutsfattande (H4). Däremot 

gav undersökningen inte stöd för studiens andra hypotes att anställdas uppfattning av chefs 

och lednings beslutsfattande inverkar på eget beslutsfattande i relation till deras arbete (H2). 

Diskussion 

Resultatet visade och ger stöd för att det finns ett samband mellan anställdas 

motivation för eget arbete och deras uppfattning om deras chefs och lednings beslutsfattande 

(H1), samt sambandet mellan information om fattade beslut och anställdas motivation för 

arbete (H3) och motivation för eget beslutsfattande (H4), och renderar därmed stöd för tre av 

studiens fyra hypoteser. 

De presenterade analyserna åskådliggör således att det finns ett samband mellan att 

chef och ledning fattar beslut och att de anställda är motiverade i relation till sitt arbete, samt 

att chefs och lednings beslutsfattande ger förutsättningar för de anställdas eget 

beslutsfattande. Men det kräver emellertid att de anställda blir informerade om de beslut som 
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tagits då information och kommunikation om fattade beslut på ledningsnivå verkar vara det 

som ger förutsättningar och motivation för anställdas eget beslutsfattande i allmänhet men 

motivation för arbete i synnerhet. 

I enlighet med tidigare forskning (se exempelvis Arenas et al., 2010; Liu et al., 2010; 

Simon, 1976; Weiss & Barton, 1980) visar resultatet således att det är viktigt att 

organisationer har en fungerande interninformation för att anställda ska prestera. Framförallt 

verkar det vara viktigt att fattade beslut kommuniceras till de anställda så de får den 

information de behöver i relation till sitt arbete, för att i sin tur kunna verkställa och arbeta 

utifrån de fattade besluten, men även för att bli motiverade att fatta egna, för organisationen, 

relevanta beslut. 

Effektiv kommunikation och information om fattade beslut verkar således vara en 

viktig faktor för att anställda ska kunna motiveras att prestera i relation till sina 

arbetsuppgifter. Därför bör det ses som kritiskt att skapa och försöka bibehålla en arbetsmiljö 

som främjar effektivt informationsflöde genom organisationen. 

Resultatet indikerar att om ledningen fattar de beslut som organisationen kräver och 

vidare informerar och kommunicerar dem med sina anställda, skapas förutsättningar för att de 

anställda ska motiveras att arbeta och fatta egna beslut i relation till sina arbeten. Detta kan 

dels härledas till Herzbergs (1968) hygienfaktorer men även ses som en del av de anställdas 

interna motivation. Uppmuntran till eget beslutsfattande korrelerade även väl med känslan av 

att ha möjligheter att ta egna beslut, motivation att arbeta och fatta egna beslut samt att få 

använda och utveckla sin kompetens. De starka sambanden mellan individernas uppfattning 

av att ha egen kunskap och kompetens inom sitt område samt motivation för eget 

beslutsfattande och uppfattningen om svårigheten att ta beslut, kan särskilt kopplas till Decis 

(1975) argumentering för att den interna motivationen är känslig för påverkan gällande 

individens uppfattning om den egna kompetensen. 

Vad som dock bör poängteras här, i enlighet med soptunnemodellen (Cohen et al., 

1972) är att det även ibland kan uppkomma situationer då den som ska fatta beslut inte sitter 

inne med rätt information utan därför väljer att avstå från ett beslut. Detta kan föra med sig att 

resterande led i organisationen inte heller kan fatta beslut i relation till sina arbeten och på sikt 

innebära en produktivitetsnedgång i organisationen. Men att välja att inte fatta ett beslut är 

också att fatta ett beslut, vilket därmed bör kommuniceras neråt i organisationen. Detta för att 

skapa förståelse hos de anställda och minska frustration, vilket annars kan hindra de anställda 

från att bli motiverade (Rowley, 1996). 
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Resultatet visande hur positiva uppfattningar om chefer och deras förmåga att fatta 

beslut inverkar på de anställdas motivation kan även kopplas till Basset-Jones och Lloyds 

(2005) forskning. Dock är denna studie, precis som deras, en korrelationsstudie medförande 

att det även kan vara det omvända kausala förhållandet mellan faktorerna. Detta bör därför 

kontrolleras i en uppföljande studie och i detta skede kan vi endast konstatera att det finns ett 

samband. 

Studiens betydelse och organisationens lämplighet 

Anställdas motivation är en nyckelfaktor för organisationers produktivitet då det är en 

energigivande kraft som producerar engagemang och handling (Collier & Esteban, 2007). 

Men även övergripande beslutsfattande är idag en central och viktig funktion i organisationer, 

särskilt på chefsnivå (Tichy & Bennis, 2007), då det kontinuerligt uppstår tillfällen där chef 

eller ledning behöver fatta beslut som påverkar organisationen och dess anställda. 

Organisationen ifråga visade sig lämplig för studien med anledning av att det är en 

statlig myndighetsutövande organisation med ständigt nya lagar, regler, förordningar, villkor 

och situationer att förhålla sig och ta ställning till. Detta sågs därigenom väl kunna synliggöra 

problematiken som studien bygger på och således även kunna ge svar på studiens syfte och 

hypoteser. Dessutom visar Bettis-Outlands (2012) forskning på bristen av forskning inom 

beslutsfattande och dess inverkan på olika faktorer inom just statliga organisationer. 

Studien designades därmed för att undersöka huruvida anställdas uppfattning av 

ledningens beslutsfattande, samt om information och kommunikation av fattade beslut, har ett 

samband med anställdas motivation. Därmed utökas forskningen gällande relationen mellan 

områdena beslutsfattande, information och kommunikation om fattade beslut och anställdas 

motivation.  

Metodkritik 

Studien i sin helhet har vissa begränsningar och bör därmed betraktas med viss 

försiktighet. För det första bygger studiens design på korrelationer och att variabler eller 

komponenter visar signifikanta samband med varandra behöver inte nödvändigtvis betyda att 

det verkligen finns ett samband, utan kan bero på skensamband eller bakomliggande variabler 

(Borg & Westerlund, 2006; Pagano, 2007). Även om omfattande kontrollvariabler 

inkluderades och noggrann partiell korrelation genomfördes för att söka eventuella 

bakomliggande variablers inverkan på resultatet, kunde inga signifikanta avvikelser 
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observeras. Emellertid kan det alltid finnas andra faktorer som inverkar och för att helt säkert 

kunna utesluta detta krävs kontroll genom exempelvis experiment. 

För det andra var den insamlade datan baserad på subjektiva mätningar utifrån 

respondenternas upplevelser. Risken finns alltid vid självrapporterad data att respondenter ger 

socialt förväntade svar eller tolkar frågorna olika. Mätningsfel eller snedvridningar kan 

därmed förekomma (Cohen et al., 2007). 

För det tredje baseras studien, enligt Cohen et al. (2007) på ändamålsenlig 

urvalsmetod (purposive sampling) och kan därmed inte generaliseras till den större 

populationen utan endast till liknande grupper. 

För det fjärde var det ett förhållandevis lågt deltagarantal, till viss del är det möjligt att 

de tekniska problemen bidrog, men frågan som alltid kan ställas vid större avvikelser är varför 

vissa respondenter valde att inte delta samt om och i så fall vilken effekt det skulle gett 

resultatet om de hade deltagit. 

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka om anställdas uppfattning av chefs och lednings 

beslutsfattande inverkar på deras arbetsmotivation samt på deras eget beslutsfattande i relation 

till sina arbetsuppgifter. Resultatet bringar till viss del stöd för studiens syfte och hypoteser. 

Framför allt visade det att anställdas arbetsmotivation och deras uppfattning av ledningens 

beslutsfattande och information av fattade beslut inverkar på anställdas motivation för eget 

beslutsfattande i allmänhet men anställdas motivation för arbete i synnerhet. 

Att anställda är motiverade i och för sitt arbete är viktigt på dagens konkurrensutsatta 

marknad. Men marknaden är dynamisk och föränderlig och skapar kontinuerligt nya 

situationer som chefer behöver ta ställning till och fatta beslut i för organisationens räkning. 

Genom sitt beslutsfattande påverkar de både organisationen som helhet men personalen i 

synnerhet genom att exempelvis skapa nya mål för de anställda att arbeta mot eller nya 

förordningar att förhålla sig till. 

Då resultatet enbart härrör från en organisation bör det betraktas med viss försiktighet. 

Dock visar det indikationer på vikten av att chefer inte enbart fattar nödvändiga beslut utan 

framför allt informerar och tydliggör fattade beslut för sina anställda. Genom att informera 

och kommunicera fattade beslut neråt i hierarkin skapas förutsättningar för att de anställda 

dels ska kunna fatta egna beslut i relation till sina arbetsuppgifter men även förutsättningar för 

att de ska kunna känna motivation för sitt arbete. 
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Framtida forskning 

Både beslutsfattande och motivation är två fundamentala och komplexa faktorer och 

mer djupgående och omfattande undersökningar och analyser krävs för att kunna klargöra 

deras relation till varandra. Då detta, enligt författarens kännedom, är en första studie inom 

sitt område var det angeläget att börja med att undersöka om det överhuvudtaget fanns några 

signifikanta samband mellan faktorerna ifråga. Även om resultatet har visat att det finns 

samband mellan anställdas motivation för arbete och deras uppfattning av chefs och lednings 

beslutfattande behöver studien följas upp för att hitta möjliga förklaringar till dessa komplexa 

faktorers relationer samt för att utröna och fastställa kausalitetens riktning. Detta skulle kunna 

genomföras både kvalitativt genom en fördjupning i fenomenet, longitudinellt eller med hjälp 

av experiment. 

Studien är även specifik för den undersökta gruppen och fler studier inom andra 

områden skulle behövas för att kontrollera om resultatet kan generaliseras till andra 

organisationer. Men även mindre, privata företag samt ideella organisationer skulle vara 

intressanta områden att undersöka då de kan innebära andra förutsättningar och därigenom 

generera andra resultat. Intressant skulle det även vara att utöka studien och undersöka 

exempelvis om beslutsfattande kan inverka på motivation för innovation men även om olika 

former av beslutsfattande påverkar olika former av motivation. 

Därutöver, i och med att det finns ett samband mellan anställdas arbetsmotivation och 

deras uppfattning av chefs och lednings beslutsfattande, skulle det även vara intressant att 

undersöka om sambandet verkligen är linjärt i de flesta situationer. Eller om det, som 

stressforskningen och Yerkes-Dodsons lag har visat (Yerkes & Dodson, 1908), har en omvänt 

u-format samband där för mycket eller för lite beslutsfattande inverkar negativt på anställdas 

motivation, vilket i så fall skulle kunna innebära att sambandet som här visats endast är ett 

utsnitt av den kurvan.  
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Tabeller och figurer 

Tabell 1. Egenvärden, procentuellt förklarad varians sam
t m

atris över principalkom
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nivå. Frågorna något förkortade. För utförliga frågor se bilaga 1. 

 
Egenvärde 

%
 varians 

1 
2 

3 
4 

5 

K
om

ponent 1: C
hefs och lednings beslutsfattande 

8.21 
43.05 

 
 

 
 

 

F 10: Ledningen är generellt effektiv i att fatta beslut 
 

 
.77 

 
 

 
 

F 8: I m
in org. är fattade beslut snabbt im

plem
enterade 

 
 

.66 
 

 
 

 

F 13: Ledningen tvekar att ta beslut även när dessa behöver tas 
 

 
.71 

 
 

 
 

F 7: I m
in org. är det svårt att få klar och pålitlig info. om

 beslut 
 

 
.74 

 
 

 
 

F 15: D
et är svårt att hitta inform

ation om
 fattade beslut 

 
 

.54 
 

 
 

 

F 9: Inte tillräcklig inform
ation om

 beslut fattade på högre nivå 
 

 
.54 

 
 

 
 

F 16: I m
in org. cirkulerar inform

ation om
 fattade beslut snabbt 

 
 

.61 
 

 
 

 

F 22: Jag har förtroende för m
in chefs förm

åga att fatta bra beslut 
 

 
.55 

 
 

 
 

F 18: M
in chef förklarar väl hur beslut kom

m
er påverka m

itt arbete 
 

 
.54 

 
 

 
 

K
om

ponent 2: Inform
ation om

 fattade beslut 
2.42 

14.08 
 

 
 

 
 

F 20: Jag får ibland m
otstridiga beslut på vad som

 ska göras 
 

 
 

.62 
 

 
 

F 21: D
et är svårt att få extra info. från m

in chef när det behövs 
 

 
 

.24 
 

 
 

F 5: A
nställda får den info. de behöver för att kunna arbeta 

 
 

 
.45 

 
 

 

F 14: I m
in org. tillfrågas alltför m

ånga m
änniskor innan beslut tas 

 
 

 
.15 

 
 

 

F 12: Info. om
 beslut håller sig på sam

m
a nivå i org.hierarkin 

 
 

 
.09 

 
 

 

K
om

ponent 3: Förutsättningar för beslutsfattande 
1.84 

10.32 
 

 
 

 
 

F 24: M
in chef uppm

untrar de anställda att fatta egna beslut 
 

 
 

 
.53 

 
 

F 29. Jag får tillräckligt m
ed info. för att kunna fatta egna beslut 

 
 

 
 

.74 
 

 

F 34: Svårt att prestera m
itt bästa utifrån de förutsättningar som

 ges 
 

 
 

 
.66 

 
 

F 43: I m
itt arbete kan jag utöva frihet under ansvar 

 
 

 
 

.66 
 

 

F 38: För det m
esta tas m

ina innovativa förslag på allvar 
 

 
 

 
.74 

 
 



K
om

ponent 4: M
otivation för arbete  

1.45 
8.01 

 
 

 
 

 

F 32: M
itt arbete är spännande 

 
 

 
 

 
.73 

 

F 42: Jag är m
otiverad att utföra m

itt arbete 
 

 
 

 
 

.74 
 

F 44: I m
itt arbete får jag använda och utveckla m

in kom
petens 

 
 

 
 

 
.84 

 

F 35: I m
itt arbete har jag m

öjlighet att ta egna initiativ 
 

 
 

 
 

.81 
 

F 46: M
itt arbete inspirerar m

ig att utvecklas 
 

 
 

 
 

.70 
 

F 45: I m
in org. uppm

untras initiativtagande och kreativa idéer 
 

 
 

 
 

.84 
 

F 33: H
andlingskraft och personliga prestationer respekteras 

 
 

 
 

 
.76 

 

F 40: M
in chef uppm

untrar sina anställda att ta egna initiativ 
 

 
 

 
 

.79 
 

K
om

ponent 5: M
otivation för eget beslutsfattande  

1.23 
6.65 

 
 

 
 

 

F 25: Jag har tillräckligt m
ed kunskap för att kunna fatta beslut 

 
 

 
 

 
 

.55 

F 27: Jag föredrar att fatta egna beslut gällande m
itt arbete 

 
 

 
 

 
 

.63 

F 31: I m
in organisation tycker anställda om

 att fatta egna beslut 
 

 
 

 
 

 
.66 

F 26: Jag tycker det är svårt att fatta egna beslut rörande m
itt arbete 

 
 

 
 

 
 

.56 

F 39: A
nställda tycker om

 att prova nya sätt att arbeta på 
 

 
 

 
 

 
.23 

F 19: Jag har tillräckligt m
ed kunskap för att hantera beslut 

 
 

 
 

 
 

.34 

         Totala förklarade variansen 
 

82,11 
 

 
 

 
 

        
 



Tabell 2. Cronbach´s alpha ( ), medelvärden och standardavvikelser för de fem komponenterna samt 

Spearmans korrelationsanalys mellan chefs och lednings beslutsfattande och anställdas motivation.  
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Figur 1. Plott med item-värden för korrelation mellan komponenterna motivation för arbete samt uppfattning 

av chefs och lednings beslutsfattande (r = .80, p < .001). 
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Figur 2. Plott med item-värden för korrelation mellan komponenterna förutsättningar för eget beslutsfattande 

och uppfattning av chefs och lednings beslutsfattande (r = .82, p < .001). 

 

 

Figur 3. Plott med item-värden för korrelation mellan komponenterna förutsättningar för eget beslutsfattande 

samt motivation för eget arbete (r = .83, p < .001). 
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 Figur 4. Plott m
ed item

-värden för korrelationer m
ellan kom

ponenterna inform
ation om

 fattade beslut och förutsättningar för beslutsfattande (r = .52, p < .001), 

inform
ation om

 fattade beslut och chefs och lednings beslutsfattande (r = .55, p < .001), sam
t inform

ation om
 fattade beslut och m

otivation för arbete (r = .51, p = .001). 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 

Upplevt beslutsfattande i relation till motivation i arbete 

 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Antal år i yrket 

4. Högsta genomförda utbildning 

5. I min organisation får anställda den information de behöver om fattade beslut för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

6. Jag skulle vilja vara mer delaktig i de beslut som tas i min organisation. 

7. I min organisation är det ofta svårt att få klar och pålitlig information om beslut som har 

tagits. 

8. I min organisation är fattade beslut snabbt implementerade. 

9. I min organisation får anställda inte tillräcklig information om beslut fattade på högre nivå 

i organisationen. 

10. Ledningen är generellt effektiv i att fatta beslut. 

11. Min chef verkar vara välinformerad men bryr sig inte om att föra informationen vidare till 

oss. 

12. Information om fattade beslut håller sig på samma nivå i organisationshierarkin. 

13. Ledningen tvekar att ta beslut även när dessa behöver tas. 

14. I min organisation tillfrågas alltför många människor innan några beslut tas. 

15. Det är vanligtvis svårt att veta vart man hittar information om fattade beslut som rör mitt 

arbete. 

16. I min organisation cirkulerar information om fattade beslut snabbt. 

17. Min chef glömmer ofta bort att informera mig om förändringar som gäller mitt arbete. 

18. Min chef förklarar väl hur fattade beslut kommer påverka mig och mitt arbete. 

19. Jag har tillräckligt med kunskap inom mitt område för att hantera beslut som påverkar mitt 

arbete. 

20. Jag får ibland motstridiga beslut på vad som ska göras. 

21. Det är svårt för mig att få extra information från min chef när det behövs. 

22. Jag har förtroende för min chefs bedömning och förmåga att fatta bra beslut. 



23. I min organisation arbetar vi ofta under tidspress. 

24. Min chef uppmuntrar de anställda att fatta egna beslut så långt det är möjligt. 

25. Jag har tillräckligt med kunskap för att själv kunna fatta beslut i mitt arbete. 

26. Jag tycker det är svårt att fatta egna beslut rörande mitt arbete. 

27. Jag föredrar att fatta egna beslut gällande mitt arbete. 

28. Jag kan organisera mitt arbete som jag vill bara jag utför mina arbetsuppgifter i tid. 

29. I min organisation får jag tillräckligt med information för att kunna fatta egna beslut i 

relation till mina arbetsuppgifter. 

30. Min chef stödjer mig i mitt arbete när jag behöver det. 

31. I min organisation tycker anställda om att fatta egna beslut i relation till sina 

arbetsuppgifter. 

32. Mitt arbete är spännande. 

33. I min organisation respekteras handlingskraft och personliga prestationer. 

34. I mitt arbete har jag svårt att prestera mitt bästa utifrån de förutsättningar som ges. 

35. I mitt arbete har jag möjlighet att ta egna initiativ. 

36. För mig är det viktigt att min organisation är framgångsrik på marknaden. 

37. Min roll i organisationen är rutinmässig. 

38. För det mesta tas mina innovativa förslag på allvar. 

39. I min organisation tycker anställda om att pröva på nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter 

på. 

40. Min chef uppmuntrar sina anställda att ta egna initiativ. 

41. Min chef är medveten om min arbetsprestation och ger mig feedback. 

42. Jag är motiverad att utföra mitt arbete. 

43. I mitt arbete kan jag utöva frihet under ansvar. 

44. I mitt arbete får jag använda och utveckla min kompetens. 

45. I min organisation uppmuntras initiativtagande och kreativa idéer. 

46. Mitt arbete inspirerar mig att utvecklas. 

47. För mig är det viktigt att effektivisera mitt arbete för att hjälpa min organisation att 

prestera bättre. 

 

  



Bilaga 2 – Information om den empiriska undersökningen 

Hej! 

Jag genomför en studie med syftet att undersöka anställdas uppfattning av chefs respektive 

lednings beslutsfattande, eget beslutsfattande och motivation i arbetet. 

Jag skulle verkligen uppskatta om just du kunde ge mig 5 minuter av din tid och fylla i den 

här enkäten. 

De frågor och påståenden du kommer att läsa har inga rätt eller fel svar utan det är din 

personliga uppfattning som är viktig. Vänligen fundera inte för länge på varje fråga utan fyll i 

det som först känns rätt. 

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

undersökningen, det går även bra att avbryta undersökningen och återkomma vid annat 

tillfälle. Alla svar är anonyma och kommer att presenteras i statistikform utan möjlighet att 

känna igen individer. 

 

Svar önskas senast måndag den 18 februari 2013 kl. 24.00. 

 

Jag som genomför studien heter Veronica Carlsson och är student på Blekinge Tekniska 

Högskola där jag läser sista terminen på magisterprogrammet för lärande, utveckling och 

kommunikation. Har du några frågor eller funderingar i relation till studien är du mycket 

välkommen att kontakta mig på veca09@student.bth.se. 

 

Stort tack för din medverkan! 

Mvh 

Veronica Carlsson 

 

 


