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SAMMANFATTNING 
 

 
Innebörden av ordet motivation är att något inom dig sätts i rörelse och driver till handling. 
Vad det är har ingen betydelse, det kan vara ett behov, en längtan eller kanske en känsla. 
Ingen presterar så bra som någon som är driven. Det är också en anledning till varför det är 
lönsamt för arbetsgivare att ta tillvara på de anställdas arbetsmotivation. 
 
Den empiriska delen av denna studie är baserad på Lantmäteriet. Anledningen till att jag valde 
Lantmäteriet är att jag under mitt sista år på Högskolan i Gävle har haft dem som 
fadderföretag och på så vis kommit dem nära. 
 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av ledarskaptes, kommunikationens och 
organisationskulturens betydelse för arbetsmotivationen i helhet samt på Lantmäteriet. För att 
ta reda på detta har jag till att börja med skapat en modell baserat på de tre parametrarna 
ledarskap, kommunikation och organisationskultur. Denna modell har jag sedan utgått ifrån 
hela arbetet igenom. 
 
I litteraturstudien framkommer fakta om hur ledarskap, kommunikation och 
organisationskultur påverkar de anställdas arbetsmotivation. Exempelvis diskuteras olika 
typer av ledare samt vikten av god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I samband 
med organisationskultur diskuteras också subkulturernas påverkan på arbetsmotivationen.  
 
Den empiriska studien utgår ifrån en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Jag 
började med att genomföra en enkätundersökning bland de anställda på Lantmäteriet och 
avslutade sedan med att genomföra två personliga intervjuer med Marianne Sävmarker och 
Clas Göran Persson som båda arbetar på Lantmäteriet. Sävmarker arbetar med personalfrågor 
inom divisionen informationsförsörjning och Persson arbetar som IT-direktör samt sitter med 
i direktionen.   
 
Efter att ha genomfört den teoretiska och empiriska studien har jag kommit fram till att alla de 
tre parametrarna påverkar arbetsmotivationen i en organisation. Resultatet stämde bra överens 
med mina förföreställningar. Den empiriska studien på Lantmäteriet har visat att de anställda 
där i dagsläget är relativt motiverade. De flesta har arbetat där länge vilket bör tyda på att de 
trivs bra. Enkätundersökningen visar dessutom positiva resultat på flera punkter.   Dock finns 
det delar som Lantmäteriet kan arbeta mer med för att öka arbetsmotivationen bland de 
anställda, exempelvis respekten arbetskollegor emellan samt kommunikationskanalerna bör 
genomarbetas på vissa håll. 



 

SUMMARY 
 

  
Motivation means that something inside you is put into motion and makes you take action. It 
does not matter what it is, it can be a need, a feeling or maybe a longing. Employers have to 
learn to appreciate the work motivation among the employees. No one perform as well as 
someone motivated.    
 
The empirical part of his paper is based on Lantmäteriet. I have been in a sponsorship 
program with them during my last year at Högskolan I Gävle and that have given me close 
connection to them. 
 
The main purpose of this study is to create an overall picture of the leadership, 
communication and organisation cultures effect on the motivation. To find this out I have 
created a model based on leadership, communication and organisation culture.  
    

In the theoretical study I am discussing facts about leadership, communication and 
organisational culture. I am for example focusing on the importance of good communication 
between leaders and co-workers. I have also studied the subcultures impact on work 
motivation.  
 
The empirical study is a combination of a quantitative and a qualitative method. I started with 
handing out a survey to the employees of Lantmäteriet. After that I implemented two 
interviews with Marianne Sävmarker and Clas Göran Persson, they both work at 
Lantmäteriet. Sävmarker works with personnel policies and Persson is IT-director. Persson is 
also a part of the company management. 
 
After implementing the theoretical and empirical study I have reached some conclusions. All 
the parameters, leadership, communication and organisational culture, have an impact on the 
work motivation. I found out that the employees of Lantmäteriet are quite motivated today. 
Most of them have been working there for a long time and seems to like it. The survey shows 
positive results over all. Although there are some things Lantmäteriet could work with to 
increase the work motivation among the employees, for example the respect between co-
workers and their communication channels.   
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1. INLEDNING
 

1.1 Bakgrund 
Ordet motivation kommer från ”motiv”. Motiv har i sin tur sitt ursprung i det latinska verbet 
movere som betyder ”sätta i rörelse” (från engelska ”move”). Med andra ord betyder 
motivation ”att sätta i rörelse”. Med tiden har innebörden av ordet motivation finslipats så 
idag anses motivation handla om att något inom dig sätts i rörelse, något som driver dig till 
handling. Det kan vara ett behov, en längtan eller en känsla. Vad det än är spelar det ingen 
roll, det viktigaste är att det är något som driver dig framåt, driver dig till handling. 
Anledningarna till att det har blivit ”modernt” att prata om motivation i samband med arbete 
är många. En primär anledning är att företagsledningen vill ha effektiva medarbetare, och 
ingen tycks vara så effektiv som den som har en inre drivande känsla för vad de håller på 
med.1  
 
Arbetsmotivation är ett ämne som jag anser vara intressant. Många blir i dagens samhälle 
både fysiskt och psykiskt utbrända i sina arbeten. Jag tror att en ökad arbetsmotivation i vissa 
fall skulle kunna minska graden av utbrändhet. Det finns säkert ett flertal olika sätt att skapa 
en god arbetsmotivation på arbetsplatserna. En bok jag läste tidigare var vad som väckte mitt 
intresse i frågan. Boken heter ”Historien om världens ovaligaste arbetsplats”. Den handlar om 
Semco, ett ytterst ovanligt företag i Brasilien… 
 
…Från början var företaget som vilket annat med hierarkiska strukturer och fasta regler. Detta 
är nu förändrat. När den nya ägaren tog över var hans första insats att avskaffa alla regler. Det 
enda som finns är en ”överlevnadshandbok” på 20 sidor som alla nyanställda får. 
Fabriksarbetarna fastställer idag sina egna produktionskvoter vilket leder till att de ofta 
självmant kommer in och arbetar övertid utan extra betalt, bara för att fylla den. Dessutom 
fastställer alla sina egna löner utan några villkor. Lönerna är dock kända av alla då den 
finansiella informationen diskuteras öppet. För att alla ska förstå vad räkenskaperna innebär 
har samtliga anställda, inklusive postbud och städpersonal, fått gå en kurs för att lära sig läsa 
månadsrapporter och kapitalflödesredovisning. Om riktigt viktiga beslut ska fattas, 
exempelvis förvärv av ett annat företag eller byte av lokaler, har alla anställda rösträtt. Detta 
har bland annat lett till att de anställda valde att flytta produktionen till en lokal som 
ledningen inte ville. Semco förespråkar inte heller att ge sken av att arbeta om personen i 
fråga inte anser att det finns något att göra. Det händer att försäljningschefen sitter och läser 
tidningen i flera timmar utan att ens låtsas jobba. När en Semco-pump på andra sidan jorden 
går sönder och hundratals ton olja riskerar att läcka ut i havet jobbar han istället dag och natt. 
Det är i sådana situationer som han gör skäl för sin lön och då spelar det ingen roll om han 
låtsas arbeta annars. Semco litar på sina anställda till fullo vilket också märks väl både på 
medarbetarnas arbetsmotivation och på ledningens ”mod” att släppa in alla i beslutsfattandet. 
De menar att engagerade medarbetare inte innebär att chefernas makt behöver minska. Vad de 
vill undvika är det blinda, irrationella, auktoritära system som minskar produktiviteten. När 
någon ska anställas eller bli befordrad till en chefsposition måste vederbörande bli godkänd 
av alla som ska arbeta med henne eller honom. Dessutom utvärderas alla chefer av sina 
medarbetare var sjätte månad. Detta kan leda till att medarbetarna sparkar sin egen chef. 
Semcos sätt att arbeta har fått företaget att blomstra och vuxit till sex gånger sin egen storlek. 

                                                
1 Adair, 1996, s 9-10 
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De har också en reserv på ca 2000 personer som står i kö för att få arbeta hos dem. Vad är då 
hemligheten? De vägrar slösa bort sin främsta tillgång, sina medarbetare…2 
 
Denna berättelse har fått mig att reagera över hur viktiga de anställda är för ett företag eller en 
myndighet, ändå tycks de allt som oftast glömmas bort och ses mer som en kostnad än en 
tillgång.  
 

1.2 Problemställning 
Många traditionella teorier om arbetsmotivation, så som två av de mest kända, Maslow’s 
behovshierarki och Herzberg’s två-faktor teori, börjar kännas gamla och uttjatade. Jag vill 
med denna studie ge ett alternativ till dessa. 
 
Utifrån mina förföreställningar har jag har valt att skapa en modell att arbeta efter för att mäta 
arbetsmotivationen på en arbetsplats. Jag har baserat modellen på den kunskap jag har 
anskaffat mig under min tid på Högskolan i Gävle samt min arbetslivserfarenhet.  
 
Figur 1: Grundläggande faktorer för att kunna skapa arbetsmotivation 
 

 
Figur: Egen 

 
Ovanstående bild representerar den syn på arbetsmotivation som jag hade när jag påbörjade 
studien, och vilken jag också kommer att utgå ifrån i denna studie. Modellen utgår ifrån de tre 
faktorer som jag anser utgör en grund för att kunna skapa en bra arbetsmotivation hos de 
anställda. Alla cirklar tillsammans utgör organisationen, det är ramen inom vilken 
arbetsmotivation kommer att skapas och råda. 
 
(1) Den centrala kärnan mitt i organisationen utgörs av ledningen och avdelningscheferna. Jag 
anser att det är viktigt med en stabil ledning och trygga chefer. Ett strukturerat ledarskap med 
tydliga ramar och riktlinjer behövs på varje framgångsrik arbetsplats och jag tror att det på 
samma vis är viktigt för att kunna skapa en bra arbetsmotivation. Jag har valt att placera 
ledarskap, som jag då anser innefattar både ledning och chefskap, i mitten av organisationen. 
Detta då min åsikt är att ledarskapet utgör kärnan i varje lyckad organisation.  
 
(3) Organisationskulturen är något som genomsyrar hela organisationen. Kortfattat kan 
organisationskultur beskrivas som att det präglar hur människor i en organisation känner och 

                                                
2 Semler, 1993, s 12-19 
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reagerar på idéer och åsikter som påverkar gruppen som helhet3. Anledningen till att jag 
placerade organisationskulturen längst ut i organisationen är att den genomsyrar hela 
organisationen, det är svårt att dra en gräns mellan vad som innefattas av 
organisationskulturen och vad som inte gör det. Mitt emellan denna yttre ring bestående av 
organisationskultur och den inre ringen bestående av ledarskap skapas ett glapp. Det här 
glappet har jag valt att fylla ut med kommunikation. 
 
(2) Kommunikation är den sista faktorn i min modell. Om organisationen bara skulle jobba 
med organisationskultur eller ledarskap tror jag att det skulle vara svårt att skapa en 
fullständig arbetsmotivation. Dessa två faktorer måste sättas i ett sammanhang och kopplas 
samman med god kommunikation. Annars är risken stor att alla arbetar åt olika håll och det 
kan bli svårt att nå målen tillsammans. Anledningen till att kommunikationen har placerats i 
mitten av organisationen är alltså dess centrala roll, samt dess möjligheter att binda samman 
alla faktorer till en modell.  
 
Jag har valt att i denna studie applicera ovanstående modell på Lantmäteriet. Jag har haft 
Lantmäteriet som fadderföretag under mitt sista år på Högskolan i Gävle. Jag har under denna 
tid fått god kontakt med många där. Med anledning av detta slog jag ihop Lantmäteriet med 
mitt intresse för arbetsmotivation. Jag har inte fått några indikationer på att 
arbetsmotivationen skulle vara ovanligt låg på Lantmäteriet. Däremot har jag en tro på att det 
mesta går och göra bättre och utveckla. 
 
Inför denna studie har jag valt två övergripande problemformuleringar: 
 

• Teoretiskt problem – att länka samman tre faktorer som kan bidra till de anställdas 
arbetsmotivation.  

• Praktiskt problem – att studera arbetsmotivationen vid Lantmäteriet för att se hur den 
föreslagna modellen kan appliceras där. 

 
Jag har sedan brutit ner dessa problemformuleringar till följande frågeställningar: 
 

• Är denna modell ett bra mätinstrument för arbetsmotivation? 
- Finns det fler faktorer att lägga till? 
- Kan modellen utvecklas eller förändras? 

• Är alla tre faktorer (ledarskap, kommunikation, organisationskultur) lika 
betydelsefulla för de anställdas arbetsmotivation? 

• Hur ser arbetsmotivationen ut på Lantmäteriet idag? 
• Hur arbetar Lantmäteriet idag med det tre faktorerna? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att etablera bilder av ledarskapets, kommunikationens och 
organisationskulturens betydelse för arbetsmotivationen i helhet samt applicerat på 
Lantmäteriet. Jag vill också ta reda på hur användbar min modell är för att mäta 
arbetsmotivation.  
 
 

                                                
3 Alvesson, 2001, s 7 
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  2. METOD 
 

2.1 Övergripande angreppssätt 
Det är svårt att hitta förklaringar till exakt vad som påverkar arbetsmotivationen på en 
arbetsplats. Jag tror att dessa faktorer dessutom kan skilja sig åt mellan olika arbetsplatser. 
Därför har jag valt ut tre delar som jag anser tillsammans utgör en grund för att kunna skapa 
en bra arbetsmotivation, ledarskap, kommunikation och organisationskultur. Dessa tre 
faktorer har stått för grunden till denna studie. Detta gör att jag avgränsar mig från att beröra 
andra faktorer trots att de också kan påverka arbetsmotivationen på en arbetsplats. 
 
Jag har valt att använda mig av en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
undersökningsmetod. För att få en grunduppfattning om hur motiverade de anställda på 
Lantmäteriet är idag har jag använt mig av en enkätundersökning. Denna enkät skapade jag 
utifrån mina inledande kunskaper. Enkätundersökningen är avgränsad till medarbetare utan 
chefs- eller ledningsbefattning. Enkäten sändes ut till 200st anställda fördelade på 
Lantmäteriets kontor över hela landet. Av de 200st enkäter jag skickade ut fick jag tillbaka 
129st svar.   
 
Med dessa svar som grund gick jag sedan vidare och genomförde två stycken personliga 
intervjuer, en med Marianne Sävmarker som arbetar med personalfrågor inom divisionen 
Informationsförsörjning och en med Clas-Göran Persson som är IT-direktör. Detta gjorde jag 
för att få en inblick i hur Lantmäteriet arbetar med arbetsmotivationen på chef- och 
ledningsnivå. De personliga intervjuerna är avgränsade till att endast beröra anställda på 
Gävle-kontoret, dels för att huvudkontoret är placerat i Gävle men också på grund av 
bristande möjligheter att resa till andra städer. 
 
Det teoretiska arbetet har utgått från min inledande modell. Varje faktor har studerats var för 
sig för att ta reda på hur de påverkar arbetsmotivationen i en organisation. Mycket tid lades 
ner på att samla in väsentlig information för att på så vis få en så riktigt och uppdaterad syn på 
arbetsmotivation som möjligt. 
 
I analysdelen har jag sedan kopplat samman Lantmäteriets arbetsmotivationsarbete med den 
utarbetade modellen. På så vis har jag fått en bild av hur användbar min modell är samt hur 
Lantmäteriet kan arbeta vidare för att höja medarbetarnas arbetsmotivation.  
 
Det finns olika sätt att gå till väga för att anskaffa primär information, exempelvis intervjuer, 
enkätundersökningar och fallstudier. Dessa tillvägagångssätt kan i sin tur delas upp i två olika 
kategorier, kvalitativ samt kvantitativ metod.4 I denna studie har jag valt att kombinera en 
kvalitativ och kvantitativ metod. Detta för att få så mycket information som möjligt. Jag 
började med en enkätundersökning, vilket är en typisk kvantitativ metod. Efter 
enkätundersökningen genomförde jag två stycken personliga intervjuer. På så vis använde jag 
mig också av en kvalitativ metod.  
 

                                                
4 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999, s 63 
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2.2 Enkätundersökning - en kvantitativ metod 
Vid användande av en kvantitativ arbetsmetod ligger fokus ofta på resultatet. Det är viktigt att 
lägga stor energi vid insamling av fakta för att kunna mäta och tolka dessa. En kvantitativ 
arbetsmetod kan generellt sägas handla om siffror. Ett exempel på detta är 
enkätundersökningar.5  
 
En enkätundersökning kan användas för att samla in fakta från enskilda personer, grupper av 
människor, företag eller organisationer. En enkät är en sammanställning av lika eller 
olikartade frågor där den tillfrågade antingen får svara med egna ord alternativt fylla i på 
förhand angivna svarsalternativ. Det finns ett flertal olika sätt att distribuera enkäten till 
respondenterna, via post, e-mail, telefon eller delas ut personligen. En enkätundersökning 
innebär ofta mycket arbete, både före och efter datainsamlingen. Det är därför viktigt att 
formulera en tydlig och väl genomarbetad enkät innan den sänds ut.6  
 
För att fånga och bibehålla respondenternas uppmärksamhet är det viktigt att enkäten är 
utseendemässigt tilltalande och frågorna korrekt utformade. Den bör heller inte vara för lång 
då det kan leda till att respondenten tappar intresset och inte fullföljer undersökningen.7 Den 
troligen viktigaste delen i en enkätundersökning är formuleringen av frågorna. Då det inte går 
att förklara eller lägga till nya frågor då enkäten väl har delats ut måste frågorna vara enkla 
och korrekta så de inte kan missuppfattas. Grunden för att skapa en bra enkät är ett tydligt 
syfte samt tydligt utformade frågor. Först efter att det är klart kan själva enkäten skapas. För 
att vara säker på att respondenten uppfattar frågorna på rätt sett bör informationen som varje 
fråga ger ses över. Respondenten bör få förståelse för varför varje specifik fråga ställs.8  
 
Det finns många olika tekniker att använda sig av för att sammanställa en enkät. Exempelvis 
bör öppna och slutna frågor skiljas åt. I en öppen fråga får respondenten svara fritt vilket kan 
innebära ett långt svar. För att begränsa svarslängden kan ett linjerat område markeras ut, 
inom vilket respondenten får svara. En öppen fråga kan också i vissa fall verka avskräckande 
om respondenterna anser det vara svårt att uttrycka sig fritt med egna ord. Det kan i sin tur 
leda till att svar uteblir helt. Alternativet är då att använda sig av slutna frågor. I en enkät med 
slutna frågor får respondenten kryssa i givna svarsalternativ som stämmer överens med deras 
egna åsikter. En nackdel med slutna frågor är dock att respondentens svar riskerar att styras. 
Man måste då sträva efter att skapa svarsalternativ som innefattar alla respondenters 
uppfattningar. Ett annat sätt att slippa tvinga respondenten att ta ställning är att använda sig av 
ett udda antal svarsalternativ eller lägga till ett ”ingen åsikt” alternativ. Det kan vara bra om 
respondenten inte har någon åsikt i frågan. Däremot kan det vara negativt om respondenten 
inte har ork eller lust att ta ställning till vad han eller hon verkligen tycker. Både öppna och 
slutna frågor har sina för- och nackdelar. Slutna frågor fungerar bra då alternativen är 
begränsade och frågorna faktabaserade, till exempel ”Hur gammal är du”. Om det däremot 
handlar om frågor av känslomässig karaktär kan det vara svårt att formulera svarsalternativ 
som alla kan associera till, exempelvis ”Hur upplever du stämningen på jobbet”. 9 
 
Då enkäten är färdig bör en pilotundersökning genomföras innan den skickas ut i full skala. 
Detta för att testa om enkäten fungerar så som det är avsett. Enkäten bör delas ut till 5-10 

                                                
5 Trost, 2005, s 7-14 
6 Christensen, m.fl., 1998, s 112 
7 Ibid, s 128 
8 Ibid, s 119-122 
9 Ibid 
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personer och därefter ska utformningen diskuteras med respondenterna, till exempel hur 
frågorna uppfattades, var det svåra att förstår, är svarsalternativen heltäckande och så vidare.10  
 
Jag valde att börja min empiriska studie med en enkätundersökning. Jag ville skapa mig en 
bild av hur arbetsmotivationen såg ut på Lantmäteriet idag. I och med att det är omkring 2000 
anställda på Lantmäteriet var en enkätundersökning för mig det bästa alternativet. 
Lantmäteriets kontor är dessutom utspridda över hela landet. Jag anser att det skulle ha varit 
för tidskrävande att genomföra personliga intervjuer i så stor omfattning. 
 
Efter mycket övervägande kom jag fram till att 200 personer skulle vara ett lagom stort urval 
för enkätundersökningen. En annan avgränsning som jag valde att göra var att endast rikta 
enkätundersökningen till medarbetare utan chefs- eller ledarbefattning. Denna avgränsning 
valde jag då jag tror att synen på arbetsmotivation kan skilja mellan chefer/ledning och övriga 
medarbetare. Min föreställning är att chefer och ledningen vet hur det är tänkt att de ska 
arbeta med arbetsmotivationsfrågor och därför kanske inte svarar hur det fungerar i 
verkligheten. 
 
Frågorna till enkäten valde jag att skriva utifrån de inledande kunskaper som jag hade inom 
ämnet. Jag lade ner mycket tid på att se till att frågorna blev väl utformade. Först skrev jag ner 
de frågor som jag ansåg relevanta för undersökningen. Efter det diskuterade jag frågorna med 
min handledare för att ta del av en annan persons perspektiv på området. Då vi kommit 
överens om hur frågorna skulle utformas genomförde jag en pilotundersökning. Denna bestod 
av sju stycken utomstående personer som fick svara på enkäten. Pilotundersökningen gav mig 
anledning att göra ytterligare förändringar i enkäten innan jag kunde anse mig själv vara nöjd 
med frågorna. Exempelvis ändrade jag språket i vissa frågor för att få dem mer tydliga. 
Därefter skickade jag frågorna till Lise-Lotte Sjöberg och Per-Åke Jansson på Lantmäteriet. 
Slutligen fick de säga sina åsikter angående enkätens utformning vilket ledde till några sista 
förändringar av frågorna.  
 
Frågorna i enkäten var en blandning av öppna och slutna frågor (se bilaga 1). Jag valde att till 
största del använda mig av slutna frågor för att respondenterna skulle ta sig tid att svara. Jag 
personligen ansåg att alla på Lantmäteriet borde ha en åsikt i alla frågorna. Trots det fanns ett 
”ingen åsikt” alternativ med för att resultaten skulle bli så sanningsenliga som möjligt. Jag 
valde att avsluta med några få öppna frågor för att respondenterna skulle ha en möjlighet att 
själva skriva vad de anser vara viktigt gällande arbetsmotivation. Här ville jag att 
respondenterna skulle få motivera sina tankar. Därför valde jag att inte sätta någon gräns för 
hur mycket de fick skriva. Det visade sig inte innebära något problem, några skrev korta svar 
och andra lite längre.  
 
Jag valde att skicka enkäten via Lantmäteriets interna mail. Jag har förstått att e-mail är en 
vanlig form av kommunikation på Lantmäteriet. Min åsikt var att det skulle höja 
svarsfrekvensen då det var enkelt för respondenterna att kryssa i alternativen och svara över 
Internet. Jag inledde enkäten med ett introduktionsbrev där jag förklarade vem jag var samt 
varför jag genomförde denna undersökning. (se bilaga 1) 
 

                                                
10 Christensen, m.fl., 1998, s 128 
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2.4 Intervju – en kvalitativ metod 
Då en kvalitativ metod används kan generellt sägas att det är helheten av hur delar samverkar 
med varandra som är intressant. Målet är att försöka förstå meningen med och hitta mönster 
mellan olika händelser. Den kvalitativa metoden syftar till att förstå åsikter, finna mönster och 
intressanta skeenden. Vissa forskare anser att en kvantitativ studie kan ses som en förstudie 
eller ett försök som senare kommer att leda till en mer kvalitativ studie. Detta då det som går 
att räkna eller mäta av många anses vara bättre och enklare att förstå och därmed mer 
tillförlitliga. Exempel på kvalitativa arbetsmetoder är, intervjuer och fokusgrupper.11  
Det finns flera viktiga aspekter som avgör huruvida det är till fördel att använda sig av en 
intervju för att samla in empiriskt material. Det viktigaste att tänka på är dock 
undersökningens problem och syfte. En intervju bör användas då syftet är att lyfta fram och 
identifiera de bakomliggande orsakerna till respondentens syn på det som undersöks. 
Förhoppningen när en intervju genomförs är att skapa ett förtroende hos respondenten och på 
så vis få fram viktig information som till exempel en enkätundersökning inte skulle kunna. 
Detta är extra viktigt om respondenten är en högre chef eller expert inom sitt område. En 
annan fördel som en intervju ger är möjligheten att utveckla och förtydliga vissa frågor som 
under intervjuns gång blir extra intressanta eller viktiga. Återigen finns här en möjlighet att få 
fram fakta som en enkätundersökning inte skulle klara av. Tidsaspekten för en intervju är 
relativt komplex. Själva materialinsamlingen går tämligen snabbt i och med att du inte 
behöver vänta på att respondenten ska svara. Däremot tar det längre tid att analysera 
intervjumaterialet än vad det exempelvis gör att analysera det kvantitativa material som en 
enkätundersökning ger.12 
 
En intervju kan genomföras på flera olika vis men det valigaste är så kallade personliga 
intervjuer. Detta innebär att det är en intervjuare och en respondent. I detta fall är det 
intervjuaren som styr samtalet men självklart påverkar också respondenten hur intervjun artar 
sig.13 En personlig intervju är ett effektivt sätt att samla in värdefull data, det krävs dock att 
intervjuaren har goda kunskaper inom området för att på ett effektivt sätt kunna föra intervjun 
framåt.14 Varje intervju skiljer sig på något vis från en annan, vanligtvis brukar intervjuerna 
delas in i tre olika grupper: strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad 
intervju/djupintervju.  
 
Vid en strukturerad intervju används en i förväg bestämd mall med frågor. En sådan intervju 
kan till exempel genomföras personligen eller via telefon. Med fördel kan filterfrågor 
användas, det vill säga frågor som beroende på respondentens svar styr vilka frågor som 
han/hon därefter ska svara på.15  
 
En semistrukturerad intervju utgår från en lista med teman och frågor som ska genomföras 
under intervjun. Ordningen på dessa teman och frågor kan variera från intervju till intervju.16  
 
En ostrukturerad intervju innehåller inga förbestämda teman eller frågor. Den är helt informell 
och används ofta för att gå in på djupet inom ett visst område. Eftersom inga frågor finns 
förberedda har respondenten full frihet att prata kring det givna området intervjun berör.17  
                                                
11 Trost, 2005, s 7-14 
12 Christensen, m fl, 1998, s 134-135 
13 Ibid, s 132-133 
14 Ibid, s 142 
15 Ibid, s 133 
16 Ibid 
17 Ibid 
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Som alltid kan en del fel och misslyckanden uppstå då fakta ska samlas in. I en 
intervjusituation kan det till exempel bero på personinteraktionen. Om personkemin av någon 
anledning inte skulle fungera skapas heller inte något förtroende från respondentens sida. 
Detta kan leda till att han eller hon lämnar ”socialt acceptabla” svar istället för det han eller 
hon egentligen tycker och känner. Det är också viktigt att intervjuaren använder ett neutralt 
tonläge och läser alla frågor på samma vis. Detta för att intervjuarens personliga åsikter inte 
ska avspeglas i frågorna. För att på bästa vis undvika dessa fel och misslyckanden gäller det 
att förbereda intervjun. Det är en fördel om intervjuaren har kännedom om respondenten. Det 
kan också uppfattas som positivt att ta kontakt med respondenten innan intervjun för att på så 
vis bygga upp ett förtroende. Första mötet är viktigt. Intervjuaren bör lägga sig på samma nivå 
som respondenten, gällande klädsel, språk och uppförande, återigen för att kunna skapa 
förtroende. Om respondenten garanteras anonymitet bör det inledningsvis talas om.18  
 
Det är en omöjlighet att komma ihåg all data utantill från en intervju. Därför måste 
intervjuaren, samtidigt som han eller hon genomför intervjun, dokumentera de data som 
samlas in. Genomförs intervjun av en person finns framför allt två alternativ, att spel in 
intervjun eller att anteckna. Båda metoderna har sina för- och nackdelar men om tekniken 
fungerar är inspelning att föredra. På så vis kan respondenten få full uppmärksamhet samtidigt 
som det finns möjlighet att gå igenom det material som samlats in under intervjun flera 
gånger.19  
 
Efter att jag genomfört enkätundersökningen kände jag mig nyfiken på att ta reda på hur chef- 
och ledningsnivå på Lantmäteriet arbetar med frågor gällande arbetsmotivationen. Jag ville ta 
reda på om de skulle ge samma svar som medarbetarna. Med resultaten från 
enkätundersökningen skapade jag frågor till två stycken personliga intervjuer. Jag valde att 
göra en strukturerad intervju. Jag träffade Marianne Sävmarker som arbetar med 
personalfrågor inom divisionen Informationsförsörjning samt Clas-Göran Persson som är IT-
direktör och sitter i ledningen. Varje intervju tog ca en timme. Eftersom jag var ensam 
intervjuare valde jag att använda mig av en kassettbandspelare. Detta för att ge respondenten 
min fulla uppmärksamhet samt skapa en konversation. Efter intervjun lyssnade jag av 
kassettbandet och skrev ned inforationen på papper. När denna information var dokumenterad 
mailade jag över det till Sävmarker och Persson för att de skulle ge sitt godkännande. Trots att 
jag använde mig av kassettbandspelare kan det uppstå tolkningsfel om jag som intervjuare 
exempelvis lägger in för mycket egna värderingar i det som sägs.  
 

2.5 Metoddiskussion 
De metoder jag använde mig av anser jag har gett resultat men det finns alltid saker som hade 
kunnat göras bättre I detta fall exempelvis studierna kring organisationskultur. Min 
uppfattning är att några hade svårt att svara på frågor angående organisationskultur i 
enkätundersökningen. Anledningen tror jag är att det var svårt för mig att på några rader 
förklara vad organisationskultur egentligen är. Så här i efterhand kan det ha varit bättre att 
genomföra någon typ av fokusgrupper istället.  
 
I denna studie valde jag att genomföra empirin före jag satte mig in i teorin ordentligt. 
Fördelen med detta är att jag kunde avgränsa mig till att fördjupa mig i de teoretiska delar 

                                                
18 Christensen, m fl, 1998, s 135-137 
19 Ibid, s 140-141 
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som var mest intressanta i förhållande till Lantmäteriets empiri. Om jag istället hade valt att 
börja med den teoretiska delen hade det kunnat leda till att jag haft möjlighet att skriva mer 
direkta frågor i enkätundersökningen.  
 
När jag genomförde de personliga intervjuerna förlitade jag mig för mycket på tekniken. När 
jag skulle lyssna av intervjun med Clas-Göran Persson visade det sig att det var väldigt svårt 
att höra. Detta ledde till att jag endast fick fram omkring 80 procent av det som sagts under 
intervjun. Kanske borde jag ha fört anteckningar också. Som tur var ställde Clas-Göran 
Persson upp på att återigen svara på de frågor där jag inte kunde lyssna av svaren. 
 
Jag har i denna studie på sina håll tunt med källor. Detta beror delvis på att det har varit svårt 
att hitta litteratur som ser på arbetsmotivation ur det perspektiv som jag har valt. Min 
uppfattning är att de allra flesta böcker som tar upp ämnet arbetsmotivation utgår ifrån 
Maslow’s behovshierarki och Herzberg’s två-faktor teori.    
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3. TEORETISK STUDIE
 

 
Teorin i denna studie kommer att utgå från ett arbetsmotivationsperspektiv. Jag kommer att ta 
upp de tre faktorer som ingår i min modell för hur man skapar arbetsmotivation, det vill säga 
ledarskap, kommunikation och organisationskultur.  
 
I den här studien likställs innebörden av företagskultur och organisationskultur. Detta då jag 
kommer att se på organisationskulturen ur ett företagsperspektiv. I och med att jag kommer 
att använda mig av termen organisationskultur kommer jag också i en större utsträckning 
använda mig av termerna ledare och ledarskap istället för chef och chefskap. Detta då jag 
anser att chef är en titel medan ledarskap innefattar både formella och informella ledare.  
 

3.1 Ledarskap 

3.1.1 Inledande historia 
Heide menar att en bra ledare kan påverka de anställdas arbetsmotivation positivt, medan en 
dålig ledare kan försämra de anställdas arbetsmotivation. Mycket forskning har genomförts 
för att ta fram en mall för hur en effektiv ledare som ska passa in i alla organisationer och 
situationer ska vara. Fram till början av 1980-talet dominerades forskningen av att ledarskapet 
delades in i tre olika perspektiv: egenskapsperspektivet, stilperspektivet, 
kontingensperspektivet.20 
 
Den forskning som skett kring egenskapsperspektivet har, som namnet antyder, främst 
handlat om att ta fram vilka egenskaper som är att föredra hos en effektiv ledare. Forskningen 
kring stilperspektivet har istället haft tyngdpunkten kring att ta reda på hur en effektiv ledare 
agerar, gör och handlar. Kontingensperspektivet är det som skiljer sig mest åt av de tre. 
Forskare som hängett sig till kontingensperspektivet har istället för att försöka hitta den 
ultimata ledaren för alla organisationer ägnat sig åt ett mer situationsanpassat ledarskap. 
Dessa forskare menar att ett effektivt ledarskap varierar beroende på omständigheterna. Det är 
därför viktigt att försöka hitta en optimal ledarstil för olika typer av organisationer och 
situationer.21  
 
Alla de ovanstående perspektiven har fått en del kritik på senare tid. För stor vikt sägs ha lagts 
vid att ledargestalten som person. Ledaren har framställts som ett subjekt medan 
medarbetarna reducerats till objekt för påverkan. I dagens samhälle kan detta verka som en 
omodern syn på ledarskap, då delegering, coachning och medarbetarskap på många ställen 
prioriteras. Det centrala i de nya ledarskapsteorierna är att ledarna ska ge mening åt arbetet 
genom att skapa förståelse och delaktighet i organisationen. Här kommer ledarnas förmåga att 
kommunicera in som en viktig del i ledarskapsarbetet. Det har skapats en strävan att gå från 
hierarkiska organisationerna mot mer plana organisationer. Detta innebär att de regelstyrda 
organisationerna, där betoningen låg på kontroll och övervakning, allt mer överges. Istället 
decentraliseras organisationerna så människorna kan arbeta i mer självständiga målstyrda 
team. Denna organisationsförändring påverkar också ledarnas roll. De får nya uppgifter och 
nya sätt att kommunicera. Det som var ledares främsta uppgifter förr, så som ordergivning, 

                                                
20 Heide, 2005, s 99-101 
21 Ibid 
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detaljstyrning och regelsättare ses idag nästan som skällsord. Den moderna ledaren ska istället 
vara inspiratör, coach och visionär. Han eller hon ska delegera ansvaret och 
beslutsbefogenheterna samt se till att stödja medarbetarna i deras arbete. Ledaren har också 
fått till uppgift att söka nya, bättre vägar att arbeta utefter och se till att arbetet blir spännande 
och utmanande för alla.22  
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ledarna nu ska vara en del i organisationen och det är 
de gemensamma idéerna och värderingarna, det vill säga organisationskulturen, som utgör 
den sammanhållande kraften. 
 
Ett flertal forskare har under 1900-talet genomfört undersökningar där de studerat ledarskap i 
olika arbetsmiljöer. Fokus har legat på ledarskapsstilar och dimensioner av ledarskap. 
Fleishman och Harris har bland annat genomfört en inflytelserik studie där de studerat ledares 
hänsynstagande och strukturinitiering, det vill säga i vilken utsträckning ledarna bryr sig om 
och är lyhörda för de anställda samt hur ledarna aktivt strukturerar sina medarbetares arbete. 
Resultaten visar att en högre grad av hänsynstagande gentemot de anställda ger lägre 
personalomsättning, färre klagomål samt mindre frånvaro. Studien visar också att de mest 
effektiva ledarna är de som klarar av att kombinera både hänsynstagande och 
strukturinitiering. Likert har genomfört en jämförlig studie och då kommit fram till likartade 
resultat. Hans studie visar att ”personalinriktade” ledare är mer effektiva än 
”uppgiftsinriktade”.23  
 

3.1.2 Ledaren som informationsspridare kontra meningsskapare 
För att kunna vara en bra ledare för en organisation krävs många goda ledaregenskaper. En av 
de viktigaste är en förmåga att kommunicera menar Heide. Ett flertal undersökningar visar att 
chefer ägnar ca 80 procent av sin arbetsdag åt att på olika vis kommunicera med andra 
människor. Denna kommunikation kan till exempel bestå av att motivera, fatta beslut, ge 
återkoppling och samordna.24   
 
För att knyta an till föregående del kan sägas att ledarnas kommunikationsroll i den tidiga 
hierarkiska organisationsstrukturen, främst innebar enkelriktad och formell kommunikation. 
Den information som spreds gick uppifrån och ner och handlade främst om själva 
arbetsuppgiften. Den tydliga kontrasten mellan ledare och medarbetare i en hierarkisk 
organisation påverkar också kommunikationen på så vis att relationen mellan de båda parterna 
blir distanserad och opersonlig. I den plana organisationen är kommunikationen mellan 
medarbetare och medarbetare, lika viktig som den mellan över- och underordnad. Vidare gör 
den starka betoningen på nätverk och teamwork att kommunikationen inom de plana 
organisationerna inte blir så enkelriktad, utan strömmar åt båda hållen. Även den tekniska 
utveckling som har skett, så som e-mail, intranät och databaser, har hjälpt till att förändra 
ledarens kommunikationsroll. Heide anser att ledarna har gått från att vara 
informationsspridare till att sålla & sortera, förädla & förklara samt initiera & skapa 
förutsättningar för en dialog.25  
 
I de flesta organisationer idag får alla ta del av nästan all information som florerar. Trots detta 
finns det information som ledarna sitter inne med, det vill säga information som de till viss 
                                                
22 Heide, 2005, s 99-101 
23 Bolman m fl, 2003, s 215 
24 Heide, 2005, s 97 
25 Ibid, s 101-102 
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del kan välja om de ska föra vidare eller ej. Därmed kan de påverka medarbetarnas 
föreställningar. Detta behöver inte ske medvetet. På grund av den stora mängd information 
som sprids idag väljer många att tillförlita sig på att just den informationen som ledarna väljer 
att speciellt trycka på är den som är viktigast. Här följer ett utdrag av hur en medarbetare på 
ett stort svenskt företag har valt att uttrycka problemet: 

 
”Får man någon information från chefen så vet man att det är viktigt. Nu finns det för mycket 
information. Jag är väl inte tillräckligt modern så att jag kan gå in och sovra, men jag skulle 
vilja ha lite mer direktinformation från chefen”.26  

     
Detta innebär alltså att trots att dagens organisationer ofta är plana och alla har möjlighet att ta 
del av nästan all information så har cheferna fortfarande en filtrerande roll då det gäller viktig 
information. En del försöker avsäga sig denna roll genom att vidarebefordra så mycket 
information som möjligt till medarbetarna. Om ovanstående uttalande är sant tycks det dock 
inte heller vara den bästa metoden. 27  

 
Konsten för ledarna är att kunna omvandla informationen så att den passar in i medarbetarnas 
kontext utan att förvränga ursprungsinformationen. Deras uppgift blir alltså att förädla och 
förklara informationen, inte bara föra den vidare. Om informationen tas direkt från 
exempelvis ett ledningsmöte och ledaren använder sig av samma språk och förhållningssätt på 
mötet med medarbetarna som med ledningen är det lätt att medarbetarna tappar intresset. 
Istället måste informationen sättas in i ett sammanhang där medarbetarna känner att 
informationen är viktigt och de får en förståelse för varför det är viktigt att ha kunskap om 
just detta. Exempelvis kan det handla om att tolka ledningens beslut och visa på vad det kan 
ha för betydelse för den egna gruppens verksamhet i framtiden. Ett annat exempel är att 
beskriva hur gruppens egna mål, beslut och satsningar hänger ihop med organisationens 
övergripande mål och visioner. Denna bit i informationsspridningen kan ses som självklar och 
inte särskilt betydande. Forskning visar dock att det är en viktig del för att få medarbetarna 
engagerade och motiverade. Information som medarbetarna inte själva kan relatera till, 
glömmas lätt bort. Istället bör ledarna se detta som ett tillfälle att motivera sina medarbetare 
att känna delaktighet och vilja arbeta mot samma mål.28    

 
Det pratas mycket om dialogens betydelse och hur den plana organisationsstrukturen ska 
öppna upp större möjligheter för att alla ska få komma till tals än vad den hierarkiska 
organisationsstrukturen gör. Ordet dialog är förknippat med delaktighet, vilket också utgör en 
stor del i en dialog. Flera olika forskare har enats om att ”skapandet av betydelse och mening” 
är en kärnpunkt i begreppet dialog. I en dialog bör inte informationen spridas mellan 
deltagarna utan istället bör deltagarna tillsammans skapa betydelse. Det har sagts att en dialog 
utgör konsten att tänka tillsammans. Med detta som grund kan man se dialogens betydelse för 
ledarskapet. Dialogens betydelse framkommer framför allt på möten då ledarna framför ny 
information till medarbetarna. Eftersom en dialog bygger på att alla har samma möjlighet att 
delta på samma villkor, är placeringen på ett möte viktig. Om ledaren står längst fram vänd 
mot medarbetarna som sitter i rader framför, skapas inget direkt utrymme för en dialog. 
Medarbetarna stängs ute och risken är stor att ledaren framför det han eller hon har att säga 
utan delaktighet med medarbetarna. Istället är en U-formation alternativt en cirkel att föredra, 
på så vis få alla samma delaktighet och det är lättare att diskutera och komma med åsikter om 

                                                
26 Heide, 2005, s 103 
27 Ibid 
28 Ibid, s 106-108 
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den information som ledaren framför. Tidsaspekten kan också sätta hinder för en dialog under 
mötena. Ofta har ledarna en fullspäckad agenda då de kommer till mötet, och tiden är avsatt 
därefter. Detta göra att det inte finns någon möjlighet för medarbetarna att komma med några 
djupare åsikter, då det ändå inte finns tid att reda ut dem. Slutligen påverkar ledarnas 
förberedelser hur engagerade mötesdeltagarna blir. Exempelvis är det viktigt att en 
dagordning tilldelas medarbetarna innan mötet börjar. På så vis hinner de förbereda åsikter 
och synpunkter kring de punkter som kommer behandlas. Det bör slutligen också tilläggas att 
det inte alltid bara hänger på ledarens agerande, självklart krävs det att medarbetarna själva är 
villiga att delta i en dialog, ”det krävs två för att dansa tango”.29 
 

3.2 Kommunikation 
Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet kommunikation ”kontakt mellan människor” 
eller ”överföring av information”30. Båda dessa betydelser är stora delar i vardagen på varje 
arbetsplats. Det finns en ständig kontakt mellan både chefer, ledning och övriga medarbetare. 
På samma vis finns ständigt ett informationsflöde mellan dessa parter. Utan denna kontakt 
mellan människorna i organisationen och överföringen av information mellan dessa 
människor skulle inget företag fungera i längden. Kommunikation är en grundförutsättning 
för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas menar både Hatch och 
Heide31.  
 
Redan 1938 skrev den amerikanska företagsledaren Chester Barnard att en god 
kommunikation mellan medarbetarna är avgörande för en organisations överlevnad. Vidare 
skrev Barnard att kommunikationen bidrar till att samtliga organisationsmedlemmar kan se 
och accepterna organisationens mål, och på så vis kan de också översätta dessa mål till 
handlingar. Trots detta är kommunikation något som ofta tas för givet.32 De flesta arbeten 
består idag till stor del av olika typer av kommunikation så som möten, telefonsamtal, e-mail 
och rapporter. Tillsammans skapar denna kommunikation en gemensam förståelse och på så 
vis också förutsättningar för att alla ska kunna arbeta mot samma mål. Genom en god 
kommunikation kan vi skapa en helhetssyn på organisationen, hur vi uppfattar den och hur vi 
ser på vad som kan hända i framtiden. Om alla organisationsmedlemmar kunde få klar, 
fullständig och kontinuerlig information genom dessa olika typer av kommunikation skulle 
det ge varje individ en viss makt. En makt att kunna förstå organisationen, förutsäga 
förändringar och anpassa sina aktiviteter efter organisationen utveckling.33  
 
Ordet kommunikation kan uppfattas olika i olika situationer och sammanhang. De kan därför 
vara till fördel att dela upp det övergripande området kommunikation i mindre delar. Jag har 
valt att i denna studie till en början göra en grov indelning genom att skilja på den interna och 
den externa kommunikationen. Eftersom denna studie syftar till att bemöta kommunikation ur 
ett arbetsmotivationsperspektiv kommer tyngdpunkten ligga på den interna 
kommunikationen.34  
 

                                                
29 Heide, 2005, s 108-111 
30 www.saol.nu 
31 Heide, m.fl., 2005, s 17, Hatch, 2002, s 137 
32 Heide, m.fl., 2005, s 17 
33 Ibid 
34 Ibid, s 19-20 
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3.2.1 Intern kommunikation 
För att kunna undersöka kommunikation på djupet räcker det inte att dela in ämnet i intern 
respektive extern kommunikation. Inom dessa två delområden måste fler indelningar göras. 
Det finns för många olika typer av intern kommunikation för att de ska kunna analyseras 
tillsammans. Åsikterna om hur den interna kommunikationen bör grupperas går isär från 
person till person men denna studie kommer att utgå ifrån sex olika funktioner: informativa 
funktionen, regulativa funktionen, integrationsfunktionen, ledningsfunktionen, 
övertalandefunktionen och socialiseringsfunktionen.35  
 
Den informativa funktionen bär en viktig roll i varje organisation. Alla medarbetare som 
deltar i en och samma organisation måste, för att vara motiverade att arbeta och för att kunna 
göra sitt arbete på bästa möjliga vis, få tillgång till den information som flödar. Informationen 
måste flyta fritt från alla håll, uppifrån, nedifrån och vertikalt mellan de anställda.36  
 
Den regulativa funktionen innefattar kommunikation om regler, policy, normer och 
värderingar. Det vill säga allt som styr tänkandet och handlandet i en organisation. Det är 
viktigt att alla som omfattas av organisationen har en klar bild av dess regler och policy. Detta 
då medlemmarna av en organisation också är organisationen. Om de då inte vet vad 
organisationen står för kan det vara svårt att representera den. Den regulativa funktionen kan 
vara allt från rena tillsägelser från chefen till dokument där organisationens filosofi 
behandlas.37  
 
Integrationsfunktionen är en annan viktig del i den interna kommunikationen. Detta är 
kommunikation som bland annat fokuserar på arbetsfördelning, koordinering av uppgifter, 
gruppkoordinering och att få alla medlemmar i organisationen att arbeta mot ett och samma 
mål.38 Ett flertal psykologiska studier visar att de som är delaktiga i målformuleringen är mer 
motiverade att uppnå målen än de som inte får vara med i processen39. 
 
För att kunna få medlemmarna i en organisation att vilja prestera sitt yttersta är det viktigt att 
hålla dem motiverade. Ledningsfunktionen är den del av den interna kommunikationen som 
riktar sig till att få medlemmarna att göra vad som krävs för att nå de utsatta målen för 
organisationen. Till stor del handlar det om att skapa en god relation till varandra, 
medlemmarna emellan och mellan ledning medarbetare.40  
 
Den övertalande funktionen kan diskuteras om det verkligen bör vara en egen funktion då den 
är tätt bunden till ledningsfunktionen. Den övertalande funktionen är en följd av 
ledningsfunktionen då den träder in när ledare försöker övertala eller påverka medarbetarna.41  
 
Den sjätte och sista funktionen kan lätt bli bortglömd, trots att det kanske är en av de 
viktigaste. Den socialiserande funktionen syftar till en individs överlevnad i en organisation. 
En människa som inte trivs med sin omgivning har också svårt att vara motiverad att prestera 
sitt yttersta. Det är därför viktigt att alla medlemmar i en organisation känner sig integrerad i 
de kommunikationsnätverk som bildas inom organisationens väggar. Lika väl som det är 

                                                
35 Ibid, s 43 
36 Heide, m.fl., 2005, s 43 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Hatch, 2002, s 137 
40 Heide, m.fl., 2005, s 43-44 
41 Ibid 
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viktigt att lära sig arbeta efter de uttalade regler och normer som finns inom organisationen, 
lika viktigt är det att lära sig de informella normer som bildas. Känns dessa igen framgår det 
också vem man kan vända sig till för att få fram den information som önskas.42  
 

3.2.2 Organisationsstruktur och kommunikation43  
En organisation består först och främst av en formell struktur som är högst synlig. Denna 
struktur består av formella regler och arbetsbeskrivningar, policy, standardiserade 
arbetsprocesser och belöningssystem. Den formella strukturen kan ses som planerande. 
Utöver den formella strukturen finns alltid en informell struktur. Denna struktur kan 
sammankopplas med organisationskulturen då det handlar ansvarsfördelning och uppdelning 
av arbetsuppgifter som görs spontant av organisationens medlemmar. Den informella 
strukturen är på intet sätt lika synlig som den formella, vilket gör det svårt för nya 
medlemmar att lära känna och ta till sig den.  
 
En riktigt bra organisation håller dessa två typer av struktur nära varandra. Ett allt för stort 
glapp mellan den formella och informella strukturen kan innebära problem för organisationen. 
Den formella strukturen kan ofta vara en aning föråldrad då den är skapad för att hantera 
rutinsituationer medan den informella strukturen är mer föränderlig och följer utvecklingen 
inom organisationen. Med anledning av detta är också den informella strukturen viktig vid en 
förändring inom organisationen. När nya, tidigare okända, problem dyker upp krävs också 
nytänkande lösningar. Det är då viktigt att känna till de informella ledarna och framför allt 
den informella kommunikationen.  
 
Kommunikationen är nära förknippad med de olika strukturerna då de reglerar 
kommunikationsprocesserna. Hierarkin och auktoriteten i organisationen påverkar 
kommunikationens utseende, det är inte samma typ av kommunikation som pågår mellan 
överordnad och underordnad som det är mellan jämlikar. Vid kommunikationen mellan 
överordnad och underordnad är nedåtgående kommunikation, från chefer till medarbetare, 
vanligare än uppåtgående, från medarbetare till chefer. Den uppåtgående kommunikation 
tenderar att till övervägande del vara positiv. Detta kan leda till att den information som når 
de högsta cheferna kan ge en missvisande bild av organisationen. I längden kan det bidra till 
problem för stora organisationer. Det har forskats på anledningar till varför det tenderar att 
finnas svårigheter att kommunicera negativ information uppåt i hierarkin. Nedan följer en 
lista på funna orsaker: 
 

• Osäkerhet gällande medarbetarens egen situation 
• Rädsla för negativa konsekvenser 
• Bristande förtroende för överordnade 
• Dåliga erfarenheter från tidigare försök att kommunicera brister eller problem 
• Ett kommunikationsklimat som inte är öppet och tolerant 
• Ambitioner att framställa sig själv i bättre dager 
• Negativ feedback undertrycks eller misstolkas oavsiktligt eller avsiktligt av chefer 

högre upp i organisationen 
 

                                                
42 Heide, m.fl., 2005, s 43-44 
43 Ibid, s 82-85 
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Problem inom kommunikationen tycks infinna sig i de flesta organisationer. Problemen skiljer 
sig från fall till fall men ofta kan de beskrivas i termer av för lite information. Forskning visar 
dock att problemet istället är för mycket information. Det sägs att det är en myt att all 
information ska kunna gå uppåt, nedåt och åt sidorna. Istället bör strukturen inom 
organisationen hindra informationsflöden och minska mängden information. En balans bör 
uppnås så att endast relevant information når just de personer som är berörda. Ett annat 
vanligt antagande är att kommunikationsproblemen ökar i takt med att organisationen växer 
och det går fler medarbetare per chef. Inte heller detta håller forskare med om. Empiriska 
undersökningar visar att organisationens kommunikationsproblem inte alltid har med dess 
storlek att göra. Alla organisationer ser så olika ut att en sådan generalisering tycks omöjlig. 
Varje organisation är unik och har specifika förutsättningar. Därför kan kommunikationen 
lika väl fungera bra i en stor organisation och dåligt i en liten, som tvärt om. 
 

3.3 Organisationskultur 

3.3.1 Vad är en kultur?44 
För att förstå begreppet organisationskultur har jag valt att först studera begreppet kultur. Det 
finns flera olika sätt att se på kultur. Hellriegels syn kultur tycks ha stora likheter med det vi 
idag kallar organisationskultur. Hellriegel ser kultur som ett isberg med några faktorer 
ovanför vattenytan, dessa är synbara och är därmed också möjliga att arbeta med. Andra är 
dolda under vattenytan och är i och med det svåra att upptäcka. De dolda faktorerna formar 
basen till kulturen men det går bara att komma i kontakt med och dra slutsatser från dessa via 
de synliga faktorerna.   
 
Figur 2: Vad är kultur? 
 

 
• Vanor 
• Skildringar 
• Språk 
• Symboler 
• Socialisering 
 
 
 
• Normer 
• Värderingar 
• Antaganden 

 
 

Figur: Management. Hellriegel, D, m fl, 2002, s 487. 
 
 
Enligt Hellriegel kan vanor delas upp i två delar, tabun och ceremonier. Tabun är kulturellt 
förbjudna beteenden medan ceremonier är väl utformade aktiviteter eller händelser som ska 
generera starka känslor. Skildringar är i sin tur de unika historier, legender och myter som 
skapas i en kultur. Ofta handlar de om historiska händelser så som enastående prestationer 

                                                
44 Hellriegel, m.fl., 2002, s 486-489, Hatch, 2002, 241-250 
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eller storslagna ledare. Språket är ett delat system med ljud, skrivna symboler och gester som 
används för att skapa en konversation mellan medlemmarna i en kultur. Hur någon väljer att 
uttrycka sig kan påverka hur kulturen uppfattas. En symbol kan vara vad som helst som är 
synligt och som kan representera ett delat värde inom en kultur. Hur en symbol ska se ut kan 
ingen säga, det kan vara allt från kulturens logotyp eller uniformer till priser eller uttryckt 
arkitektur. Socialisering är den process då nya personer sluter sig till kulturen. Detta kan 
göras på en mängd olika vis. Det vanligaste är dock via stöd och lärdom från de övriga inom 
kulturen. Denna typ av socialisering sker dagligen i det vanliga livet, till exempel på 
arbetsplatser, i skolan och via media. Värderingar är den tro som en individ har på något som 
känns viktigt och meningsfullt. Normer är regler för människors beteende. Då flera människor 
delar sina normer i en organisation, blir dessa en del av organisationens kultur. Antaganden är 
slutligen de känslor och tankar som personerna i kulturen tar för givet och som de anser är 
sanna.  
 

3.3.2 Organisationskultur 
Det finns ett flertal olika definitioner av organisationskultur. Det finns dock vissa samband 
mellan dessa. De allra flesta kopplar ihop begreppet organisationskultur med grupper och 
någonting som är gemensamt för medlemmarna i dessa grupper, exempelvis innebörder, 
antaganden, tolkningar, normer, kunskap och värderingar. Några forskare har sedan gått 
djupare in i denna delaktighet och då sett att begreppet delaktighet går att dela upp så det får 
två olika betydelser. Den första betydelsen är gemenskap och delade erfarenheter. Det för 
personer samman och på så vis syns likheterna mellan dem. Om någon delar något med en 
annan person innebär det också att han eller hon delar upp något i andelar som fördelas 
mellan personerna. Vi får då den andra betydelsen som betonar skillnader istället för likheter. 
På samma vis kräver en väl fungerande organisationskultur både gemenskap och mångfald. 
På så vis finns utrymme både för människors likheter och skillnader.45  
 
Enligt Mats Alvesson präglar organisationskulturen hur människor på en arbetsplats tänker, 
känner, värderar och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar som är gemensamma för 
hela gruppen46. För att lättare skapa förståelse för hur Alvesson menar följer nedan ett 
exempel: 
 
En familj kräver inget biologiskt släktskap för att kalla sig en familj. Det är alltså inte 
generna som avgör huruvida det är en familj eller inte, ta till exempel en familj med 
adopterade barn. De är lika mycket en familj som en mamma och en pappa med ett biologiskt 
barn. Det som istället definierar en familj är att familjemedlemmarna själva definierar sig 
som medlemmar av familjen. Familjemedlemmarna beter sig också på ett visst sätt, de har 
samma värderingar, ömsesidiga definitioner och kräver samarbetsinsatser47. 
 
På samma vis som exemplet ovan skapas en organisationskultur. Så länge medlemmarna i en 
organisation själva definierar sig som medlemmar, beter sig på liknande vis, samarbetar och 
har gemensamma åsikter och föreställningar, skapar de tillsammans en organisationskultur.48 
  
Många faktorer är med och påverkar organisationskulturen, det är därför svårt att dra en klar 
gräns mellan vad som tillhör organisationskulturen och vad som inte gör det. Kulturen inom 
                                                
45 Hatch, 2002, s 237 
46 Alvesson, 2001, s 7 
47 Hatch, 2002, s 249 
48 Ibid 
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en organisation påverkas ständigt av större kulturella processer i dess omgivning så som 
nationella, regionala, industriella, yrkesmässiga och professionella kulturer. Den tydligaste 
källan till extern påverkan på organisationskulturen finns dock inne i organisationen, de 
anställda. Även de anställda är påverkad av andra kulturer så som familjen, samhället och 
staten vilket i sin tur präglar deras attityd, beteende och identitet. De anställda för då med sig 
denna påverkan när de blir medlemmar av en organisation. Med denna ständiga påverkan på 
organisationskulturen från övriga samhällskulturer är det svårt att dra en tydlig gräns mellan 
kulturerna.49 
 
I och med att det är svårt att direkt definiera vad organisationskultur är, är det också svårt att 
på ett enkelt sätt visa hur organisationskulturen kommer till uttryck. Detta kan ske på olika 
sätt i olika organisationer och ofta via ett flertal distributionskanaler. Organisationskulturens 
uttryckskanaler kan delas upp i fyra kategorier: beteendeuttryck, verbala uttryck, materiella 
uttryck, och strukturella uttryck. 
 

• Beteendeuttryck – handlingar, beteenden och uttryckta känslor 
• Verbala uttryck – historier, myter och legender; språk, jargong och humor; uttalade 

värderingar normer och uppfattningar 
• Materiella uttryck – objekt och ting; fysisk struktur och arkitektur 
• Strukturella uttryck – ritualer, procedurer och ceremonier; rekryterings-, belönings- 

och karriärsystem.50  
 
Tillsammans ger dessa uttryckskanaler synliga, observerbara produkter av kulturen, men de 
kan inte direkt läsas av som ”organisationens kultur”. Först måste varje del omsorgsfullt 
tolkas för att kunna se vilken specifik betydelse de har i just denna organisation.51   
  
Organisationskulturen är en stor och viktig del i varje företag, även i de företag där det inte 
läggs ner energi på att förstå och hantera den. Det spelar ingen roll hur viktig cheferna på en 
arbetsplats anser att organisationskulturen är eller om de anser att det är för komplext för att 
hantera, organisationskulturens betydelse är och förblir stor. Däremot står chefer och andra 
högre befattningshavare inte för den sakens skull utanför organisationskulturen, de är med 
och påverkar den. De influerar hur företaget bör uppfattas och vad som ska prioriteras. Även 
om cheferna är medvetna om organisationskulturens betydelse är det dock få som har 
tillräcklig kunskap för att kunna använda den på ett meningsfullt vis.52  
 

3.3.2.1 Subkulturer 

Efter flera års forskning är nu de flesta överens om att det är en omöjlighet för en organisation 
att ha en enda homogen kultur. Istället består organisationerna av ett flertal subkulturer som 
existerar sida vid sida. Dessa kan uppstå inom flera olika delar av organisationen, till exempel 
i en vertikal enhet, en horisontell enhet eller i en särskild arbetsgrupp. Dessa subkulturer 
pendlar mellan att leva i harmoni eller konflikt med varandra.53 Tillsammans bildar 
subkulturerna organisationens övergripande kultur som råder inom organisationen. På samma 
vis kan organisationskulturen i olika företag och organisationer ses som subkulturer på 

                                                
49 Hatch, 2002, s 231 
50 Heide, m.fl., 2005, s 86 
51 Ibid,  s 87 
52 Alvesson, 2001, s 7-10 
53 Heide, m.fl., 2005, s 88 
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omvärldsnivå inom ett mer omfattande kulturellt ramverk, till exempel samhällskulturen. 
Bilden nedan sida visar hur detta samband schematiskt kan se ut.54 
 
Figur 3: Samband mellan samhällskultur, organisationskultur och subkulturer  
 

 
 
Utvecklingen av subkulturer är nära förknippade med organisationens strukturer. Forskaren 
Edgar Schein skiljer mellan olika typer av subkulturer: funktionella, geografiska och 
hierarkiska.55 
 
Funktionella subkulturer går ibland under namnet yrkesmässiga subkulturer och uppstår i 
arbetsgrupper. Tydliga kopplingar kan ses mellan dessa subkulturer och hur medarbetarna 
inom organisationen tänker, talar och skriver.56 Funktionella subkulturer finns där 
arbetsuppgifterna kräver att människor har ett nära samarbete. Exempel på platser där 
funktionella subkulturer uppstår är projektgrupper, branschkontor och små isolerade 
enheter.57 
 
Geografiska subkulturer kan uppstå även mellan fysiskt skilda enheter. Dessa uppstår i 
organisationer som har enheter på olika orter eller till exempel har verkstaden ute på landet 
och kontoret inne i stan.58  
 
Hierarkiska subkulturer bildas på en speciell nivå inom organisationen, till exempel mellan 
ledningsnivåer eller mellan chefer och medarbetare.59 De hierarkiska subkulturerna är de som 
vi är mest omedvetna om. Trots det har de stor betydelse då de tycks hindra integrationen, 
koordinationen och lärandet i organisationen. Anledningarna är de skillnader som finns 
mellan subkulturerna på olika nivåer. VD, vice VD och chefer talar sällan exakt samma språk 
och ord kan därför få lite olika betydelse subkulturerna emellan. Ett tydligt exempel på att 
olika hierarkiska nivåer har olika subkulturer är de kommunikationsproblem som kan uppstå. 
Information från högsta nivå inom en organisation kan vara svår att förstå, lika så kan mål 
verka förändras när de vandrar nedåt i hierarkin. Detta beror alltså inte på att någon är mer 
kunnig eller har bättre förståelse än någon annan, människor ”hör” helt enkelt olika saker på 
olika nivåer inom organisationen.60 

                                                
54 Hatch, 2002, s 258-259 
55 Heide, m.fl., 2005, s 88-89 
56 Ibid 
57 Hatch, 2002, s 260 
58 Heide, m.fl., 2005, s 89 
59 Hatch, 2002, s 260 
60 Heide, m.fl., 2005, s 89 
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På grund av dessa subkulturer kan stora problem uppstå vid exempelvis omorganiseringar. 
Om subkulturerna blir allt för tydliga kan det uppstå svårigheter när de bryts och blandas om. 
Det är därför viktigt att organisationen försöker skapa ett övergripande gemensamt språk och 
tankemönster så alla kan förstå varandra.61 
 

3.4 Företagspresentation av Lantmäteriet62 
På sin hemsida beskriver Lantmäteriet sig själv som ett företag som sammanlagt har omkring 
2000 anställda fördelade på ca 100 orter med huvudkontoret placerat i Gävle. I dag omsätts 
1,5 miljarder kronor per år och Lantmäteriet har uppdragsgivaren i såväl stat och kommun 
som det privata näringslivet och enskilda medborgare.  
 
Lantmäteriets huvuduppgift är att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning samt 
ansvara för en effektiv försörjning av grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. 
Dessutom har Lantmäteriet en mängd andra uppgifter, exempel på dessa är följande: 
 

• Ansvara för de geodetiska rikssystemen och ge stöd för mätning som innefattar 
satellitbaserad lägesbestämning och navigering. 

• Fastställa ortnamn samt arbeta för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. 
• Bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde samt bedriva forskning 

inom området geodesi. 
• Mot avgift bedriva uppdragsverksamhet. 
• Producera geografiska databaser och kartor. 
• Utföra fastighetsbildning och erbjuda information om Sveriges 3,2 miljoner 

fastigheter.  
• Leverera kvalificerade tjänster för utveckling och användning av geografisk 

informationsteknik. 
 
Utöver detta kombinerar Lantmäteriet geografisk information, fastighetsinformation, 
fastighetsbildning och geografisk informationsteknik, vilket är unik i ett internationellt 
perspektiv.  
 
Lantmäteriet arbetar också internationellt, bland annat genom att delta i arbeten inom olika 
FN-organ. På så vis stödjer de utvecklingsländer gällande uppbyggnad av moderna system för 
fastighetsinformation. Lantmäteriet deltar också aktivt i ett europeiskt samarbete för att 
underlätta ett effektivt utbyte av geografisk information och fastighetsinformation länder 
emellan. 
 
Lantmäteriets organisation är uppdelad i tre olika divisioner som alla ansvarar för olika 
verksamhetsområden. Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsindelning, 
Informationsförsörjning bygger upp och tillhandahåller geografiskinformation samt 
fastighetsinformation och slutligen Metria som bedriver uppdragsverksamhet 

 
Organisationen består dessutom av ett antal koncernfunktioner, vilka stödjer hela 
verksamheten med specialistkunskap inom bland annat ekonomi, juridik, personalfrågor och 
kommunikation. 
                                                
61 Heide, m.fl., 2005, s 89-90 
62 www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=25 
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4. EMPIRISK STUDIE
 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen (se bilaga 1) som jag genomförde på Lantmäteriet innefattade 129 
personer. Av de ca 2000 anställda skickades enkäten ut till 200 personer varav 129 svarade. 
Jag valde att fördela enkäterna jämnt mellan de olika divisioner som finns inom Lantmäteriet. 
Detta för att resultatet skulle representera ett så jämt utbud av respondenter som möjligt. Jag 
kommer nedan att presentera resultaten från denna enkätundersökning. 
 

4.1.1 Ålder och arbetslivserfarenhet 
 

 
 

 
 
När jag genomförde enkätundersökningen försökte jag fördela utskicket så jämnt som möjligt 
mellan olika divisioner och olika städer. Något som dock inte gick att styra var åldersfaktorn. 
När enkätsvaren inkommit slogs jag direkt av den åldersfördelning som tycks råda inom 
Lantmäteriet. 50 procent av respondenterna var 50år eller äldre och endast sex procent var 
30år eller yngre. Dessutom har 50 procent av de tillfrågade jobbat 21år eller längre på 
Lantmäteriet och endast 17 procent har arbetat kortare än 5år.  
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4.1.2 Arbetskollegor 
 

 
 

 
 
De flesta tycks vara överens om att stämningen är god mellan arbetskollegorna på 
Lantmäteriet. 90 procent av respondenterna svarade att de tycker bra om sina arbetskollegor 
medan två procent menar att de inte gör det. 
 
På samma vis yttrar sig svaren kring hjälpsamheten arbetskollegor emellan. 88 procent ser 
positivt på hjälpsamheten och tre procent anser det motsatta. 
 

 
   
Frågan gällande respekten på arbetsplatsen visar på att allt inte är helt perfekt kollegor 
emellan. 71 procent svarade att det finns en positiv respekt på arbetsplatsen och fyra procent 
var negativa. Ett mellanantal på 22 procent ställde sig neutral i frågan.  
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4.1.3 Kommunikation 
 

 
  
Många tycks vara relativt positivt inställda till samtalsklimatet på Lantmäteriet. 68 procent av 
respondenterna tyckte att det öppna samtalsklimatet på Lantmäteriet är positivt medan 24 
procent ställde sig neutrala i frågan. Sju procent svarade att det öppna samtalsklimatet var 
dåligt.  
 

 
 
Ett fåtal ansåg att informationsflödet från närmaste chefen är dåligt, sju procent. En stor del 
ställde sig dock neutral i frågan, 29 procent. Störst andel, 63 procent, tyckte ändå att 
informationsflödet från deras närmaste chef fungerar bra. 
 

 

 
 
Enkätundersökningen visar indikationer på att det kan vara svårt att få ner information från 
ledningen till medarbetarna. 26 procent svarade att informationsflödet från ledningen fungerar 
bra medan hälften så många, 13 procent, menade att informationsflödet från ledningen 
fungerar dåligt. Störst andel, 56 procent, ställer sig dock neutrala i frågan och fem procent har 
ingen åsikt.  
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4.1.4 Relation till närmaste chef och ledning   
 

 
 

 
 
Det var fler som upplever att relationen till sin närmaste chef är bra än vad det var som anser 
det samma om ledningen. 75 procent svarade att det har en bra relation med sin närmaste 
chef, medan 35 procent svarade att de har en bra relation med ledningen. Sju procent svarade 
att de har en dålig relation med sin närmaste chef och sex procent svarade att de har en dålig 
relation med ledningen på nästa nivå. 
 

 
 

 
 
Det var fler som svarade att de har goda möjligheter att få kontakt med sin närmaste chef, 84 
procent, än det samma med ledningen på nästa nivå, 43 procent. Två procent upplever att det 
är svårt att få kontakt med sin närmaste chef, och lika stor andel anser att det är svårt att 
komma i kontakt med ledningen på nästa nivå. 45 procent av de tillfrågade, ställde sig 
neutrala i frågan hur deras möjligheter att få kontakt med ledningen på nästa nivå på sin 
arbetsplats är.  



 

 25 

 
 
Mer än hälften av det tillfrågade, 58 procent, svarade att de har goda möjligheter att få 
återkoppling för sitt arbete från sin närmaste chef. Åtta procent svarade att de har svårt att få 
återkoppling från sin närmaste chef. 30 procent valde att ställa sig neutrala i frågan.  
 

 

 
 
Tolv procent såg positivt på sina möjligheter att få återkoppling för sitt arbete från ledningen 
på nästa nivå. Störst antal valde det neutrala alternativet, 59 procent. Ingen annan fråga hade 
så hög procentsats på svarsalternativet ”ingen åsikt”, 16 procent valde att svara så. 
 

 
 

 
 
Procentsatserna var ungefär lika fördelade mellan svarsalternativen på dessa två frågor som de 
två föregående. Anledningen kan vara att dessa fyra frågor hör samman. Troligtvis kommer 
uppskattning i samband med återkoppling för något som presterats.   
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4.1.5 Arbetsmiljö 
 

 
 

 
 
Över lag tycks både den psykiska och fysiska arbetsmiljön uppfattats som positiv på 
Lantmäteriet. Dock är en större andel nöjda med den fysiska arbetsmiljön. 74 procent svarade 
att den fysiska arbetsmiljön är god medan 59 procent svarade det samma om den psykiska. En 
procent tycker att den fysiska arbetsmiljön är dålig. En stor andel valde att ställa sig neutrala i 
de här frågorna.  
 

 
 
Det är viktigt att de anställda mår bra när de är på sin arbetsplats, annars är det svårt att känna 
arbetsmotivation. Endast två procent av de tillfrågade svarade att de inte mår bra när de är på 
arbetet. 67 procent svarade att de känner sig positiva när de är på arbetet. Återigen är det en 
stor andel som väljer att hålla sig neutral i frågan, 30 procent.  
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4.1.6 Vilka faktorer skulle förbättrar din arbetsmotivation? 
Efter att respondenterna svarat på ett flertal envalsfrågor ville jag att de skulle tänka till vad 
som skulle kunna förbättra deras arbetsmotivation. Jag gav ett antal alternativ: Inflytande vid 
beslutsfattande, flexibla arbetstider, utvecklingsmöjligheter, förmåner, bättre kommunikation, 
högre lön, bättre arbetsmiljö, och övrigt. Vissa valde att fylla i endast ett alternativ medan 
andra fyllde i flera, detta gjorde att det inte var möjligt att räkna ut någon procentsats. Svaren 
fördelades enligt följande: 
 

•  Högre lön  88st 
• Utvecklingsmöjligheter  54st 
• Förmåner  43st 
• Inflytande vid beslutsfattande  42st 
• Bättre kommunikation  32st 
• Övrigt  22st 
• Bättre arbetsmiljö  17st 
• Flexibla arbetstider  16st 
 

De som svarade övrigt ville bland annat ha bättre återkoppling och dialog med ledningen på 
nästa nivå, friskvårdstimme året om, mer feedback, att alla värderas lika oavsett utbildning 
och bakgrund, tydliga mål, mer ödmjukhet, att de medarbetare som har idéer inte straffas för 
detta samt jämställdhet gällande kön och ålder. 
 

4.1.7 Fria åsikter om organisationskultur och arbetsmotivation 
Sist i undersökningen fanns det möjligheter för respondenterna att skriva ner sina åsikter om 
organisationskulturen samt arbetsmotivationen på Lantmäteriet. Detta visade sig vara två 
givande punkter då många vädrade sina åsikter. Vissa åsikter tycktes vara väldigt personliga 
och riktade mot specifika medarbetare. Dessa har jag valt att utesluta då jag inte anser att de 
är relevanta för min studie. Andra åsikter var återkommande vid ett flertal tillfällen. Jag anser 
att dessa är speciellt intressanta då undersökningen är gjord i olika städer och ändå verkar 
samma åsikter finnas. De åsikter som följer här nedan är alltså sådana som har återkommit vid 
ett flertal tillfällen i undersökning.  
 
”Jag har ingen chef på min arbetsplats mer än max en gång i veckan.” 
”Lantmäteriet har en tydlig hierarki, det är väldigt toppstyrt.” 
”Vår arbetsgrupp har en tämligen platt organisation.”  
”Jag skulle vilja ha in chefer utifrån, många har arbetat statligt för länge.” 
”Lokala och regionala chefer har väldigt skilda värderingar.” 
”Vi på Lantmäteriet är dåliga på att både få och ge återkoppling.” 
”Det är bra med projektarbetena, vi vill ha mer av den varan.” 
”Jag tycker vi bör arbeta mer med mål, som det är idag tror jag knappt någon vet vilka mål vi 
verkligen ska jobba emot.” 
”Dålig styrning från ledningen förstör arbetsmotivationen, ibland är det ingen styrning alls 
och ibland får vi dubbla budskap.” 
”Vi har en kontinuerlig och öppen diskussion om arbetsformer och fördelning av arbete i 
arbetsgruppen.” 
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”Det finns en rak, tydlig och öppen kommunikation. Vi respekterar varandra och vågar säga 
vår åsikt” 
”Informationsspridningen uppifrån är dålig.” 
”Arbetarnas åsikter tas inte om hand.” 
”För att känna sig motiverad till arbetet är det viktigt med uppskattning för det vi gör. Det ska 
inte bara synas på lönen utan det är viktigt att få höra det verbalt också.” 
 
”Det är ett bra klimat på arbetsplatsen.” 
”Vi jobbar mycket efter gamla invanda mönster.” 
”Personalens och ledningens organisationskultur är helt olika” 
”Det finns en tydlig organisationskultur inom Lantmäteriet, alla är ense vid frågor som gäller 
hela gruppen.” 
”Jag ser en tydlig organisationskultur inom min enhet. Eftersom denna enhet är delvis 
fristående från Lantmäteriets övriga verksamhet så känns kulturen mer utpräglad av de 
enskilda medarbetarnas bakgrund och personlighet än av Lantmäteriets organisation i stort.” 
”Jag ser en tydlig organisationskultur på min arbetsplats. Denna blir bättre och bättre i och 
med nyanställningar av yngre människor. Det finns fortfarande kvar många från de gamla 
organisationerna där titlar sitter djupt rotade.” 
”Genom en sammanslagning av fyra kontor är det olika organisationskulturer, trots att detta 
skedde för nästan 10år sedan. Då det endast har varit någon enstaka nyanställning efter detta 
lever kulturen kvar fortfarande och kommer att göra så tills majoriteten är nyanställda.” 
”Min arbetsplats har ingen tydlig organisationskultur, snarare två olika. En bland de äldre och 
en bland de yngre.” 
”Det finns ingen tydlig organisationskultur, utan många olika grupperingar som skär på olika 
ledder genom den faktiska organisationen. 
”Många äldre personer är från den ”gamla skolan” som har en annan syn på kvalitet. Många 
har också svårt att ta till sig ny teknik och att det är för kunden vi utför vårt arbete.” 
”Det blir mycket reaktioner på förändringar, men i slutänden blir resultatet bra för hela 
gruppen.” 
”Det är svårt att införa förändringar. Vi är väldigt ”olydiga”, vi gör som vi alltid har gjort i 
alla fall.” 
”Det finns en starkt begränsande chefskultur inom Lantmäteriet som inte tillåter nya krafter. 
Chefsutnämning görs i allt för stor utsträckning av kurskamrater, kollegor eller för lång och 
trogen tjänst.” 
”Lantmäteriet är en typisk myndighet, allt går väldigt sakta.” 
”Det saknas ”Vi-känsla”, istället skvallrar alla på varandra.” 
”Det är en tydlig vi och dom känsla mellan avdelningarna.” 
”Människor har olika värde beroende på utbildning och bakgrund.” 
”Människovärdet här präglas av vilken utbildning du har. Detta återspeglas också i lönen.” 
”Arbetsmotivationen här är jättebra.” 
”Det finns ett bra samarbete på Lantmäteriet.” 
”Den goda sammanhållningen och de alla trevliga vänner väger upp det dåliga.” 
”Folk här har arbetat för länge, det är svårt att skapa förändring.” 
”Jag har en god arbetsmotivation i och med att jag trivs. Jag har ett omväxlande och 
utvecklande arbete, ett nytt ärende är aldrig likt det förra.  
 

4.2.1 Sammanfattande intryck av enkätundersökningen 
Till att börja med blev jag imponerad av att så många faktiskt svarade på enkäten. Innan jag 
skickade ut den var jag orolig att det inte skulle finnas ett tillräckligt stort intresse att svara. Så 
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var inte fallet och kanske betyder det att det finns ett genuint intresse hos de anställda att 
utreda arbetsmotivationen på Lantmäteriet. Jag hoppas och tror att de anställda har tagit 
enkäten på allvar och faktiskt tänkt till innan de svarat. Ett tecken på att det skulle vara så är 
att många valde att skriva till egna kommentarer på slutet. Det är något som jag tror att de inte 
skulle ha tagit sig tid med om de inte hade brytt sig om resultatet. Något som slog mig när jag 
sammanställde enkäten var att några antagligen har tagit det här som ett tillfälle att få 
framföra sig åsikt och inte svarat ur ett arbetsmotivationsperspektiv. Exempelvis har många 
svarat att de är missnöjda med lönen. Frågan jag ställer mig då är, har de svarat så för att de 
vill ha högre lön eller är det verkligen så att en högre lön skulle ge ökad arbetsmotivation? 
Oavsett hur respondenterna har svarat på just den frågan tror jag att enkäten överlag har gett 
en rättvis bild av hur arbetsmotivationen är idag är på Lantmäteriet. Syftet med enkäten var att 
ge mig som författare en bild av hur arbetsmotivationen ser ut på Lantmäteriet. På det stora 
hela anser jag att detta har uppfyllts. 
 

4.2 Personliga intervjuer 
Det empiriska material som insamlades via personliga intervjuer är ur respondenternas 
perspektiv. Deras åsikter kan inte tala för hela Lantmäteriet men ger ändå en bild av hur 
organisationen uppfattas på ledarnivå. 
 

4.2.1 Personlig intervju med Marianne Sävmarker63 
Marianne Sävmarker har arbetat på Lantmäteriet i snart 30år. I dag arbetar hon med 
personalfrågor inom divisionen Informationsförsörjning, där har hon arbetat från 1998/1999. I 
dagsläget har hon inga underställda medarbetare.  
 
Sävmarker anser själv att hon har en god relation till sina medarbetare men erkänner samtidigt 
att det är svårt när alla är spridda över hela landet. ”Självklart har man bättre kontakt med 
dem som finns på samma arbetsplats” menar hon. Sävmarker menar också att det är en viktig 
del i hennes arbetsuppgifter att ta sig tid om någon känner att de vill komma till henne och 
prata.  
 
Sävmarker anser att Lantmäteriet överlag kan arbeta ännu mer med frågor gällande 
ansvarsfördelning och roller. Lika så tycker hon att det bör diskuteras mer om 
gränsdragningen mellan olika ansvarsområden. Jag fortsätter intervjun med att fråga hur hon 
anser att informationsflödet från henne till medarbetarna fungerar idag och hur hon anser att 
Lantmäteriet arbetar med sådana frågor. Sävmarker svarar att det säkerligen kan bli bättre. 
Hon själv liksom många andra använder sig ofta av intranätet för att sprida information. Detta 
kan ibland leda till att det blir så mycket information att det kan vara svårt att hitta. Detta har 
lett till att Lantmäteriet nu jobbar på att ta fram andra informationskanaler.  ”Om man kunde 
vara säker på att alla läste skulle det vara en bra informationskanal men i ärlighetens namn är 
det många som inte tar sig tid att läsa informationen där. Det är ett bättre alternativ att delta på 
möten, det gör jag ibland, och jag jobbar på att bli ännu bättre på det” säger Sävmarker.  
 
Ingen kan svara för hur alla andra arbetar men generellt tror Sävmarker att Lantmäteriet bör 
arbeta mer med att ge sina medarbetare återkoppling då de gjort något bra. Frågan diskuteras 
och de försöker ta reda på vad som i dagsläget fungerar bra och vad som kan göras bättre.  
 
                                                
63 Intervju med Marianne Sävmarker, 2006-01-25 



 

 30 

När viktiga beslut ska fattas inom organisationen är tanken att de berörda själva ska få vara 
med och diskutera fram en lösning. På så vis ska viktiga beslut vara väl förankrade innan de 
fattas. Om väldigt många är med och säger sin åsikt är det svårt att tillgodose allas behov, det 
kan ibland innebära att det finns människor som känner sig överkörda.   
 
Om någon vill bli chef på Lantmäteriet kan de genomgå ett chefförsörjningsprogram säger 
Sävmarker. Han eller hon kan antingen anmäla sig själv eller så kan cheferna anmäla någon 
som han eller hon tycker passar. Därefter väntar intervjuer och tester för att se om personen 
passar. Tidigare ansågs specialkunskaper som den främsta tillgången för att bli chef, idag ser 
Lantmäteriet mer till helheten och ”mjukare” egenskaper. Det vill säga om personen är 
intresserad av ledarskapet, är engagerad och tycker om att jobba med målfokus. Att arbeta 
målstyrt är viktigt på Lantmäteriet. Sävmarker tror att det är en anledning till att 
hjälpsamheten kollegor emellan är så pass stor. Dessutom strävar Lantmäteriet efter att arbeta 
i relativt små arbetsgrupper, ha arbetsträffar där verksamheten diskuteras och försöka skapa 
en lärande organisation. 
 
På Lantmäteriet genomförs årliga arbetsmiljöronder som kontroller den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön. Sävmarker tycker att den fysiska arbetsmiljön på Lantmäteriet är mycket god. 
Exempelvis har ljusa väggar lyfts in för att skapa en trevlig atmosfär. Lantmäteriet har också 
kontrakt med ”Previa”, företagshälsovården, dit kan de anställda till exempel vända sig för att 
få kontakt med en sjukgymnast som kan kontrollera ergonomifrågor. Utöver detta finns en 
skyddsingenjör anställd på Lantmäteriet som kan mäta buller och ljus på förfrågan. Varje år 
görs också en psykosocial undersökning som visar huruvida det finns några problem inom 
den psykiska arbetsmiljön. Exempelvis har en sådan undersökning visat att det på vissa håll 
behöver arbetas med frågor gällande respekt och vikten av att stötta varandra.  
 
Medelåldern på Lantmäteriet är hög, närmare 50år. Den låga omsättningen beror på flera olika 
faktorer, många har lantmäteribakgrund vilket gör att arbetsmarknaden inte är så stor medan 
andra har valt yrke efter sitt genuina kartintresse. Den höga medelåldern kan komma att leda 
till problem vid ett framtida generationsskifte. Därför arbetar Lantmäteriet med en 
kompetensförsörjningsstrategi.  
 
Det finns idag indikationer på att några av de anställda känner sig diskriminerade på grund av 
att de saknar akademisk bakgrund. Många har arbetat sig upp inom Lantmäteriet vilket kan 
leda till vissa konflikter i och med att det idag rekryteras främst akademiker. Lantmäteriet 
arbetar för att det inte ska förekomma någon diskriminering, inte heller lönemässigt. Ett 
lönekartläggningsarbete som pågår visar att det i dagsläget inte direkt finns något som tyder 
på en diskriminering rent löneteoretiskt. För övrigt är lönen en het fråga. Många anser att de 
har för låg lön i förhållande till sitt ansvarsområde. Sävmarker menar att det beror på att 
staten inte vill att Lantmäteriet ska vara löneledande inom den offentliga sektorn, därmed inte 
heller sagt att anställda ska vara underbetalda. 
 
Sävmarker anser att det generellt sätt är ganska lätt för de anställda att få gå kurser. Detta är 
ett steg i Lantmäteriets målsättning som innebär att alla anställda ska ha en egen 
utvecklingsplan. En annan möjlighet till hjälp om någon vill vidareutveckla sig är att ta 
kontakt med någon av de karriärrådgivare som arbetar på Lantmäteriet.   
 
På Lantmäteriet så väl som på många andra arbetsplatser görs friskvårdssatsningar. Däremot 
erbjuder de inte en permanent friskvårdstimme. Istället genomförs olika friskvårdsprojekt vår 
och höst. I samband med dessa projekt brukar det finnas möjlighet till att få träna en timme i 
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veckan på arbetstid. Anledningen till att det inte alltid erbjuds en friskvårdstimme är att man 
inte tror att det leder till att några fler börjar motionera. De som utnyttjar friskvårdstimmen är 
de som tränar i vilket fall som helst. Istället har Lantmäteriet valt att satsa på jippon där de 
anställda till exempel kan samlar poäng genom att aktivera sig och sedan har möjlighet att 
vinna priser efter några månader. Det har även förekommit projekt där pulsen mättes och man 
arbetade för att sänka den med tiden. Lantmäteriet ser det som om de jobbar med 
livsstilsförändringar.  
 
Sävmarker tycker det är svårt att beskriva en tydlig organisationskultur på Lantmäteriet. Men 
som på alla andra arbetsplatser finns interna symboler och sätt att diskutera frågor. 
Exempelvis är många anställda ”dåligt klädda”, det vill säga det är inte många som kommer 
till jobbet klädda i till exempel kostym. En annan tydlig röd tråd bland de anställda är ett stort 
kartintresse och ett intresse för natur och skog. Många anställda tycks dessutom vara 
orienterare.  
  

4.2.2 Personlig intervju med Clas Göran Persson64 
Clas Göran Persson har arbetat på Lantmäteriet i ungefär 22år. Tidigare arbetade han som IT-
chef men gick i juli 2006 in i rollen som IT-direktör. Persson sitter också i direktionen.  
 
När det gäller den hierarkiska strukturen på Lantmäteriet anser Persson att det är en total 
respektlöshet, men på ett positivt vis. Han anser att det finns en naturlig relation mellan 
direktionen och de övriga medarbetarna. Det är ingen som drar sig för att komma in och prata, 
om jobbfrågor eller annat. Däremot kan Persson känna att direktkontakten med medarbetarna 
har minskat i och med att han inte är någons närmaste chef längre efter övergången till IT-
direktör. Detta är något som han kan sakna.  
 
Persson anser att de flesta chefer på Lantmäteriet är bra på att jobba med återkoppling till sina 
medarbetare. Han menar att arbetslagsträffarna till stor del bidrar till att det blir av. Samtidigt 
erkänner Persson att informationsflödet från högsta ledningen ner till ”lägsta” medarbetare 
kan förbättras. Han tycker dock att det har blivit mycket bättre sen generaldirektören Stig 
Jönsson börjat skriva sina veckobrev på intranätet. Breven innehåller varierade uppgifter, allt 
från politiska beslut som fattats till resor han själv gjort. Det viktigaste är att dessa brev alltid 
är lättlästa. 
 
Enligt åsikter som framkom under enkätundersökning tycker flera anställda att chefer och 
ledning tillfrågar medarbetarna om deras åsikter inför viktiga beslut, men när besluten sen ska 
fattas är det ingen som bryr sig om vad medarbetarna sagt. Persson säger sig har förståelse för 
denna uppfattning och medger att det i vissa fall kan vara sant. Däremot vill han samtidigt tala 
om att det är något som Lantmäteriet arbetar med att förbättra. Han tycker själv att det är en 
mycket viktig fråga och menar att de som har mest kunskap inom området självklart ska få 
vara med och bestämma, oavsett om de är chefer, sitter i direktionen eller är övriga 
medarbetare. 
  
Persson konstaterar att en god kommunikation är grunden för all ledning och styrning. Han 
anser att det var mycket svårare att föra vidare viktig information tidigare, då han inte satt 
med i direktionen. Då var han tvungen att föra vidare andrahandsinformation. Han menar att 
det behövs en förbättring inom den interna kommunikationen. Som det ser ut idag har han 
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skapat sina kanaler baserat på att han jobbat länge och kan på så vis få fram viktig 
information. Det vore bättre om det kunde finnas en bra kommunikationsstrategi. Han 
påpekar samtidigt att när det sker riktade insatser i form av exempelvis brevlådor, filmsnuttar 
och specialmöten fungerar det jättebra, det är den vardagliga informationsspridningen som 
kan förbättras.  
 
Det finns ambitioner att det ska vara ett öppet samtalsklimat på Lantmäteriet, men hur det är 
egentligen tycker Persson det är svårt att svara på. Detta kan någon annan än chefer bedöma 
bättre, cheferna får inte veta något om samtalsklimatet inte är öppet menar han. 
Samtalsklimatet påverkas också av konjunkturen. Då det är lågkonjunktur tenderar 
konkurrensen att öka vilket leder till att människor slår vakt om sitt eget. Persson upplever 
dock att samtalsklimatet under den senaste tiden varit genomsnittligt okej. 
  
Lantmäteriet har infört en projektarbetsform vilket har öppnat vägar för att lättare hjälpas åt. 
Detta leder till att det inte alltid är samma personer som arbetar tillsammans. Inom delar av 
verksamheten finns våningsplan som är mer öppna istället för att var och en sitter instängda 
på sina kontor. De anställda sitter då ca fyra till fem stycken tillsammans utan väggar emellan. 
Detta skapar en öppenhet mellan rummen vilken i sin tur leder till att de anställda lättare kan 
samarbeta. Tanken var från början att de som för tillfället arbetade i samma projekt skulle 
sitta tillsammans. 
 
Persson anser att den fysiska arbetsmiljön är bra på Lantmäteriet. Vi är bra på att lyssna på 
problem som uppkommer och lösa dessa menar han. Dålig ekonomi har inte fått påverka, 
arbetsmiljön har aldrig varit ett sparobjekt. Eventuella problem kommer snabbt fram så det 
går att rätta till, dessutom genomförs årliga kontroller av arbetsmiljön. På det hela taget är 
också den psykosociala arbetsmiljön god, men naturligtvis finns stress även hos oss, säger 
Persson. Det är ett bra klimat mellan personalsidan och övriga, kanske beror det på att det 
finns en stor respekt för varandras discipliner.  
 
Lantmäteriet har låg personalomsättning. Anledningarna till detta är flera. Det finns inte så 
många arbetsgivare för dem som är utbildad åt lantmäterihållet, dessutom ligger 
huvudkontoret i Gävle och inte i Stockholm vilket gör det svårt för många att byta arbete 
säger Persson. Han tillägger sedan: ”Och så hoppas jag att en orsak är att det är så himla kul 
att jobba här.” 

 
Många som är anställda på Lantmäteriet är över 50år. Detta betyder att ett generationsskifte 
inte är allt för långt borta. Det är något som Lantmäteriet jobbar och planerar inför. 
Lantmäteriet har till exempel rekryterat en del nyutexaminerade studenter inom 
förrättningslantmäteri. Dessa får en komplementutbildning till sin högskoleexamen innan de 
sedan får komma in och arbeta på Lantmäteriet. Tanken är att de nya ska lära sig av de äldre, 
innan de går i pension, för att sedan ”ta över”. De som jobbat länge sitter inne med mycket 
kunskap. 
 
Enligt enkätundersökningen anser en del av Lantmäteriets medarbetare att de med hög 
utbildning värderas som mer värdefulla medarbetare än dem som saknar akademisk 
utbildning och istället arbetat sig upp. Persson säger att han förstår känslan men håller inte 
riktigt med om detta. Han tror istället att det i vissa fall kan vara tvärt om. Akademiker kan 
tycka att deras utbildning inte värderas tillräckligt högt. Tjänsteår kan kompensera mycket 
men inte allt. En utbildning är viktig. Persson tror att denna debatt förs i många 
organisationer. 
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Personlig utveckling är något som enkätundersökningen visar att de anställda på Lantmäteriet 
efterfrågar. Generellt sätt tror Persson att det finns stort utrymme för utveckling inom 
Lantmäteriet, men han erkänner samtidigt att det finns en obalans mellan planen och 
verkligheten. Det händer då och då att kompetensutvecklingsplaner inte genomförs på grund 
av att ”det blev för mycket att göra”, särskilt i affärsverksamheten och i tidspressade IT-
projekt. 
 
Lantmäteriet satsar relativt mycket på friskvård. Bland annat har det genomförts flera 
organisationsövergripande kampanjer. Särskilt uppmuntras de anställda att göra saker 
tillsammans, exempelvis ta en gemensam promenad på lunchen. Detta främjar både 
friskvården och gemenskapen bland de anställda. Det genomförs också evenemang där de 
anställda träffas utanför arbetet.  
 
Organisationskultur och subkulturer påverkar alla organisationer. På Lantmäteriet finns det 
absolut ett antal subkulturer, på gott och ont, säger Persson. Han tror det bland annat kan bero 
på de organisationsförändringar som skett över tiden. Än i dag kan folk säga att de känner av 
spåren från tiden före sammanslagningen av Lantmäteristyrelsen och Rikets Allmänna 
Kartverk, och det skedde 1975. Det innebär i så fall att kulturerna har förts vidare till nästa 
generation, eftersom det inte finns så många kvar nu som arbetade på Lantmäteriet då. 
Subkulturerna finns både avdelningsmässigt och över gränserna, men jag skulle inte vilja 
överbetona fenomenet, menar Persson. 
 
Det är ingen onaturligt låg lönenivå på Lantmäteriet, den är ganska genomsnittlig. ”Men det 
ligger nog i sakens natur att ingen förklarar sig nöjd med lönen” avslutar Persson. 
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5. ANALYS
 

 
Efter att ha genomfört denna studie kan jag konstatera att det är svårt att göra en tydlig 
uppdelning mellan de olika faktorerna i den modell jag skapat. Exempelvis är det svårt att 
dela upp ledarskap och kommunikation eftersom kommunikation är en sådan stor del av 
ledarnas roll. På samma vis är det svårt att ta ut vilka delar som är organisationskultur då det 
är något som genomsyrar alla delar i en organisation. För att få en lite enklare överblick i 
analysen har jag dock försökt att göra en uppdelning mellan de olika parametrarna.  

5.1 Ledarskapets betydelse för arbetsmotivationen 
Enligt Heide har ledarens roll förändrats över tiden. Från att ge order och sätta regler till att 
bli inspiratör, visionär och coach. Ur ett arbetsmotivationsperspektiv är detta en positiv 
övergång då det uppmuntrar medarbetarna att arbeta mot givna mål och de får en möjlighet att 
känna sig delaktiga i organisationen och beslutsfattandet. Denna förändrade roll för ledarna 
har också skapat nya utmaningar. En av dessa är ledarnas förmåga att kommunicera. Enligt 
både Hatch och Heide är det viktigt att ha en förmåga att nå ut till medarbetarna för att kunna 
motivera dem. De menar att en god kommunikation skapar en bättre relation mellan ledare 
och medarbetar vilket gör att de känner sig mer motiverade att utföra ett bra arbete. 63 procent 
av de tillfrågade i enkätundersökningen anser att informationsflödet från deras närmste chef 
fungerar bra. Det är en bra bit över hälften men ändå långt ifrån alla. Endast sju procent 
svarade dock att de tycker att informationsflödet inte fungerar alls. Detta innebär att en 
betydande andel valde att vara neutrala i frågan. Både Sävmarker och Persson säger i de 
personliga intervjuerna att de är medvetna om vissa brister i informationsspridningen. De 
menar att det är svårt att hitta riktigt bra informationskanaler och att det därför är lätt att ta till 
exempelvis intranätet. Kanske är en mer personlig inforationsspridning i större utsträckning 
något som saknas på Lantmäteriet. Samma fråga ställdes men istället för närmaste chef 
frågade jag om hur informationsflödet fungerade från ledningen på nästa nivå. Här framkom 
en markant skillnad och det tycks finnas stora svårigheter med att få ner informationen från 
ledningen till arbetsnivå. Endast 26 procent anser att informationsflödet fungerar bra från 
ledningen på nästa nivå. Störst andel valde att ställa sig neutrala i frågan, 56 procent. Är det 
kanske så att deras närmaste chefer överför andrahandsinformation från ledningen till 
medarbetarna så att ledning och medarbetare därför inte kommunicerar direkt med varandra? 
Det är intressant att här reflektera över att Persson i den personliga intervjun sa att han anser 
det var lättare att föra vidare information nu sedan han kom med i ledningen än vad han ansåg  
när han ”bara” var chef. Detta går helt emot vad enkätundersökningen visar att de anställda 
tycks anse. 
 
På ett flertal ställen i enkätundersökningen har det framkommit uppgifter om att de anställda 
upplever Lantmäteriet som en trög organisation där det är svårt med förändringar. Eller som 
någon valde att uttrycka det i enkätundersökningen ”en typisk myndighet”. Om så är fallet 
menar Heide att det kan vara en fördel att ta tillvara på den informella strukturen, det vill säga 
ansvarsfördelning och arbetsuppgifter som görs spontant av medarbetarna. Den formella 
strukturen kan ibland vara delvis föråldrad vilket kan ställa till problem vid nytänkande och 
förändringar. Det är då viktigt att ta tillvara på de informella ledarna och framför allt den 
informella kommunikationen för att nå fram till alla medarbetare.  
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Hatch och Heide anser båda att för att förstå organisationens mål och känna sig motiverad att 
uppfylla dem är det viktigt att ha en bra relation till sin chef och kanske till och med 
ledningen. Inte helt oväntat visar enkätundersökningen att det är fler som anser sig ha en bra 
relation till sin närmaste chef än till ledningen på nästa nivå. 75 procent tycker att de har en 
bra relation till sin närmaste chef och 35 procent anser detsamma om ledningen på nästa nivå. 
Något som är intressant är att hela 53 procent ställde sig neutrala i frågan hur deras relation 
till ledningen på nästa nivå är. Detta innebär att det finns två tydliga grupperingar, en grupp 
som tycker att relationen till ledningen på nästa nivå är god och en grupp som är helt neutrala 
i frågan, kanske för att de inte har någon relation alls. Kanske beror det även på vem som är 
deras närmaste chef. 
 
Att som chef ge återkoppling till sina medarbetare är ett bra sätt att motivera dem. Någon som 
har arbetat hårt och presterat något bra behöver få uppmuntran och kännedom om att det 
faktiskt har uppmärksammats. 58 procent av de tillfrågade på Lantmäteriet anser att de har 
goda möjligheter att få återkoppling av sin närmaste chef. 30 procent är neutrala i frågan. 
Någon har i enkätundersökningen skrivit följande ”Vi är på Lantmäteriet dåliga på att både få 
och ge återkoppling”. Under den personliga intervjun sa Sävmarker att hon var medveten om 
att Lantmäteriet generellt sätt bör bli bättre på att arbeta med återkoppling. Detta innebär att 
de är medvetna om de brister som finns och att det är något som bör ses över. Endast tolv 
procent anser sig vara nöjda med sina möjligheter att få återkoppling från ledningen på nästa 
nivå. Detta är få men delvis kan det vara så att det ingår i chefernas arbete att ge återkoppling? 
Troligtvis är det inte ledningens jobb eftersom de inte vet hur varje enskild individ arbetar.  
 

5.2 Kommunikationens betydelse för arbetsmotivationen 
I dag finns mycket information som ska spridas, främst uppifrån och ned i organisationen men 
även i andra riktningar. Detta ställer krav på bra kommunikationsvägar. Till sin hjälp har 
många ledare bland annat tagit intranät och e-mail. På så vis kan de få ut mycket information 
på kort tid. Heide anser att all information inte alltid kan eller bör spridas till alla. Det blir då 
ledarnas roll att sålla och sortera. Han menar att cheferna sitter inne med mycket information 
och medvetet eller omedvetet sprider de endast delar av all denna information. Med anledning 
av detta anser de anställda ofta att informationen som kommer från chefen är den allra 
viktigaste. På så vis har cheferna sorterat ut viktig information. På samma vis är det viktigt att 
informationen kommer fram på rätt sätt till rätt personer. Det är svårt att motivera de anställda 
om chefen exempelvis använder samma språk till dem som på ledningsmötena. Heide menar 
att det är viktigt för arbetsmotivationen att formulera informationen på ett sådant vis att alla 
känner sig delaktiga och kan relatera till det som är väsentligt för just den berörda 
avdelningen eller de berörda medarbetarna. Hatch säger att det inte är lika motiverande att 
arbeta mot ett mål på riksnivå som känns orealistiska och stora som det är att arbeta mot ett 
delmål där de anställda känner att de verkligen kan göra en förändring och vara delaktiga. Hur 
informationen sprids är också viktigt att reflektera över. För att kunna engagera de anställda 
bör de få vara med och göra sig hörda, sällan kan någon annan mer om arbetsuppgifterna än 
medarbetarna själva. Det är därför viktigt att det finns tid att diskutera förändringar och 
målarbeten för att kunna skapa en hög arbetsmotivation. Forskning visar att till och med 
placeringen är viktig för att kunna motivera under mötet. En u-formation är att föredra 
eftersom det inbjuder till diskussion menar Heide. På Lantmäteriet använder sig ledarna 
mycket utav e-mail och intranätet. På så vis kan det få ut mycket information på kort tid. 
Frågan är om medarbetarna tycker att detta är en lika bra kommunikationsväg som ledarna. I 
enkätundersökningen framkom åsikter om att informationsspridningen uppifrån inte fungerar 
så bra. På samma vis tyckte flera att de anställdas åsikter inte tas omhand. Är all information 
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verkligen väsentlig för alla? Troligtvis är det svårt att sprida all information som finns på 
intranätet genom möten mellan chefer och medarbetare. Dock anser jag att det finns mycket 
att vinna på att cheferna sorterar ut den viktigaste informationen och förmedlar denna på 
möten där de anställda har möjlighet att ventilera sina åsikter. På så vis känner de sig mer 
delaktiga i besluten vilket i sin tur leder till ökad arbetsmotivation. Sävmarker delar mina 
åsikter och säger att hon till så stor del som det är möjligt föredrar att framföra viktig 
information personligen istället för att använda sig av exempelvis intranätet. Detta kan dock 
förbättras ytterligare det tycks vara lite för vanligt på chefsnivå att skicka ett mail eller lägga 
ut information på intranätet. Min slutsats, baserad på teori och empiri, är att de vardagliga 
kommunikationsvägarna behöver ses över och förbättras på Lantmäteriet. 
 
Heide anser att för att kunna kommunicera med sin chef och ledningen är det viktigt att det 
finns en förståelse för varandra. Trots detta händer det ibland att det skär sig mellan 
disciplinerna. Forskning visar att det kan bero på att uppåtgående kommunikation tenderar att 
mestadels vara positiv. Med anledning av detta får chefer och ledning inte en korrekt bild av 
vad som händer i organisationen och har därmed inte heller någon möjlighet att rätta till 
eventuella fel eller få förklara sig. 84 procent av de tillfrågade i enkätundersökningen anser att 
de har goda möjligheter att komma i kontakt med chefen på nästa nivå när de så önskar och 
endast två procent anser att de inte har det. Detta är positiva siffror som visar att cheferna 
finns tillgängliga och inte är ”några få högt uppsatta” som inte är delaktiga och aldrig går att 
få tag på. När det gäller möjligheten att komma i kontakt med ledningen på nästa nivå är 
resultatet ungefär det samma som på frågan gällande relationen med ledningen på nästa nivå. 
Det finns två tydliga grupper. 43 procent svarade att de har goda möjligheter att komma i 
kontakt med ledningen på nästa nivå när de så önskar medan 45 procent ställde sig neutrala i 
frågan. Åter igen uppstår frågan, varför denna gruppering? Några tycks ha en mycket närmare 
relation till ledningen än andra, varför? Inte heller verkar det vara många som tycker att de har 
en dålig relation till ledningen, endast två procent. Detta borde innebära att de som är neutrala 
inte heller saknar möjligheten att komma i kontakt med ledningen på nästa nivå.  
 

5.3 Organisationskulturens betydelse för arbetsmotivationen 
Något som är slående för Lantmäteriet, men i dagens läge inte unikt, är åldersfördelningen. 
Enligt enkätundersökningen är 50 procent av de anställda 50år eller äldre medan endast sex 
procent är 30år eller yngre. 50 procent av de anställda har dessutom arbetet på Lantmäteriet i 
50år eller mer och 17 procent är relativt nyanställda. De personliga intervjuerna visar att 
denna sneda åldersfördelning är något som Lantmäteriets chefer och ledning är väl medvetna 
om och på sina håll aktivt arbetar med. Vad innebär då detta för arbetsmotivationen? Jag har 
fått en uppfattning om att de anställda trivas relativt bra med sina arbeten i och med att de har 
stannat kvar så länge och på sina håll tror jag att arbetsmotivationen är hög. Min föreställning 
är dock att en hög medelålder kan ge en trög verksamhet som är känslig för förändringar. 
Eftersom förändringar med tiden måste ske kan dessa skapa en dålig stämning där 
arbetsmotivationen successivt sjunker. Att trivas på sitt arbete behöver inte alltid likställas 
med att ha hög arbetsmotivation. Som enkätundersökningen visar kan det vara så att de 
sociala faktorerna, så som bra arbetskollegor, väger upp det som inte fungerar på arbetet med 
exempelvis chefer, ledning och kommunikation. Därmed behöver det inte nödvändigtvis 
betyda att de anställda är motiverad att prestera sitt yttersta för företaget bara för att de trivs 
på jobbet. 
 
Stämningen arbetskollegor emellan tycks vara hög på Lantmäteriet. 90 procent av de 
tillfrågade tycker bra om sina arbetskollegor och 88 procent anser att hjälpsamheten emellan 
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dem är stor. Precis som Sävmarker sade under den personliga intervjun visade också 
enkätundersökningen att respekten arbetskollegorna emellan inte gav ett fullt så positivt 
resultat. 71 procent anser att det finns en positiv respekt. Dock är det få som är uttalat 
negativa, endast fyra procent. Istället valde 22 procent att vara neutrala i frågan.  
 
En viktig fråga i enkätundersökningen är hur de anställda känner sig när de är på jobbet. 67 
procent av de tillfrågade svarade att de känner sig positiva när de är på jobbet. Endast två 
procent svarade att de känner sig negativa vilket innebär att en stor andel, 30 procent, valde 
det neutrala alternativet. Något för Lantmäteriet att arbeta vidare på är att ta reda på vad som 
behövs för att få de som anser sig ha ett neutralt stämningsläge att övergå till att känna sig 
positiva. 
 
Hellriegels och Hatchs syn på kultur anser jag är starkt förknippat med det vi idag kallar 
organisationskultur. Enkätundersökningen gav många spridda åsikter om 
organisationskulturen på Lantmäteriet idag och oavsett vad de svarade så var det tydligt att de 
flesta har en åsikt i ämnet. En ständigt återkommande åsikt var hur organisationskulturen 
påverkas av åldersfördelningen på Lantmäteriet. Många anser att organisationskulturen med 
tiden blivit ”bättre” i och med allt fler nyanställningar som har blandat upp medarbetarna lite. 
Det är lätt att fastna i gamla mönster när samma människor arbetar tillsammans under lång 
tid. På liknande vis svarade flera att organisationskulturen på Lantmäteriet i dag ger ett bra 
arbetsklimat och att det märks tydligt att de flesta har samma åsikter och blivit stöpta i samma 
form med åren. Sävmarker menar i den personliga intervjun att många på Lantmäteriet är 
orienterare och har ett genuint kartintresse samt att de flesta är ”dåligt” klädda, dvs. det är få 
som går klädda i kostym eller liknande. Kanske är dock den viktigaste frågan gällande 
organisationskulturen på Lantmäteriet något som kom upp både i enkätundersökningen och de 
personliga intervjuerna, nämligen människovärdet. Detta missnöje är något som kan skada 
arbetsmotivationen för en lång tid framåt om det inte åtgärdas. I enkätundersökningen 
framkommer åsikter om att de anställda som har hög utbildning värderas högre än de som har 
arbetat sig upp inom Lantmäteriet. När jag tog upp detta på de personliga intervjuerna svarade 
Person att han kan förstå hur de menar men att hans uppfattning är att det nog är tvärt om, att 
akademikerna inte anser att deras utbildning värderas tillräckligt högt på Lantmäteriet. Hur 
det verkligen ligger till kan bara de berörda svara på men tydligt är att de anställda på sina 
håll känner sig rangordnade efter människovärde, det vill säga att deras kunskapsbakgrund 
påverkar hur värdefulla de är som anställda. Detta är något som slår hårt mot 
arbetsmotivationen bland de anställda och därmed något som bör prioriteras för att arbeta 
bort.  
   
Den psykiska och fysiska arbetsmiljön är något som Lantmäteriet ständigt arbetar med enligt 
Sävmarker och Persson. Det genomförs årliga kontroller för att ta reda på om något behöver 
förändras eller om något behöver få mer fokus. Persson menar att ekonomin aldrig har fått 
påverka arbetsmiljön. Lantmäteriet har alltid varit noga med att lyssna på och lösa eventuella 
problem. Sävmarker talar om att en kontroll av den psykiska arbetsmiljön har visat att det på 
vissa håll behöver göras insatser gällande respekten arbetskollegor emellan och vikten av att 
stötta varandra. Enkätundersökningen gav ungefär samma resultat som de personliga 
intervjuerna i den här frågan. 74 procent av de tillfrågande anser att den fysiska arbetsmiljön 
är god och endast en procent anser att den är dålig. Något färre svarade att den psykiska 
arbetsmiljön är god, 59 procent. Återigen var det dock endast ett fåtal, sex procent, som anser 
att den psykiska arbetsmiljön är rent av dålig. 
 



 

 38 

Både enkätundersökningen och de båda personliga intervjuerna vittnar om att subkulturer är 
vanligt förekommande på Lantmäteriet. I den teoretiska delen har jag utgått ifrån forskaren 
Edgar Scheins teori om att subkulturer kan delas upp i tre olika typer. Alla dessa typer av 
subkulturer finns representerade på Lantmäteriet. Olika organisationskulturer finns mellan 
chefer på olika nivåer. Detta märks eftersom till exempel lokala och regionala chefer har olika 
värderingar. Olika organisationskulturer verkar också finnas mellan olika avdelningar inom 
Lantmäteriet och lika så mellan olika kontor i Sverige. Tydliga subkulturer finns dessutom 
mellan de äldre och de yngre där de äldre tycks vilja jobba så som de alltid gjort medan de 
yngre vill förnya och förändra. Flera personer har i enkätundersökningen uttalat sig om att de 
arbetar efter invanda mönster och att det är svårt att genomföra förändringar. Trots försök att 
införa förändringar ger enkätundersökningen indikationer på att de anställda gör som de vill i 
varje fall. Om man ska tro Heide kan detta vara en effekt av många tydliga subkulturer. I 
längden kan detta skapa irritation grupperingarna emellan, vilket i sin tur försämrar 
arbetsmotivationen. Med anledning av detta är det viktigt att organisationen trots de olika 
subkulturerna kan hitta ett gemensamt övergripande språk och tankemönster. På så vis kan 
alla förstå och ha förståelse för varandras olikheter. Att en organisation saknar VI-känsla är 
aldrig bra i längden för arbetsmotivationen. 
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6. SLUTKOMMENTARER
 

 
Arbetsmotivation kan säkerligen studeras på många olika vis. Om det finns något rätt sätt kan 
diskuteras. Efter att ha genomfört denna studie har jag kunnat konstatera att ämnet 
arbetsmotivation är relativt komplext och det kan vara svårt att verkligen ringa in. Min 
uppfattning är att den modell som jag från början skapade för att sedan basera denna studie på 
är relativt bra. De tre parametrarna är alla viktiga och min uppfattning är att det inte finns 
någon inbördes ordning mellan dem, alla är lika viktiga på sitt vis. Tillsammans anser jag att 
de kan ge en bild av hur arbetsmotivationen är i en organisation. För att få en djupare och mer 
specifik bild av arbetsmotivationen kan andra delar behöva vägas in. Vilka det skulle vara är 
svårt att peka ut. Det beror bland annat på vad man väger in i begreppen, ledarskap, 
kommunikation och organisationskultur. Troligen beror det på vem som tillfrågas vilket svar 
man får på frågan vad ledarskap, kommunikation respektive organisationskultur är? 
 
Jag kan inte se att modellen behöver förändras. Den kritik jag skulle kunna ge modellen är 
dock att jag kan ha överdrivit ledningens roll för arbetsmotivationen. Efter att ha genomfört 
enkätundersökningen är min åsikt att medarbetarna inte tycks ha så stort behov av att ha 
kontakt med ledningen. Huruvida det bara är så på Lantmäteriet vet jag inte men min känsla 
är att jag kan ha överdrivit ledningens roll för att skapa arbetsmotivation. Kanske beror det på 
vem deras närmaste chef är. Alternativet är att ledningen faktiskt har betydelse men att det är 
cheferna som framför ledningens beslut vilket innebär att de anställda inte själva anser att de 
behöver ha någon kontakt med ledningen.  
 
Överlag tycks Lantmäteriets anställda ha en god arbetsmotivation. Av olika anledningar 
verkar de trivas med sina arbetsuppgifter och arbetskollegor. Trots detta finns det alltid saker 
som kan bli bättre. Efter att ha genomfört den här studien håller jag fast vid att det finns vissa 
skillnader gällande synen på arbetsmotivation mellan chefer, ledning och övriga medarbetare. 
Jag tycker dock att enkäten och de personliga intervjuerna visar på att det bland cheferna och 
ledningen finns en förståelse för och vetskap om vad medarbetarna inte är nöjda med. Frågan 
är om de vet men inte gör något åt det, eller om de på sikt jobbar för förändringar.   
 
Att genomföra denna studie har varit lärorikt på många vis. Framför allt har jag fått prova på 
att använda mig av olika tekniker för att samla in information. En annan viktig lära är att hålla 
samman ett stort projekt själv. Det är svårt att veta när det är dags att knyta ihop säcken och 
göra ett avstamp och känna att nu är det ”lagom” med information. 
 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Under denna studies gång har jag mer och mer börjat fundera över skillnaden mellan att trivas 
på arbetet och att ha en hög arbetsmotivation. Hur stor är egentligen skillnaden mellan dessa? 
Att undersöka detta skulle vara en intressant fortsättning på min studie.  
 
En annan del som inte har fått sådan stor del i min studie är vikten av utvecklingsmöjligheter. 
Detta är något som jag själv inte har funderat så mycket över men som enligt 
enkätundersökningen tycks vara viktigt för de anställdas arbetsmotivation. Det skulle därför 
vara spännande att fortsätta utreda dess egentliga betydelse. 
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Det mest enväldigt uttryckta åsikten i enkätundersökningen som jag genomfört är önskan om 
en högre lön. Detta är något som jag inte gjort någon teoretisk studie på. Det skulle vara 
intressant och ta reda på om hög lön automatiskt ger högre arbetsmotivation. Min teori är att 
det är vedertaget att hela tiden sträva efter en högre lön utan att fundera så mycket på 
huruvida det egentligen gör en lyckligare. 
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Bilaga 1: 
 

Hej, 
 

Mitt namn är Anna Söderberg och jag studerar till civilekonom på Högskolan i Gävle. Under 
mitt sista år har jag haft Lantmäteriet som fadderföretag. Som avslutning på mina studier 
skriver jag nu en uppsats gällande motivationen bland er anställda på Lantmäteriet. Jag 
anser att motivation är ett viktigt ämne då de flesta spenderar stor del av sin vakna tid på 

arbetet. Varför inte göra den tiden så positiv som möjligt! 
 

Jag vore tacksam om ni kunde avvara 5-10 minuter av er tid till att svara på denna enkät. 
Min förhoppning är att de slutsatser jag kommer att kunna dra från studien ska fungera som  

en riktlinje att arbeta utefter för att göra Lantmäteriet till en ännu bättre arbetsplats. 
 

Denna enkät har blivit utsänd till 200st slumpmässigt utvalda personer fördelade över hela 
landet. Alla svar är helt anonyma. 

 
 

Vänliga hälsningar Anna Söderberg 



 

 

Enkätundersökning 
Kryssa i ett alternativ på vardera fråga om inte annat anges. 
 
 
1. Hur gammal är du? 
 
� � � � 
< 30år 31<40år 41<50år 50år< 
 
 
 
2.Vilken division arbetar du på? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
3. Hur länge har du arbetet på Lantmäteriet? 
 
� � � � 
<5år 6<10år 11<20år 21år< 
 
 
 
4. Vad tycker du om dina arbetskollegor? 
 
� � � �  
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
5. Hur är hjälpsamheten mellan er på din arbetsplats? 
 
� � � � 
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 
 
 
 
6.Hur är det öppna samtalsklimatet på din arbetsplats? 
 
� � � � 
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
7. Hur är respekten mellan er på din arbetsplats? 
 
� � � � 
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 



 

 

8. Hur är din relation till din närmaste chef? 
 
� � � �  
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 
 
 
 
9. Hur är din relation till ledningen på nästa nivå på din arbetsplats? 
 
� � � �  
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 
 
 
 
10. Hur fungerar informationsflödet FRÅN din närmaste chef? 
  
� � � �  
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
11. Hur fungerar informationsflödet FRÅN ledningen på nästa nivå på din 
arbetsplats? 
  
� � � �  
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
12. Hur är dina möjligheter att få kontakt med din närmaste chef när du så 
önskar? 
 
� � � �  
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
13. Hur är dina möjligheter att få kontakt med ledningen på nästa nivå på din 
arbetsplats när du så önskar? 
 
� � � �  
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
 
 



 

 

14. Hur är dina möjligheter att få återkoppling för ditt arbete från din närmaste 
chef? 
 
� � � � 
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
15. Hur är dina möjligheter att få återkoppling för ditt arbete från ledningen på 
nästa nivå? 
 
� � � � 
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
16. Hur är dina möjligheter att få uppskattning från din närmste chef? 
 
� � � � 
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
17. Hur är dina möjligheter att få uppskattning från ledningen på nästa nivå i ditt 
arbete? 
 
� � � � 
Positivt Neutralt Negativt Ingen åsikt 
 
 
 
18. Hur är den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 
 
� � � �  
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 
 
 
 
19. Hur är den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 
 
� � � �  
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 
 
 
 
20. Hur känner du dig när du är på arbetet? 
 
� � � � 
Positiv Neutral Negativ Ingen åsikt 



 

 

21. Vad är din åsikt angående organisationskulturen på din arbetsplats? Kan du 
se en tydlig organisationskultur där? Motivera ditt svar. 
 
För att kortfattat beskriva vad organisationskultur innebär kan  säga att 
organisationskulturen präglar hur människor på en arbetsplats tänker, känner värderar 
och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar som är gemensamma för hela gruppen.  
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
  
 
22. Vilka av nedanstående faktorer anser du skulle kunna förbättra din 
arbetsmotivation? 
  
� Mer inflytande vid beslutsfattande � Bättre kommunikation 
 
� Flexibla arbetstider � Högre lön  
 
� Utvecklingsmöjligheter � Bättre arbetsmiljö 
 
� Förmåner (friskvård, fri sjukvård osv.) 
 
� Övrigt ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
23. Nedan finns det plats för fria tankar kring arbetsmotivationen på din 
arbetsplast 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Frågor till personintervjuer 
 

1. Vad har du för befattning? 
 
2. Hur länge har du arbetat på Lantmäteriet? 

 
3. Hur länge har du arbetat på samma befattning/nivå inom Lantmäteriet? 

 
4. I enkätundersökningen bland de anställda på Lantmäteriet svarade en stor andel att 

hjälpsamheten arbetskollegor emellan är stor. Hur arbetar ni med det? 
 
5. Anser du att det råder ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen? Hur arbetar ni med 

det? 
 

6. Hur anser du att din relation till dina medarbetare är? Hur arbetar ni med det? 
 
7. Hur anser du att informationsflödet FRÅN dig till medarbetarna fungerar? Hur arbetar 

ni med det? 
  

8. Anser du att du tar dig tid om medarbetare kommer till dig och vill prata om 
arbetsrelaterade frågor? Hur arbetar ni med det? 

 
9. Hur arbetar du med att ge återkoppling till medarbetarna för deras arbete? Anser du att 

det är en viktig del i ditt arbete? 
 

10. Om en medarbetare/division har utfört ett väldigt bra arbete, får han/hon/dom 
uppskattning för det då? 

 
11. Hur arbetar ni med den fysiska arbetsmiljön? 

 
12. Hur arbetar ni med den psykiska arbetsmiljön? 
 
13. Ni har låg omsättning av personal på Lantmäteriet, hur ser ni på det? Är det något ni 

vill förändra? Hur jobbar ni inför ett eventuellt generationsskifte? 
 

14. Enligt enkätundersökningen anser en del av era medarbetare att de med hög utbildning 
värderas som mer värdefull personal än dem som saknar akademisk utbildning och 
istället arbetat sig upp inom Lantmäteriet, det förekommer även åsikter om att detta 
märks på lönen, är det något du känner till/håller med om?  

 
15. Många av dem som tillfrågades i enkätundersökningen anser att ledning/chefer frågar 

om deras åsikter men att när besluten sen ska fattas är det ändå ingen som bryr sig. Är 
det något du känner till? Hur arbetar ni med det? 

 
16. Något som är återkommande i enkätundersökningen är lönen, majoriteten som svarat 

anser att det inte har tillräckligt hög lön i förhållande till deras arbetsuppgifter. Finns 
det någonting som kan göras för att höja lönenivån? 

 



 

 

17. I en av frågorna i enkätundersökningen fick medarbetarna välja på ett antal olika 
alternativ vad de ansåg skulle höja deras arbetsmotivation, utvecklingsmöjligheter stod 
högt upp på önskelistan. Vad tycker du om det? Hur arbetar ni med det idag? 

 
18. I en av frågorna i enkätundersökningen fick medarbetarna välja på ett antal olika 

alternativ vad de ansåg skulle höja deras arbetsmotivation, där stod förmåner (främst 
friskvård) högt upp på önskelistan. Vad tycker du om det? Hur arbetar ni med det 
idag? 

 
19. Hur skulle du beskriva organisationskulturen här på Lantmäteriet? Upplever du att det 

finns en tydlig kultur? Hur skulle du beskriva den?  
 

20. Finns det subkulturer inom Lantmäteriet? Vad har de för betydelse för organisationen? 
 

21. Hur arbetar ni för att skapa bra ledarskap? 
 
 
 


