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Genom samhällets utveckling från industrisamhälle till tjänstesamhälle har det 
blivit allt tydligare att medarbetare är den viktigaste resursen i organisationer. För 
att organisationer ska klara sig på dagens konkurrenskraftiga marknad är det 
därmed viktigt att lägga fokus på och utveckla denna resurs. Ledarens utmaning 
ligger i att behålla sina medarbetare och få dem att prestera. För att möjliggöra detta 
krävs det att organisationen har välmående medarbetare. Syftet med denna studie 
är därmed att undersöka hur ledare kan arbeta för att påverka medarbetares 
välmående i syfte att främja deras arbetsrelaterade utveckling. Studien undersöker 
även hur medarbetarna uppfattar ledarens insatser för att påverka deras välmående 
och utvecklingsmöjligheter. För att besvara frågeställningarna har två ledare och 
två medarbetare inom privat sektor intervjuats. Resultatet visade att det finns en 
mängd olika åtgärder ledare kan nyttja för att främja välmående och utveckling. 
Respondenternas redogörelser visade att sociala relationer och utmanande 
arbetsuppgifter är de mest framträdande faktorerna.  
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INTRODUKTION 
Intresset för hur organisationer fungerar och drivs framåt är idag stort och diskussionerna 
kring de främsta tillvägagångssätten att bedriva dem är många. Sedvanliga hierarkier byts 
ut och riktar fokus mot modernare arbetssätt i form av teamarbete och medarbetare med 
friare arbetsroller än tidigare. En ökad kompetens på arbetsmarknaden tvingar dessutom 
ledaren att vara mer tillmötesgående mot medarbetarna och ge dem utrymme för sina 
färdigheter. En organisation som inte följer med i utvecklingen kan därav framstå som en 
oattraktiv arbetsplats. Följden kan bli att organisationen har svårigheter att behålla sina 
medarbetare och att rekrytera nya. Med den snabba utvecklingen har det också kommit 
negativa konsekvenser. Arbetstempot är snabbare och pressen på medarbetarna har ökat. 
En grundförutsättning för att organisationer ska klara av att följa med i utvecklingen är 
en välmående personal. En välmående organisation utgörs av välmående medarbetare, 
och för att medarbetarna skall vara välmående krävs ett ledarskap som gagnar detta. 
Således har ledarskapet fått ett stort fokus och blivit en allt mer central del i 
organisationens vardag och utveckling. Dagens ledarskap bör inte enbart syfta till att få 
medarbetare att sträva efter organisationens mål utan utmaningen ligger också i att skapa 
en arbetsplats som främjar välmående (Jacobsen, & Thorsvik 2014). 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är ledarskap ett speciellt beteende som individer 
utövar med avsikt att påverka andra individers inställning, tänkande och prestationer. 
Enligt Lindmark och Önnevik (2011) kännetecknas gott ledarskap genom att ledaren 
besitter en mängd olika mjuka personliga egenskaper. Att lyssna till gruppen, vara 
flexibel, förstående, glad och positiv är några av de faktorer en god ledare bör kunna 
hantera för att lyckas. Medarbetarnas påverkan av ledarskapet har också visat sig vara 
mer betydelsefullt än man tidigare kunnat föreställa sig. Ledarens pedagogiska förmåga 
att hantera den turbulens och osäkerhet den snabba utvecklingen genererar är en 
avgörande faktor för att medarbetarna ska känna välmående och vilja utvecklas i arbetet.  
 
Det fysiska och ekonomiska kapitalet har fortfarande stor betydelse i organisationer, det 
vill säga alla de hårda värdena så som maskiner, byggnader, medarbetares lön eller 
befordran. Men i takt med tjänsteproduktionens tillväxt har huvudfokus snarare riktats 
mot det vi idag benämner som mjuka värden. Det rör sig om att bevara och utveckla 
medarbetarnas färdigheter och kunskaper samt motivera och engagera dem. En ledare 
som arbetar medvetet med mjuka värden i form av relationer och tillit till sina 
medarbetare har större möjlighet att skapa välmående och utveckling på arbetsplatsen 
(Lindmark & Önnevik, 2011). Vi vill därför undersöka hur ledare arbetar för att främja 
dessa faktorer och hur det uppfattas av medarbetarna för att få en bred förståelse kring 
ämnet.  

Bakgrund 
I denna studie kommer ledarskap studeras utifrån ledare och medarbetares perspektiv. 
Fokus riktas mot hur chefer i den privata sektorn arbetar för att påverka sina medarbetares 
välmående för att uppnå utveckling för såväl medarbetaren som arbetsgruppen. Tillika 
ligger fokus även i att undersöka hur medarbetarna uppfattar ledarens sätt att påverka 
deras och arbetsgruppens välmående och arbetsrelaterade utveckling. Bakgrundens första 
del presenterar begreppen välmående och utveckling och några av de faktorer som 
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möjliggör att dessa främjas på arbetsplatsen. Följande avsnitt redogör för mjuka värden 
och hur de används i syfte att främja relationer och välmående. Vidare presenteras 
transformativt och transaktionellt ledarskap. Den sista delen i bakgrunden diskuterar hur 
ledare arbetar med välmåendet och utvecklingen av heterogena arbetsgrupper. 

Välmående och utveckling 
Välmående på arbetsplatsen förklaras av Diener (2009) som att medarbetaren är nöjd med 
sin tillvaro och trivs i det arbete hen utför. Välmående är en grundläggande förutsättning 
för att medarbetare ska utvecklas och leva upp till sin fulla potential. Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist, och Davidsson (2012) förklarar utveckling som de avsiktliga försöken att 
utveckla mänskliga resurser i form av individer och grupper i en arbetslivs-organisatorisk 
kontext, det vill säga en arbetsrelaterad utveckling. Författarna definierar ordet utveckling 
som framsteg och förbättring. Därmed kan utveckling ses som ett positivt händelseförlopp 
och något som bör eftersträvas enligt Nilsson m.fl. (2012). Ledare kan arbeta på flertalet 
sätt för att påverka välmåendet och utvecklingen bland medarbetarna. Howe, Chang, och 
Johnsson (2013) menar att det stöd ledaren ger sina medarbetare påverkar deras 
välmående i yttersta grad. Sätter en ledare till exempel för hög press på att en medarbetare 
ska utföra ett exemplariskt arbete, resulterar det ofta i att välmåendet påverkas negativt. 
En ledares attityd och inställning till hur medarbetarna ska utföra sina arbetsuppgifter är 
därmed en grundläggande för välmåendet på arbetsplatsen. Howe m.fl. (2013) menar att 
en ledare som ser till medarbetarnas behov också genererar en högre 
arbetstillfredsställelse. Genom att ha en positiv, öppen och flexibel inställning till 
huruvida medarbetarnas arbetsuppgifter ska utformas och bedrivas kan såväl ledare som 
medarbetare påverka sitt eget arbete. 
 
Arnold och Randall (2016) talar vidare om organisationen som visar omtanke och satsar 
på sina medarbetares välmående. De hävdar att de organisationer som gör detta tenderar 
att ha en lägre personalomsättning och högre närvaro bland de anställda. Författarna 
diskuterar även vikten av hela arbetsgruppens välmående. Om en medarbetare är nöjd 
med tillvaron men resterande medarbetare upplever ett missnöje, är det svårt för den 
enskilde medarbetaren att bibehålla samma välmående i längden. Arnold och Randalls 
(2016) resonemang påpekar hur betydelsefullt det är för ledare att sträva efter att samtliga 
medarbetare ska må bra inom organisationen. 

Mjuka värden  
Mjuka värden som begrepp kan uppfattas som komplext och något svårdefinierat. Nilsson 
m.fl. (2012) belyser dock vikten av att hantera de centrala delarna i mjuka värden. 
Författarna talar om de personalfrågor som rör organisationens sätt att leda och förvalta 
sina medarbetare för att främja välmående. Jacobsen och Thorsvik (2014) fyller i 
resonemanget gällande det mänskliga kapitalet. De menar att fokus bör riktas mot hur 
ledare genom färdigheter, eller mjuka värden, agerar för att motivera, engagera och 
påverka medarbetarnas välmående. Woodruffe (2006) definierar mjuka värden som de 
faktorer ledaren använder sig av för att öka medarbetarnas välmående. Detta rör sig inte 
om monetära medel utan fokus ligger istället på relationer och tillit mellan medarbetare 
och ledare. Vidare i arbetet kommer mjuka värden att definieras utefter resonemanget 
ovan, det vill säga: de insatser och aktiviteter ledare använder för att främja 
medarbetarnas välmående. 
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Relationer genom mjuka värden 
Lindmark och Önnevik (2011) menar att en arbetsgrupp fungerar bäst om ledaren nyttjar 
mjuka värden för att skapa en stark sammanhållning i arbetsgruppen, det ger 
medarbetarna möjlighet att bygga upp och utveckla sin gemenskap och identitet. 
Författarna exemplifierar detta genom att till exempel byta ut traditionsenliga möten och 
sammanträden mot mjukare aktiviteter, såsom vandringar eller teamwork-träffar för att 
stärka gruppsammanhållningen. Genom nämnda aktiviteter skapas större utrymme för 
gruppens deltagare att på ett mer naturligt sätt uttrycka sig och förmedla sin åsikt. Att 
blanda nytta med nöje på andra platser än på kontoret är ett exempel på hur ledare kan 
leda genom mjuka värden (Lindmark & Önnevik, 2011).  
 
Att skapa sammanhållning och bygga goda relationer är dock komplicerat. Jacobsen och 
Thorsvik (2014) skriver att alla individer är olika och har ett behov av olika relationer. 
En ledare behöver anpassa sig och hantera medarbetarna utefter deras personlighet. 
Lyckas ledaren med att skräddarsy sitt beteende till varje individ är möjligheten till 
starkare relationer mellan ledare och medarbetare högre. Genom individanpassat 
relationsbygge menar författarna att en starkare laganda frodas, följaktligen genomsyrar 
ledarens tillvägagångssätt hela organisationen. Ledarens sätt att bygga relationer medför 
också att hen spenderar mindre tid vid kontroll och övervakning i och med den tillit som 
skapats mellan ledare och medarbetare. Medarbetarna får ett större utrymme, delaktighet 
och ansvar i organisationen vilket främjar ett ökat välmående och stimulerar både 
individen och gruppens utveckling (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Lindmark och Önnevik 
(2011) styrker resonemanget gällande tillit, laganda och organisationskultur. De menar 
att en god organisationskultur främjar medarbetarnas välmående och utveckling, till följd 
av detta ökar produktiviteten och effektiviteten i organisationen. Likaså menar Thylefors, 
(2009) att de ledare som aktivt arbetar för att uppnå goda relationer, är de ledare som i 
högst grad skapar förutsättningar för medarbetarnas och organisationens utveckling. 

Personalfrämjande genom mjuka värden 
Jacobsen och Thorsvik (2014) talar om att mjuka värden bland annat innefattar belöning. 
Anledningarna till att företag belönar sina anställda kan vara många. För många betyder 
ordet belöning pengar, till exempel bonusar eller andra former av ekonomisk ersättning. 
Dock ger de mjuka belöningarna minst lika ofta positiva effekter för medarbetarna och 
företaget. De mjuka belöningarna kan betyda att organisationen visar sin uppskattning 
genom att tillgodose den anställda med annat än just ekonomiska resurser. Belöningen 
kan vara allt från en semester tillsammans med de andra i arbetsgruppen, till en 
investering med avsikt att förbättra arbetsmiljön som visad uppskattning. Införda ritualer 
som till exempel en middag vid goda resultat kan också det verka som en mjuk 
investering. Dessa tillvägagångssätt från en ledare kan bidra till att medarbetarna vill 
stanna kvar inom organisationen, att de känner en starkare motivation, en ökad vilja att 
utvecklas eller en strävan att utföra ett bättre arbete. Satsar företag och ledning på mjuka 
värden sänder det ett budskap utåt. Det visar att företaget satsar på sin personal, dess 
sammanhållning och trivsel. En organisation som satsar på mjuka värden i form av till 
exempel teambuilding främjar dessutom de anställdas utveckling gällande innovation, 
vilket ofta leder till lönsamhet och högre arbetsmoral (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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Transformativt eller transaktionellt ledarskap? 
Granberg (2011) konstaterar att merparten av organisationers chefsutbildningar grundar 
sig i tankarna kring ett utvecklande ledarskap, eller det så kallade transformativa 
ledarskapet som har sin rot ifrån Bass (2008) teori. Ett transformativt ledarskap strävar 
efter att gynna det organisatoriska resultatet genom att rikta fokus mot den individuella 
utvecklingen hos medarbetare och ledare. Grundförutsättningarna för transformativt 
ledarskap är en karismatisk ledare som främjar intellektuell stimulans, inspirerar 
medarbetarna och har en individuell omtanke för var och en av medarbetarna. Dessa 
förutsättningar är de verktyg en transformativ ledare förankrar i syfte att skapa en relation 
till medarbetarna, dess ideal och moraliska värden. Förhoppningen är att den ömsesidiga 
relationen mellan ledare och medarbetare skall verka som en fortgående process för att 
öka insikten i organisationens mål och hur de ska åstadkommas. Traditionellt ledarskap, 
det Bass (2008) benämner som transaktionellt ledarskap har en annan grundfilosofi. 
Individens utveckling och välmående är inte en förstaprioritering enligt det 
transaktionella ledarskapet, utifrån detta perspektiv motiveras medarbetare genom 
villkorlig belöning i utbyte mot att de levererar organisatoriska resultat (Bass, 2008).  

Heterogena arbetsgrupper 
Thylefors (2009) menar att grupper är något vi ständigt befinner oss i, om det så är på 
arbetsplatsen, på fritiden eller i hemmet. I olika sociala sammanhang lär sig människor 
av varandra och det är i samverkan med andra som individer kan utvecklas. 
Sammansättning av arbetsgrupper är en viktig uppgift för en ledare då den får en direkt 
påverkan på arbetsgruppens prestation och individens utveckling. Enligt Lindmark och 
Önnevik (2011) är heterogena arbetsgrupper de mest effektiva. Heterogena arbetsgrupper 
präglas av olikheter. De kan bland annat innehålla medarbetare av olika åldrar, etniciteter 
och kön. Dessa sammansättningar kan dra nytta av medlemmarnas olika erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. Tillsammans kan de bidra med flera perspektiv för att finna 
lösningar till de problem arbetsgruppen ställs inför (Lindmark & Önnevik, 2011). Det är 
när medlemmar får en ökad inblick i de andra gruppmedlemmarnas sätt att tänka och 
kommer i kontakt med kunskap som ligger utanför sitt vanliga område som individen 
utvecklar sin egen kompetens (Thylefors, 2009). 
 
För att kunna nyttja de positiva effekterna av heterogena arbetsgrupper som nämns ovan 
måste mångfalden hanteras på rätt sätt. För att en heterogen arbetsgrupp inte ska fastna i 
sina olikheter utan istället ta steget mot utveckling menar Thylefors (2009) att det är 
ledarens roll att skapa trivsel i arbetsgruppen. Detta görs bland annat genom att skapa en 
möjlighet för gruppens medverkande att lära känna varandra. Även ledaren behöver lära 
känna sina medarbetare för att förstå deras olika värderingar och behov. För att 
medarbetare ska nå välmående i en grupp som präglas av olikheter behöver ledaren skapa 
en gemensam identitet för gruppen. Ett effektivt verktyg för detta är att leda genom mjuka 
värden enligt Lindmark och Önnevik (2011).  

Syfte och problemformulering 
Genom utvecklingen från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle har det blivit allt 
tydligare att medarbetare är den viktigaste resursen i organisationer. För att klara sig på 
den konkurrensutsatta marknaden är det nödvändigt att ständigt utveckla denna resurs. 
För att en utveckling ska kunna uppstå hos medarbetaren är deras välmående en 
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grundläggande faktor.  Det blir därför en viktig uppgift för ledare inom organisationer att 
skapa välmående bland medarbetarna och i arbetsgruppen. Studien syftar till att 
undersöka vilka tillvägagångssätt ledare använder sig av för att påverka medarbetarnas 
välmående och arbetsrelaterade utveckling, tillika hur medarbetarna uppfattar de insatser 
ledaren utövar. 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur arbetar ledare för att påverka medarbetarnas välmående och 
arbetsrelaterade utveckling?  

• Hur uppfattar medarbetarna att ledares insatser påverkar deras välmående och 
utvecklingsmöjligheter?  

Tidigare forskning 
I följande avsnitt granskas sex vetenskapliga artiklar i avsikt att redovisa tidigare 
forskning som inkluderar välmående på arbetsplatsen och hur ledare arbetar för att främja 
sina medarbetares välmående och arbetsrelaterad utveckling. Artiklarna förklarar vad 
välmående är, hur ledare kan gå tillväga för att öka medarbetarnas välmående och vilka 
utvecklingsmöjligheter detta frigör. De redogör också de eventuella konsekvenser som 
kan uppstå i samband med att organisationen eller ledare arbetar för att främja 
medarbetarnas välmående. Samtliga artiklar har publicerats under det senaste decenniet 
vilket innebär att resultaten fortfarande är aktuella och kan bidra till en intressant och 
utvecklande studie. 

Grundförutsättningar för välmående medarbetare 
Matteson, Anderson, och Boyden (2016) undersöker begreppet mjuka värden i sin 
litteraturstudie. Mjuka värden avser de personliga egenskaper en ledare besitter och 
förmedlar till sina medarbetare för att påverka deras välmående. Studien pekade ut 
följande komponenter för att definiera och beskriva mjuka värden: kommunikation, 
teamwork, flexibilitet, arbetsmoral och ansvarstagande. Begreppen utgör de faktorer 
ledaren bör ta i anspråk för att skapa förutsättningar för välmående bland medarbetarna 
som verkar inom organisationen. 
 
Insikten för hur viktigt medarbetarnas välmående är för organisationers framgång ökar 
ständigt. Nielsen, Nielsen, Ogbonnaya, Känsälä, och Saari (2016) redogör och identifierar 
i sin forskningsöversikt de resurser på arbetsplatsen som är relaterade till medarbetarna- 
och organisationens välmående och utveckling. Vidare undersöker de vilka resurser som 
är viktigast att vidta för medarbetarnas välmående och prestation. De definierar 
medarbetarnas välmående på arbetsplatsen som individens mentala, fysiska och generella 
hälsa samt deras tillfredsställelse på och utanför arbetet. Välmående påverkas också av 
det nöje eller missnöje medarbetare känner i de dagliga interaktionerna med kollegor och 
ledare (Nielsen, m.fl., 2016). Page och Vella-Brodrick (2008) styrker ovan nämnd 
definition av välmående i deras forskningsöversikt, de hävdar att välmående grundar sig 
i individens tillfredsställelse i privat- och arbetslivet. För att tydliggöra vilka 
grundfaktorer som utgör välmående använder sig författarna av tre förklarande 
huvudkomponenter: subjektivt välmående, välmående på arbetsplatsen och psykologiskt 
välmående (Page & Vella-Brodrick 2008). 
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Tillvägagångssätt för att nå välmående 
Dimitrovs (2012) studie visade att vänskapliga relationer mellan ledare och medarbetare 
främjar välmående på arbetsplatsen. Resultatet visar att ledare som till exempel är 
beredda på att vara flexibla med arbetstider för att underlätta medarbetarnas vardag och 
privatliv, skapar välmående hos personalen (Dimitrov, 2012). Flexibilitet är alltså ett 
exempel på hur ledare kan arbeta för att i slutändan nå välmående bland medarbetarna. 
Likaså belyser Nielsen m.fl. (2016) studie att ledaren som satsar på en social eller 
vänskaplig relation till medarbetarna är den ledare som mest fördelaktigt skapar 
välmående. Page och Vella-Brodrick (2008) undersökte ett ytterligare sätt för att öka 
välmående bland medarbetarna. I deras studie fick medarbetare möjligheten att under en 
veckas tid utmana sig själva och prova sina kompetenser utanför deras ordinarie 
arbetsområde. Undersökningen visade att de medarbetare som arbetar med varierande 
arbetsuppgifter uppnår ett högre välmående, än om de ständigt arbetar inom samma 
arbetsområde (Page & Vella-Brodrick 2008).  
 
Chungtai, Byrne, och Flood (2014) undersökte hur etiskt ledarskap påverkar 
medarbetarnas välmående på arbetsplatsen. Etiskt ledarskap definieras i artikeln som ett 
ledarskap där relationsskapande sinsemellan ledare och medarbetare är av yttersta vikt 
för att båda parter ska finna tillit till varandra. För att lyckas med detta använder sig 
ledaren av kommunikation som sitt främsta redskap. Studien använde två indikationer för 
att mäta välmåendet: arbetsengagemang och känslomässig utmattning. Resultatet visar att 
den relation en etisk ledare lyckas bygga med sina medarbetare bidrar till ett ökat 
engagemang och bättre psykisk hälsa. 

Välmåendes betydelse för organisationen och dess utveckling 
Page och Vella-Brodricks (2008) studie visar att medarbetare har en tendens att vilja 
förflytta sig till en annan organisation om det saknas åtgärder för att öka eller bibehålla 
deras välmående. Dessa åtgärder bör också kompletteras av åtgärder som gör att 
medarbetaren känner att hen kan utvecklas i sin roll. En ledare som aktivt arbetar för 
medarbetarnas välmående visade sig i studien bidra till lägre sjukfrånvaro och 
personalomsättning (Page & Vella-Broderick, 2008). Chungtai m.fl. (2014) studie styrker 
resonemanget och visar genom sin undersökning att utbrändhet reduceras genom en 
ledare som aktivt arbetar med ett etiskt och kommunikativt ledarskap för att främja 
medarbetarnas välmående. Studien visade att etiskt ledarskap skapar ett förtroende mellan 
ledaren och medarbetaren, vilket mynnar ut i att medarbetaren känner ett ökat välmående 
och större engagemang till sitt arbete. Författarna menar även att denna form av ledarskap 
och den tillit som byggs mellan ledare och medarbetare kan leda till utveckling för hela 
organisationen. Det beror på att medarbetarna och ledarna genom tilliten ger varandra 
förutsättningar för ett ökat kunskapsutbyte (Chungtai m.fl., 2014). 
 
Bryson, Forth, och Stokes (2017) resultat visar att satsningar på medarbetarnas 
välmående, ökad prestation och ekonomisk tillväxt i organisationen hänger samman med 
medarbetarnas utveckling. Ledares insatser för ett ökat välmående leder till att 
medarbetarnas kreativitet och problemlösningsförmåga ökar. Genom ett ledarskap som 
främjar de sociala relationerna mellan medarbetare och ledare, visar sig effekten 
dessutom vara ett ökat engagemang och bättre motivation. Resultatet menar att 
organisationer bör vara villiga att satsa på medarbetarnas välmående då utveckling frodas 
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vilket krävs för organisationens tillväxt (Bryson m.fl., 2017). Page och Vella-Broderick 
(2008) menar att personlig utveckling och ett ökat välmående hos medarbetaren enklast 
uppnås genom fyra faktorer. Faktorerna syftar till att medarbetaren ska vara tillfreds med 
sitt privatliv, sitt yrke, ha ett välbalanserat psykiskt tillstånd och socialt liv. Vidare menar 
författarna att dessa faktorer är något ledare kan påverka, lyckas de med detta är också 
sannolikheten högre att medarbetaren uppnår ett positivt välmående och en starkare vilja 
att utvecklas i sin yrkesroll (Page & Vella-Broderick, 2008). 

Teoretisk utgångspunkt 
Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som tillämpas i denna studie. Avsnittet 
definierar Bass (2008) teori om transformativt ledarskap och dess fyra faktorer. Slutligen 
redogör vi för det transaktionella ledarskapet och hur det samspelar med transformativt 
ledarskap. 

Transformativt Ledarskap 
Utvecklingen från industri- till tjänstesamhälle har lett till att fokus riktas från hårda 
värden till utövandet av mjuka värden. Teorin har i takt med utvecklingen, blivit mer 
aktuell och applicerbar för huruvida en ledare kan arbeta för att uppnå ett gott ledarskap. 
Bass (2008) menar att det är viktigt med karakteriseringsdrag i utövande av ledarskap. 
Transformativt ledarskap är motiverande, inspirerande, uppmuntrande och 
förändringsfokuserat. Bass (2008) definierar transformativt ledarskap enligt följande: 
 

Leaders motivate their followers by raising their followers’ concerns from security and 
belonging to achievement and self-actualization, and by moving them beyond self-
interest to concerns for their group, organization or society. Components are charisma or 
idealized influence, inspirational leadership, intellectual stimulation, and individualized 
consideration (Bass, 2008, s. 581). 

 
Genom definitionen tydliggör Bass (2008) att transformativt ledarskap används för att 
motivera och engagera sina medarbetare. Lyckas en ledare att skapa en stark och 
meningsfull relation till sina medarbetare upplever denne ett högre engagemang och 
välmående på arbetsplatsen. Transformativt ledarskap syftar till att motivera 
medarbetaren till att tillämpa sig av de personliga resurser och egenskaper hen besitter. 
Ledarskapet eftersträvar att förena medarbetarens mål och värderingar med ledaren och 
organisationens. Effekten av ett lyckat transformativt ledarskap har visat sig resultera i 
att medarbetarens egenintresse minskar, ett högre engagemang och en ökad prestation 
(Bass, 2008).  

Innebörden av Bass teori om transformativt ledarskap 
Bass (2008) delar upp transformativt ledarskap som en dimension av fyra olika faktorer:  

• Karismatiskt ledarskap 
• Intellektuell stimulans 
• Inspirerande ledarskap 
• Individuell omtanke 

 
Den förstnämnda faktorn, karismatiskt ledarskap, innebär riskvillighet och engagemang. 
Bass (2008) menar att en god ledare ständigt strävar efter en utveckling inom 
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organisationen i syfte att utveckla sina medarbetare. Vidare innebär det att ledaren ska 
verka som en förebild och arbeta för en god relation till medarbetarna. Intellektuell 
stimulans avser ledarens sätt att uppmana sina medarbetare till att vara kreativa, 
innovativa och våga ifrågasätta ledar- eller organisationsbeslut. Ledaren ska genom 
intellektuell stimulans också ha förmågan att värdesätta medarbetarna och deras 
individuella värderingar genom uppmärksamhet och stöttning. Denna form av ledarskap 
skapar ytterligare förutsättningar att stärka relationen mellan ledaren och medarbetaren. 
Den tredje faktorn, inspirerande ledarskap berör ledarens sätt att inspirera och motivera 
sina medarbetare. För att lyckas med detta krävs en tydlig och stimulerande 
kommunikation mellan ledare och medarbetare. Medarbetarna upplever sig på så sätt mer 
delaktiga vilket bidrar till ett ökat engagemang i organisationen. Slutligen talar författaren 
om vikten av individuell omtanke. Ledare som beaktar och stöttar medarbetarnas 
individuella behov skapar också utrymme och förutsättningar för den enskilde individen 
att utvecklas. Det fungerar likt ett verktyg för att uppmuntra varje medarbetares 
motivation för utveckling. Då en ledare lyckas få samtliga fyra faktorer att interagera med 
varandra resulterar det i ett ökat välmående, bättre förutsättningar för utveckling både för 
organisationen och individen, och till följd av detta en starkare organisation (Bass, 2008). 

Balans mellan transaktionellt och transformativt ledarskap 

För att tolka hur medarbetares välmående och utveckling påverkas av ledarskapet har vi 
valt att tillämpa Bass (2008) teori om transformativt ledarskap i denna studie. Bass (2008) 
menar att en framgångsrik ledare använder sig utav en kombinerad transformativ och 
transaktionell ledarskapsstil och att dessa två överlappar varandra. Det transaktionella 
ledarskapet definieras genom ett fastställande av mål, planering, uppföljning, kontroll 
samt användandet av belöning för att motivera medarbetarna. Transaktionellt ledarskap 
grundar sig i belöning och att medarbetarna i utbyte mot detta presterar. Ledaren 
kontrollerar medarbetarnas prestationer genom att övervaka och ändra det beteende som 
inte är önskvärt inom organisationen. Följden för den överenskommelse ledaren och 
medarbetaren har, kan alltså mynna ut i antingen belöning, eller att ledaren tvingas vidta 
åtgärder eftersom medarbetaren inte uppnått den förväntade prestationen. Således vilar 
den avgörande distinktionen mellan transaktionellt och transformativt ledarskap i åsikten 
om hur medarbetare ska motiveras. Transaktionellt ledarskap utgår från att motivera sina 
medarbetare genom belöning för sina utförda prestationer. Medan den transformativa 
ledaren motiverar genom att i ett tidigt skede uttala en tydlig vision, utmana sina 
medarbetare och gör dem delaktiga i arbetet med sig själv som föredöme (Bass, 2008). 
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METOD 
I följande avsnitt redovisas metodvalet för denna studie. Vi har genomfört en induktiv 
kvalitativ studie vilket innebär att studien är en fördjupad analys av enstaka 
undersökningar. Resultatet representerar inte en hel population och kan därmed inte 
generaliseras i allmänhet till andra situationer (Bryman, 2011). Inledningsvis kommer de 
metodologiska utgångspunkterna att redovisas, följt av planering och genomförande. 
Följande avsnitt berör studiens urval, instrument, insamling, och analysmetod. 
Avslutningsvis kommer de tillämpade forskningsetiska principerna i studien att 
redovisas. 

Metodologiska utgångspunkter 
Vetenskapsteorin som tillämpas i denna studie är hermeneutik. Enligt Bryman (2011) 
innebär hermeneutik att man försöker förstå meningen med vad som framkommer i en 
viss kontext. Hermeneutiken används också för att undersöka, förstå och tolka det 
innehåll som kommit fram under studien. Vetenskapsteorin syftar likaså till att undersöka 
respondenternas olika livsvärldar och hur dessa kan påverkas av diverse åtgärder. Därmed 
anses hermeneutiken relevant för denna studie, då vi vill försöka förstå hur en ledare 
arbetar för att främja välmående och utveckling, och för att försöka förstå hur ledarens 
tillvägagångssätt uppfattas och tas emot av medarbetarna. Utöver detta anser vi även 
hermeneutiken vara relevant då den diskuterar meningstolkning och hur budskapet sätts 
i kontext till innehållet (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 
Urval 
Vi valde att rikta in oss mot privat sektor i arbetslivet. Vi fann det mest intressant att 
undersöka hur ledare inom just privat sektor arbetar för att främja välmående i syfte att 
utveckla medarbetarna. Anledningen till detta var dels för att vi upplever att offentliga 
sektorer i större utsträckning har mer välutvecklade rutiner och policys för välmående 
jämfört med privata sektorer, och dels för att vi tror att ledare i privat sektor kan ha en 
större flexibilitet i sina satsningar gentemot sin personal. Dessutom har vi sedan tidigare 
en etablerad kontakt med organisationer som ligger i linje med arbetet, därav valde vi att 
nyttja dessa kontakter som verkar inom privat sektor. Vår uppfattning och nyfikenhet 
gällande privata sektorers ledare blev av den orsaken således vår ämnesavgränsning. Efter 
detta urval valde vi att genomföra en studie där vi kunde intervjua ledare med 
personalansvar. Detta för att undersöka vilka åtgärder deras organisation vidtagit för att 
öka de anställdas välmående och utveckling. För att följa upp och jämföra ledarens svar 
valde vi att intervjua en medarbetare på samma organisation. På så sätt kunde vi ta reda 
på om medarbetarna uppfattade välmåendet och kände sig påverkade av ledarens 
tillvägagångssätt, samt om det ledde till någon upplevd utveckling. Vi valde i denna 
studie att tillämpa ett målinriktat urval gällande organisationer, vilket innebär att 
forskaren medvetet väljer ut de verksamheter eller respondenter som är aktuella för 
studien, i linje med problemformuleringen. Därefter nyttjade vi ett lämplighetsurval vilket 
innebar att vi valde tillgängliga respondenter genom personlig kontakt sedan tidigare. 
Beslutet föll på att enbart rikta oss mot ledare med personalansvar och medarbetare som 
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berörs av detta (Bryman 2011). Följakligen ledde de lämpliga personliga kontakterna 
också till vilka organisationer vi genomförde våra intervjuer på.   

Instrument 
För att samla data till denna studie har vi valt att tillämpa intervju som metod, där formen 
för intervjun är semistrukturerad. Detta instrument är en del av den kvalitativa metoden 
som vi har valt att genomföra för denna studie. Enligt Bryman (2011) innebär denna 
intervjuform att forskaren har en lista över utformade frågor och generellt specifika teman 
som intervjun ska beröra. Den semistrukturerade intervjuformen ger oss som intervjuar 
utrymme för eventuella följdfrågor om det anses relevant, samtidigt som respondenten 
får möjligheten att svara på sitt eget sätt. Tillvägagångssättet medför att intervjun kan få 
ett bredare resultat där man kan analysera en allt bredare mängd fakta. Frågorna i 
intervjuguiden behöver inte heller komma i ordningen som de är angivna i intervjuguiden. 
På så sätt skapas en mer flexibel intervju och fokus riktas istället mot hur respondenten 
uppfattar frågorna och ger ett svar som hen upplever vara viktigt för just den frågan. 
Likaså ger det respondenten utrymme att tala fritt kring frågan (Bryman, 2011). 
Intervjuguidens fyra teman är: 
 

• Välmående och trivsel på arbetsplatsen 
• Tillvägagångssätt för att främja medarbetarnas välmående  
• Ledarens påverkan för medarbetarnas välmående 
• Ledarens påverkan för medarbetarnas utveckling 

 
Våra fyra teman innehar frågor som rör sig om respektive tema (se bilaga 3 & 4, 
intervjuguide). Observera att det ställdes olika frågor till ledare respektive medarbetare. 
Detta för att kunna ta reda på vilka åtgärder som tillämpades inom organisationen och hur 
dessa uppfattades.  
 
Med detta i åtanke påbörjade vi genomförandet av våra intervjuer. Efter att vi hade 
genomfört vår första intervju, diskuterade vi resultatet tillsammans med vår handledare. 
Diskussionen behandlade då resultatet vi hade fått fram, och vad som saknades för att 
utveckla och förbättra studien. Vi kompletterade då intervjuguiden med ytterligare frågor 
för att fokusera mer på delen som främst berörde utveckling. Den första intervjun 
betraktas av den orsaken som en pilotstudie. 

Insamling 
Den första kontakten med respondenterna skedde via e-post där ett missivbrev var bifogat 
(se bilaga 1 & 2, missivbrev). I missivbrevet informerade vi respondenterna om studiens 
syfte och de etiska principerna som gällde inom ramen för studien. Vi skickade ut 
missivbrev till ledare och medarbetare med anpassad utformning till respektive 
befattning. Samtliga respondenter accepterade sin medverkan, det vill säga att vi inte fick 
något bortfall. Efter det att vi hade fått svar bokade vi intervjuer med respondenterna 
utefter deras önskemål om tid och plats. Samtliga fyra intervjuer genomfördes på 
respondenternas kontor och datainsamlingen tog fem dagar att genomföra. I inledningen 
till intervjuerna informerades respondenterna om de forskningsetiska principerna som 
gällde under intervjutillfället. En av oss höll i intervjun och den andra fokuserade på att 
ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna spelades också in efter respondentens samtycke, 
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för att enklare kunna analysera ett korrekt resultat i efterhand. Detta skapade möjligheter 
för intervjun att bli mer av ett samtal då vi inte skulle behöva förlita oss på anteckningar 
i efterhand. Intervjuerna avslutades med att vi återigen hänvisade till de forskningsetiska 
principerna som gällde under intervjun, speciellt till samtyckeskravet. Vi informerade 
även respondenterna att de kunde kontakta oss om de hade några ytterligare frågor. 

Analys 
För att analysera intervjumaterial förenade vi metoderna hermeneutik och tematisk 
analys. Inom hermeneutiken kan intervjumaterialet tolkas olika och därför behövs 
materialet analyseras med hänsyn till kontexten och problemformuleringarna (Bryman, 
2011). Med detta som utgångspunkt eftersöktes återkommande teman i materialet med 
hjälp av den tematiska analysformen. Detta moment utfördes vid sammanställningen av 
transkriberingen. Efter det att transkriberingen hade genomförts, lästes materialet 
upprepade gånger för att kunna analysera och finna kategoriseringar i kontexten. Den 
tematiska analysen bidrog till att vi kunde strukturera upp materialet efter vår empiri. 
Detta innebar att vi tematiserade vårt intervjumaterial i samband med forskningsfrågan. 
Bryman (2011) menar att om man använder sig av den tematiska analysformen, måste 
man som intervjuperson vara uppmärksam på kategoriseringar, metaforer, övergångar, 
kopplingar och repetitioner som förekommer i materialet. Genom att vara uppmärksam 
kring dessa faktorer kunde vi identifiera fler teman och subteman som svarade på 
frågeställningarna då det fanns liknelser i de olika respondenternas intervjuer. Därefter 
diskuterades resultatet utifrån de utgångspunkter vi redovisat i bakgrunden, tidigare 
forskning och i intervjuguiden.  

Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2011) menar att det finns ett behov av att värdera den kvalitativa forskningen 
då mätningen inte blir det centrala i undersökandet. Bryman (2011) menar att begreppen 
tillförlitlighet och äkthet är två begrepp som kan användas för att bedöma den kvalitativa 
forskningen. För att göra detta delar författaren in begreppet tillförlitlighet i tre delar: 
pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Pålitlighet menar Bryman (2011) innefattar en 
säkerställning av forskningsprocessens olika steg. Detta uppnås genom en metodologisk 
noggrannhet. Trovärdigheten menar Bryman (2011) innebär att den sociala tillvaron kan 
förklaras på flertalet sätt. Att skapa trovärdighet i en studie innebär då att försöka förklara 
den sociala tillvaron på ett relaterbart sätt för läsaren. I denna studie förklaras den sociala 
tillvaron i inledning, bakgrund och den tidigare forskningen, detta belyser därmed hur 
ämnet har forskats på tidigare vilket stärker trovärdigheten. Den sista delen innefattar 
överförbarheten och innebär enligt Bryman (2011) i hur stor uträckning resultatet av 
denna studie är generaliserbart och överförbart till en annan studie. Då studiens 
metodologiska utgångspunkt har varit hermeneutik är syftet inte att förklara utan att 
förstå. Genom att ge en bred beskrivning av undersökningens kontext skapas då en 
möjlighet för läsaren att avgöra hur pass överförbart studiens resultat är. 
  
Äkthet innefattar enligt Bryman (2011) fem olika kriterier. Dessa kriterier är rättvis bild, 
pedagogisk autenticitet, ontologisk autenticitet, taktisk autenticitet, och katalytisk 
autenticitet. Dessa fem kriterier diskuterar forskningens konsekvenser. Den rättvisa 
bilden innebär hur pass väl de olika respondenternas åsikter har framställts i studien. Då 
vi endast genomförde fyra intervjuer, har vi därmed begränsat vårt materialomfång och 
skapat förutsättningar för att måla upp en rättvis bild av respondenterna. Pedagogisk och 
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ontologisk autenticitet innefattar i vilken grad respondenterna har fått förståelse för sin 
situation och hur man kan hantera den. Den taktiska och den katalytiska autenticiteten tar 
upp aspekten huruvida forskningen har ökat möjligheterna för respondenterna att förändra 
sina situationer eller inte (Bryman, 2011). Vid studiens slut kommer samtliga 
respondenter delges resultatet av forskningen. 

Forskningsetiska principer 
Under hela genomförandet av denna studie tillämpades vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska principer. Detta gjordes för att skydda individerna som deltog i vår 
studie. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att respondenterna blir 
informerade om syftet med studien. I informationskravet poängterades det att 
respondenternas deltagande var frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång 
kunde avbryta sin medverkan. Utöver detta informerades respondenterna om att deras 
svar endast skulle användas i forskningssyfte. Tillika upplyste vi om samtyckeskravet 
vilket innebär att intervjun sker på respondentens villkor och att de själva får bestämma 
om de vill medverka, hur lång tid det ska ta och på vilken plats intervjun ska ske. Det 
tredje kravet innefattar konfidentialiteten, vilket innebär att respondenterna inte kommer 
att identifieras under eller efter studiens gång. Respondenterna fick också underrättelse 
om att deras personuppgifter inte skulle nå ut till obehöriga. Det fjärde och sista kravet är 
nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det material vi samlat in till studien, endast 
kommer användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2003). Respondenterna fick ta del 
av denna information och dessa principer i första kontakten som skedde via vårt 
missivbrev (se bilaga 1 & 2, missivbrev). De påmindes även om detta i början och i slutet 
av intervjun. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analysen och materialet vi samlat in under fyra 
intervjuer. Nedan redovisas respondenternas uppfattning gällande välmående kopplat till 
gemenskap och varför det anses viktigt, följt av stimulerande och utvecklande 
arbetsuppgifter. Avsnittet avslutas med de åtgärder som syftar till att utveckla 
medarbetarna. Observera att ledarna benämns som L1 och L2 medan medarbetarna 
benämns som M1 och M2, L1 och M1 verkar inom samma organisation medan L2 och M2 
tillhör en annan. 

Välmående på arbetsplatsen enligt respondenterna  
Välmåendet har utefter respondenterna definierats genom olika svar och tolkningar. 
Följande faktorer har identifierats och ligger till grund för hur välmående eller icke-
välmående uppfattas på arbetsplatsen.  

En icke välmående arbetsgrupp väntar på att klockan ska bli 16 så att 
man kan gå hem (L2). 

Medan en välmående arbetsgrupp går hem tidigare med gott samvete eftersom de slutfört 
dagens arbetsuppgifter, är tillgängliga på telefon resten av arbetsdagen samt att de 
förberett morgondagens arbetsuppgifter. Vidare tycker L2 att välmående på arbetsplatsen 
grundar sig i att man som ledare eller medarbetare har en arbetsuppgift som attraherar 
och stimulerar intellektet. L1 understryker och förklarar att välmående skapas genom att 
se glädje i arbetsuppgifterna. M2 menar att välmående på arbetsplatsen bygger på 
relationen till kollegorna och att arbetet är utmanande. Finns det en balans mellan dessa 
två faktorer menar M2 att det främjar både välmående och arbetsprestationen. L1 
konstaterar liksom M2 att kollegorna utgör en stor del av välmående på arbetsplatsen.  

Att det är kollegorna som bidrar till den mjuka känslan; känslan av att 
inte ha någon ångest på söndagskvällen för att det är arbete dagen efter 
(L1). 

Kollegornas påverkan i kombination med personlig utveckling och delaktighet i sin roll 
anser L1 vara de delar som i högst grad främjar välmående. M2 betraktar liknande 
förhållanden vara vitala. 

Förutom kollegorna som jag trivs väldigt bra med, så är välmående att 
bli utmanad och få känna sig ansvarig och delaktig (M2).  

Med ansvar och delaktighet menar respondenten att medarbetare ska ställa upp och stötta 
varandra i de aktuella arbetsprocesserna, att vara involverad och hjälpa de medarbetare 
som har mer att göra för tillfället.  

Sammanhållning, delaktighet och heterogenitet 
Sociala relationer genom informella åtgärder 
I intervjumaterialet betonas det att sociala relationer i stor omfattning påverkar och 
främjar välmående. Samtliga respondenter konstaterar dessutom att en välmående grupp 
presterar bättre och högre resultat än en icke välmående grupp.  L1 strävar i sitt ledarskap 
efter att verka som en god förebild för sina medarbetare och samtidigt uppnå en ömsesidig 
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social relation. För att lyckas med detta applicerar hen sitt eget sätt för att sätta prägel på 
organisationen.  

Barn, de gör ju inte som man säger, de gör som man gör, så är det ju på 
jobbet också (L1). 

Målet är att utveckla sina medarbetare genom att verka som en förebild samtidigt som de 
sociala relationerna ska ligga till grund för individuell stöttning och uppmärksamhet. 
 
L1 talar sedan om de aktiviteter hen och organisationen anordnar för att öka 
sammanhållningen och välmående inom arbetsgruppen. Varje år arrangeras det en 
vinterkonferens, sommaraktivitet, julfest och kick-off. Enligt L1 verkar dessa aktiviteter 
för att främja en starkare sammanhållning inom gruppen, vilket i slutändan ska resultera 
i att arbetsgruppens prestationer ökar och att ett högre resultat uppnås. L1 upplever att 
aktiviteterna är något medarbetarna uppskattar och som stärker deras teamkänsla och hela 
arbetsgruppens prestationer. Utöver detta berättar L1 att en ytterligare satsning är några 
av de resor hens team gjort tillsammans för att öka sammanhållningen, välmående och i 
slutändan gruppens effektivitet. L1 menar att åtgärder för att främja sociala relationer 
leder till en ökad sammanhållning och ger således medarbetarna mer motivation att slita 
mer på jobbet. L1 exemplifierar detta genom beksriva medarbetaren som:  

kanske tar ett samtal en lördag, eller som kanske sitter kvar lite efter 
arbetstid för att det behövs, eller som kanske skippar lunchen för att det 
behövs träffas en konsult (L1). 

L1 menar då att detta kan vara ett exempel på att aktiviteterna leder till att medarbetarna 
ibland sliter lite mer än vad som egentligen förväntas av dem. Genom att hantera och ta 
ett stadigt tag om sin grupp och medarbetarna redan från början tror L1 att effekterna 
mynnar ut i ökad sammanhållning och lägre personalomsättning. I förlängningen av det 
menar L1 att hen upplever att när hen inte är på kontoret så levereras ändå ett bra resultat. 
L1 menar att hen ser på andra ledares enheter, där ledaren inte tagit grepp och arbetar för 
sammanhållning att det resulterat i hög personalomsättning och sämre resultat. För att 
främja sammanhållning påpekar L1 vikten av att vara lyhörd. Viktigt är då att fånga upp 
medarbetarnas åsikter och idéer, samt att vara noggrann med att följa upp informella 
faktorer.  
 
M1, medarbetare i L1:s organisation, förklarar att de interna aktiviteterna på kontoret, det 
vill säga: julfest, sommaraktiviteter, att fira födelsedagar eller en after-work är viktiga för 
hens välmående och gruppens sammanhållning. För M1 är aktiviteterna ytterst viktiga 
eftersom de i stor utsträckning påverkar organisationskulturen och de sociala relationerna 
medarbetarna emellan. Effekterna dessa aktiviteter ger påstår M1 bland annat vara en ökad 
teamkänsla, mer motivation och en ökad glädje i att utföra sina arbetsuppgifter 
tillsammans med kollegorna. M1 själv menar att hen försöker bidra till en starkare 
sammanhållning genom att visa intresse för sina kollegor. M1 anser likt L1 att det är viktigt 
att vara lyhörd och följa upp detaljer om hur till exempel helgen varit, en specifik händelse 
eller hur personen i fråga mår. M1 betonar också vikten av att de sociala aktiviteterna och 
sammanhållningen kombinerat med utmaningar i arbetsuppgifterna är de två viktigaste 
komponenterna, dels för att trivas och dels för att vilja vara kvar i organisationen. 
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Likt L1 beskriver L2 att hen som ledare arbetar med aktiviteter för att stärka 
sammanhållningen i arbetsgruppen. Aktiviteterna L2 lyfter är julmiddag, afterwork och 
gemensamma fikastunder. Samtliga aktiviteter syftar till att stärka arbetsgruppens 
sammanhållning, vilket i ett senare skede är ämnat till att förankras i arbetet och 
effektivisera dess uppgifter. L2 berättar att hen har infört något som kallas mikropauser. 
Detta innebär att det skapas en möjlighet för medarbetarna att släppa arbetet i tio minuter, 
för att ta sig en kopp kaffe eller bara diskutera saker som inte berör arbetet. Den upplevda 
effekten utav mikropauserna påstår L2 vara att medarbetarnas sammanhållning ökar och 
att de får en bättre skärpa och effektivitet gentemot arbetsuppgifterna. För att skapa 
gemenskap och en välmående arbetsgrupp anser M2 det vara viktigt att visa att man bryr 
sig om sina kollegor, eftersom de för mestadels spenderar fem dagar i veckan 
tillsammans. M2 påstår att sammanhållning i gruppen leder till bättre utförda 
arbetsuppgifter, sammanhållningen har således sin rot i de aktiviteter gruppen gör 
tillsammans. 

Att man faktiskt gör något tillsammans efter jobbet, det tycker jag är 
viktigt för välmående och gemenskapen i arbetsgruppen (M2).  

M2 förklarar att aktiviteterna utanför arbetet formar hur medarbetarna beter sig emot 
varandra på kontoret. En förståelse för varandras agerande ökar, till följd av det tror M2 
dessutom att kollegorna delger mer av sina arbetsprocesser. Samtliga respondenter 
betonar vikten av att vara lyhörd, följa upp sina kollegors välmående, privatliv och 
aktiviteter utanför arbetet. Respondenterna menar att om medarbetarna finner djupare 
sociala relationer till varandra och visar ett ömsesidigt intresse för varandra, så ökar också 
möjligheten till en bättre sammanhållning och förutsättningar för ett ökat organisatoriskt 
resultat.  

Att arbeta tillsammans och delta i beslut 
M2 upplever att medarbetare arbetar bättre tillsammans om de känner varandra både på 
arbetet och utanför. Hen menar att en personlig relation medför att medarbetarna delger 
mer av sina individuella arbetsprocesser, vilket ökar insikten i samtliga medarbetares 
processer och deras helhetssyn. Vidare talar M2 om ett forum ledaren skapat som är ämnat 
för att på ett naturligt sätt bjuda in till informationsspridning och beslutsfattande. Forumet 
äger rum två gånger varje vecka.  

Man sitter tillsammans och diskuterar processerna, jag har alltså lika stor 
koll på mina kollegors processer som mina egna (M2).  

M2 och L2 understryker att aktuella arbetsprocesser diskuteras under dessa forum för att 
gemensamt komma fram till, diskutera och fatta enhälliga beslut. Både M2 och L2 anser 
att tillvägagångssättet resulterar i att medarbetarna får ett bättre helhetsperspektiv för 
huruvida arbetsuppgifter och prioriteringar genomförs. M2 berättar att hens ledare skapat 
detta forum vilket har givit förutsättningarna för medarbetarna att vara en del i varandras 
beslut och processer. Forumet underlättar följaktligen medarbetarnas utväxling av idéer 
och kompetenser. L2 menar att detta har givit resultat då medarbetarna själva fattar beslut 
i större utsträckning än tidigare. Friheten sporrar även medarbetarna till att utföra ett 
bättre arbete tillsammans och utvecklas som en grupp.  

L1 talar om vikten av kommunikation.  
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Det måste finnas en öppen kommunikation och jag är rätt öppen med mig 
själv som person, vilket jag tror gör att mina medarbetare kanske öppnar 
sig tillbaka om sig själva (L1).  

Hen antyder att en god kommunikation underlättar för alla, både i hur gruppen arbetar 
tillsammans och för hen som ledare själv. Det öppnar upp vägar för L1 att enklare finna 
vilken form av motivation medarbetaren behöver, eller kanske de redskap L1 behöver 
förse medarbetaren med för att fortsätta utvecklas. M1 belyser också betydelsen av 
kommunikation. Hen hänvisar till kommunikation som berör både arbetsrelaterade och 
privata faktorer. Genom att ständigt vara intresserad och följa upp sina kollegors 
arbetsprocesser och privatliv, menar M1 att arbetsgruppen skapar bättre förutsättningar 
att arbeta tillsammans.  

Gruppsammansättning 
L2 beskriver en god gruppsammansättning som den gruppen där: 

 

 […] det är en bra mix av yngre hungriga medarbetare för att motivera de 
äldre och de äldre för att ge mer erfarenhet till de yngre (L2).  

M2 förklarar att sammansättningen är som L2 strävar efter, att medarbetarna är i olika 
åldrar med varierande kompetenser, en heterogen grupp. Vidare talar M2 om att de genom 
sammansättningen får möjligheten att bidra med olika synsätt och kompetenser till 
eventuella problem. De får genom sina varierande bakgrunder olika verktyg och 
förutsättningar från respektive medarbetare att lyckas med de hinder och 
arbetsutmaningar de ställs inför. L1 påtalar att hen som ledare måste vara extremt 
noggrann vid rekryteringar så att inte en individ med fel mentalitet eller inställning 
kommer in i gruppen. 

Om man är instängd i en låda och någon tar allt syre, då kommer alla 
andra bli jättesvaga (L1).  

Samtidigt är L1 noggrann med att poängtera att hen arbetar för att få en mix av både ålder, 
kön och bakgrund. Både för den sociala aspekten men också för att gruppens individer 
ska utvecklas av varandras färdigheter, perspektiv och input på saker och ting. L1 
sammanfattar sitt resonemang med att en ny medarbetare måste vara en som de övriga i 
gruppen fungerar med, både socialt och arbetsmässigt. Viktigt är dessutom att L1 känner 
att hen har en möjlighet att motivera och utveckla medarbetaren för att få ut så mycket 
som möjligt, både för organisationen och gruppens resultat. M1 tycker sig se sambandet 
mellan arbetsgruppens utveckling och sammansättning. Hen menar att sammansättningen 
av gruppen är väl genomtänkt, och att L1 i detta fallet skickligt har funnit arbetsgruppens 
typ av medarbetarbehov för att ge den bästa möjliga förutsättningar att utvecklas över tid. 

Arbetsuppgifter 
Utvecklande arbetsuppgifter 
M1 menar att det är viktigt att en ledare inte enbart ser och lyssnar till gruppens 
arbetsrelaterade- och sociala faktorer, utan även till individens arbetsrelaterade behov.  
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Om man ser på min roll idag så är den ganska kombinerad, det är för att 
jag på något sätt har fått göra den till vad jag tycker är roligt, drivs av 
och trivs med. Att när jag känt att jag kan någonting så har jag fått 
möjlighet att vidareutveckla det till något annat, annars hade jag definitivt 
inte varit kvar här (M1).  

M1:s uttalande behandlar både den aspekt som rör hens utveckling, men även effekten av 
vad som hade hänt om möjligheten inte hade skapats, det vill säga att hen inte hade stannat 
kvar inom organisationen. Resultatet av de nya arbetsuppgifterna menar M1 bidrar till att 
hen fortsätter att utmanas och utvecklas i sitt arbete. Vidare menar hen att välmående ökar 
genom att det både blir roligare och mer motiverande att gå till jobbet, i och med 
utmaningarna de nya arbetsuppgifterna medför. L1 för ett liknande resonemang då hen 
påstår sig arbeta kontinuerligt för att medarbetarna ska utvecklas. 

Kommer det ut en interntjänst på till exempel 10% som någon på min 
enhet kan jobba med så pushar jag personen att söka (L1).  

Exemplet syftar till att L1:s medarbetare succesivt ska vilja ta nästa steg i sin utveckling, 
att de hela tiden känner att de utmanas och utvecklas genom sina arbetsuppgifter. M2 ger 
ett ytterligare perspektiv på arbetsuppgifter som främjar hens välmående och utveckling. 
M2 berättar att hens ledare har gett hen utrymme för att självständigt utföra hens 
arbetsuppgifter. Detta medför ett utökat ansvar vid tuffa beslut och negativa händelser på 
arbetsplatsen som medför en utveckling, att man behöver uppleva sådana situationer 
också för att kunna hantera alla möjliga tänkbara scenarion. M2 menar att dessa scenarion 
kan vara alltifrån att säga upp en medarbetare till att fatta tuffa beslut i arbetsrättsliga 
frågor.  

De negativa delarna måste man ju ha med sig också, för att få kompetens 
inom alla delar som yrket har att göra med. Så det tycker jag är en 
utveckling för att veta hur man hanterar allt (M2).  

M2 måste i sådana situationer bearbeta, tänka efter och diskutera med sin ledare och sina 
kollegor om hen gjort rätt eller om det är faktorer hen kan göra annorlunda och bättre tills 
nästa gång. 

Handlingsutrymme och ansvar 
M2 nämner att ansvar i sin arbetsroll är en faktor som främjar både välmående och 
utveckling. 

Ledarens sätt att leda är att jag får leda mig själv (M2).  

M2 själv anser att ledaren ger hen friheten, ansvaret och förtroendet att utföra sina 
arbetsuppgifter själv, samtidigt som M2 vet att ledaren finns i bakgrunden för eventuell 
stöttning och hjälp. Genom att få möjlighet och utrymme av sin ledare att själv besluta i 
det mesta som är arbetsrelaterat, känner M2 att hens utveckling ständigt går framåt. L2 
tror att medarbetare mår bra och utvecklas om de kan påverka sitt eget arbete i hög 
utsträckning, vilket hen aktivt arbetar med för att främja. 

Just att man känner att man har en påverkansmöjlighet, jag skulle säga 
att alla medarbetare här har det och kan därmed påverka både resultat 
och sin egen ersättning egentligen (L2).  
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Vidare exemplifierar M2 sitt handlingsutrymme genom att beskriva hur ledaren lyssnar 
till medarbetarnas åsikter gällande arbetsuppgifter.  

Håller jag inte med min ledare så uttrycker jag det, hen har påpekat flera 
gånger att håller man inte med då säger man någonting. En rak och ärlig 
kommunikation kommer man långt på (M2).  

M2 menar att detta är ett sätt att kunna påverka sitt arbete och skapa förutsättningar för 
att själv kunna tillgodose sig ansvar och i längden sin egna utveckling. L1 anser också att 
ansvar är en av grundförutsättningarna för både välmående och utveckling på 
arbetsplatsen. 

Främst att medarbetarna får ansvar i förhållande till den titel eller tjänst 
man har, och att man får en frihet kring det (L1).  

L1 talar vidare om att hen tycker sig själv ge mycket förtroende till sina medarbetare, att 
de får mycket frihet under ansvar, vilket stärker medarbetaren och bidrar till dess 
utveckling. 
 
L1 och L2 belyser aspekten gällande välmående och hur det kan främjas genom att arbeta 
hemifrån. L2 berättar att hen gärna ser att medarbetarna arbetar hemifrån ibland, dels för 
att bara få ett miljöombyte men även för att underlätta medarbetarnas vardag.  

Jag är ute efter att få ett engagemang genom ansvar. Det spelar ingen roll 
för mig om det ansvaret är på kontoret eller hemma (L2).   

Strävan från L2 är att uppnå tillit mellan hen och medarbetarna, att oavsett var de befinner 
sig så kommer arbetet utföras utan att det behöver kontrolleras.  L1 berättar att 
medarbetarna på hens organisation också har förmånen att utföra sina arbetsuppgifter 
hemifrån, så länge de underrättar sina kollegor. Hen anser att det främjar ett arbetsklimat 
där medarbetaren känner ett förtroende från sin ledare att arbetsuppgifterna blir 
genomförda utan övervakning.  

Åtgärder 
Att lära sig av varandra 
M1 och M2 talar om affärsdagar som åtgärd för att motivera och inspirera medarbetarna- 
och arbetsgruppens utveckling. De förklarar affärsdagarna som en möjlighet att se och 
dra nytta av hur andra med samma befattning arbetar på sitt lokala kontor. L1 och L2 lyfter 
också denna möjlighet för både sig själva och sina medarbetare. L1 beskriver det som ett 
tillvägagångssätt som både bidrar till motivation och kunskap. 

Åk till Stockholm någon dag och sitt med en med liknande roll där, bara 
för att få lite energi, best-practice från andra enheter främjar kunskap 
men fortfarande från the inside (L1).  

L2 har också best-practice som en åtgärd för utveckling:  

Att plocka ned medarbetare med en viss kompetens från ett annat kontor 
för att kunna dra nytta av att vi har flera kontor (L1).   

Utöver det beskriver L2 den utveckling och best-practice som sker dagligen på deras 
lokala enhet. En av medarbetarna är äldre än resterande medarbetare, L2 upplever att det 
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är sporrande för de yngre medarbetarna att lära sig och ta del av hennes kunskaper. 
Medarbetaren i fråga kan implementera sina erfarenheter och därav utveckla 
medarbetarnas kompetenser. M2 resonerar likt L2 gällande hur hen utvecklas på 
arbetsplatsen, att hen tar del av sina kollegors vardagliga kunskaper och kompetenser för 
att främja sin egen utveckling. Nämnvärt är att M2 dessutom finner utveckling i det 
dagliga arbetet med sina konsulter. Hen menar att det varje dag uppstår nya situationer 
som måste hanteras och lösas på de arbetsplatser konsulterna befinner sig på. Att ställas 
inför dessa utmaningar så pass ofta kräver dels att M2 själv utvecklas men också att hen i 
ett senare tillfälle kan komma tillbaka till kontoret. 

Med nya tillvägagångssätt och kunskaper som jag sedan kan föra in till 
de resterande i gruppen (M2).  

L2:s främsta formella verktyg för att bygga en gemenskap inom arbetsgruppen är två 
schemalagda frukostmöten i veckan. Under mötena behandlas bland annat den 
psykosociala miljön och aktuella uppdrag. Utrymme ges till medarbetarna att diskutera 
hur arbetet ska komma framåt, utmaningar och eventuella lösningar. L2 menar att 
arbetsrelaterade uppgifter och utmaningar också är en del av skapandet av 
sammanhållning inom gruppen. 

Utveckling och inspirationskällor 
L1 berättar att det är viktigt för organisationen att medarbetarna är motiverade och 
inspirerade i förhållande till sina arbetsuppgifter. Saknas dessa vitala delarna menar L1 
att utvecklingen hämmas. För att inspirera och motivera sina medarbetare använder hen 
sig bland annat utav internutbildningar i syfte att kontinuerligt behålla medarbetarnas 
motivation och utveckling. Samtidigt poängterar L1 att ett visst ansvar vilar hos 
medarbetaren, att denne också måste förmedla sin vilja till utveckling. Det finns kanske 
inte alltid en relevant utbildning, men uttrycker medarbetaren ett specifikt behov så menar 
L1 att det är upp till hen att tillgodose medarbetaren med rätt verktyg. Hen vill se sina 
medarbetare gå framåt och hela tiden utvecklas. 

Jag är den första att heja på om någon är grym eller liksom sticker iväg i 
sin utveckling, att man blir superstolt, det vill man ju såklart (L1).  

L1 anser att dessa internutbildningar fungerar som ett verktyg för hen själv i syfte att 
motivera och utveckla sina medarbetare. L2 berättar att de också erbjuder 
internutbildningar dels för att motivera och utveckla medarbetarna samtidigt som det ska 
gynna organisationen. Även L2 tydliggör att medarbetarna till viss del ansvarar för sin 
egen utveckling, att de kommer till hen och uttrycker sitt behov gällande utbildningar. L2 
vill i samråd med sina medarbetare komma fram till vilken nytta medarbetaren och 
organisationen i så fall har av den eventuella utbildningen. Både M1 och M2 redogör att 
de deltagit i internutbildningar som en utvecklande åtgärd och att de framöver kommer 
att få möjligheten att genomföra fler.   
 
L1 förklarar att de inom sin organisation har policys och rutiner för hur medarbetarsamtal 
ska genomföras. Samtalen grundar sig i både hur den enskilde medarbetaren och 
arbetsgruppens resultat och utveckling ser ut. L1 beskriver att. 

Det är ju klart att saker förändras, att medarbetarna går framåt hela tiden 
men sen kanske det kan komma bakslag, då går man tillbaka och ser över 
det med hjälp av medarbetarsamtalen (L1).  
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Medarbetarsamtalen fungerar enligt L1 som ett ytterligare verktyg för att motivera och 
utveckla medarbetarna. Samtalen syftar bland annat till att se vad medarbetarna 
åstadkommit resultatmässigt, deras välmående och utvecklingsmöjligheter. L2 berättar att 
hen också använder sig av medarbetarsamtal som utvecklande åtgärd och att hen som 
ledare måste se till varje enskilda medarbetares potential och utvecklingsmöjligheter. 
Åtgärden ska enligt L2 både utveckla medarbetaren i arbetet och i längden gynna 
organisationen. 

Jag har två medarbetare som är lite yngre, vad behöver de för att ta nästa 
steg i sin karriär? Det är diskussioner som jag för med dem löpande hela 
tiden. Vad behöver mina medarbetare för att utvecklas? Vad anser de att 
de saknar? Det kanske inte heller är något man saknar utan något man 
vill utvecklas (L2). 

L2 berättar att dessa diskussioner är vanligt förekommande under medarbetarsamtal. De 
syftar till att se vad varje individ har för potential, vilja att utvecklas samt att ge 
medarbetaren de rätta verktygen för att åstadkomma detta. 

Belöning som motiverande åtgärd 
En ytterligare åtgärd i form av belöning kunde identifieras som motiverande åtgärd för 
att öka välmående och utveckling inom organisationen. L1 tillkännagav att varje enskild 
medarbetare har individuella mål att uppnå, och att dessa mål diskuteras i samband med 
medarbetarsamtalen en gång i månaden. Om medarbetaren uppnår sina individuella mål 
kommer hen att erhålla en bonus i form av en monetär summa. L1 konstaterade att man 
gärna vänjer sig vid en inkomst och förklarar att hen är väldigt mån om att alla 
medarbetare ska uppnå sina mål. Om de inte gör det, sker en diskussion kring varför, och 
hur de istället kan uppnås under nästkommande månad. L2 berättade att deras organisation 
också arbetar med belöning. Däremot har deras organisation gemensamma mål för alla 
medarbetare. Detta menar L2 sporrar medarbetarna att motivera varandra och tillsammans 
pusha varandra mot de uppsatta målen. Dock menar både L1 och L2 att belöning kan ses 
som en form av motiverande åtgärd för att nå organisationens mål. M1 berättade de 
individuella målen och bonusarna var en större motivationsfaktor i början av sin 
anställning. Allt eftersom tiden har gått har bonusar haft en mindre betydelse sett till hens 
motivation. Nu är de främsta motivationsfaktorerna istället utmaning i arbetsuppgifterna 
och de sociokulturella aspekterna. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi se att medarbetare och ledare har en samsyn kring hur ledare 
arbetar för att uppnå välmående och främja utveckling på arbetsplatsen. Det som skiljer 
resultatet från ledare och medarbetare åt är ledarens vilja att vara ett föredöme, vilket 
medarbetarna inte reflekterar över. Medarbetarna reflekterar inte heller över att 
medarbetarsamtalen skall fungera som en välmående och utvecklande åtgärd vilket 
ledarna säger sig aktivt arbeta med. Detta innebär inte att medarbetarsamtal samt att vara 
ett föredöme inte uppnår den effekt som ledarna önskar, utan endast att medarbetarna inte 
reflekterar över detta i intervjuerna. I resultatet av intervjuerna med medarbetarna finns 
ingenting som direkt motstrider vad som framkom i ledarnas intervjuer. Utefter resultatet 
har vi dock redogjort för flertalet åtgärder som uppfattas både från ledarna och 
medarbetarna. Däribland finner vi åtgärder så som best-practice, utmanande 
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arbetsuppgifter och främjandet av sociala relationer. Medarbetarna anser utefter resultatet 
att ledarnas åtgärder påverka både deras välmående och utvecklingsmöjligheter. 
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TEORETISK ANALYS 
Studien syftar till att undersöka vilka tillvägagångssätt ledare använder sig av för att 
påverka medarbetarnas välmående och utveckling, tillika hur medarbetarna uppfattar 
dessa insatser. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har varit Bass (2008) teori 
gällande transformativt ledarskap och de fyra nivåer teorin innehar. Resultatet i studien 
visade att ledarna och medarbetarna både uppfattar och beskriver ledarskapet, även om 
det uppdagats omedvetet, till största del som transformativt med vissa inslag av 
transaktionella tendenser. Nedan redovisas Bass (2008) fyra faktorer i förhållande till 
resultatet. 

Karismatiskt ledarskap 
De karismatiska faktorerna syftar enligt Bass (2008) till riskvillighet och engagemang. 
För att främja dessa delar behöver ledaren verka som en förebild och uppnå en god 
relation till sina medarbetare. Ändamålet är att ledaren ska förena medarbetarnas mål med 
de organisatoriska genom sitt sätt att leda. Båda ledarna, L1 och L2 använder sig av 
aktiviteter för att öka sammanhållningen i gruppen och skapa goda relationer. Ledarna 
understryker hur viktigt det är att som ledare arbeta med de sociala relationerna för att 
uppnå välmående och presterande medarbetare. Samtliga respondenter resonerar kring 
förhållandet mellan de sociala relationerna och arbetsprestationen. Uppvisar ledare eller 
medarbetare inget intresse i varandras arbets- eller privatliv hämmar det både individen 
och gruppens vilja och engagemang till att utvecklas. Förhållandet mellan sociala 
relationer och medarbetarna och organisationens utveckling associerar varje respondent 
till. De menar samtliga att goda relationer påverkar utförandet av arbetsuppgifterna, vilket 
i längden innebär både individuell och organisatorisk utveckling. I enlighet med Bass 
(2008) teori berättar L1 om vikten av att vara en förebild bland medarbetarna. Hens 
strategi grundar sig i sitt eget beteende, så som hen gör, gör också medarbetarna. Därav 
vikten i att vara ett gott föredöme som medarbetarna sedan själva kan implementera i sitt 
arbetsliv. Medarbetarna nämner dock inte ledarens förmåga att vara en förebild i deras 
intervjuer. Däremot nämnder de att de vill ha en engagerad ledare som också går i enighet 
med Bass (2008) teori.  

Intellektuell stimulans 
Den intellektuella stimulansen innebär enligt Bass (2008) att ledaren uppmanar sina 
medarbetare att vara kreativa, innovativa och ifrågasätta beslut som kommer 
uppifrån.  Ledaren ska besitta förmågan att värdesätta medarbetarna och deras 
individuella åsikter genom stöttning och uppmärksamhet. Resultatet redogör att de två 
ledarna på respektive företag kontinuerligt genomför medarbetarsamtal. Samtalen syftar 
till att se till medarbetarnas individuella arbetsprestationer, eventuella 
utvecklingsområden och välmående. L1 lägger också vikt i att varje medarbetare känner 
sig uppskattade och sedda, då hen upplever att dessa faktorer ligger till grund för starkare 
sociala relationer. Likt den karismatiska faktorn uttrycker samtliga respondenter att 
intellektuell stimulans grundar sig i samspelet med de sociala relationerna. Uppvisar 
ledare och kollegor ett intresse för varandras arbete och privatliv, känner de sig också 
uppmärksammade, vilket uppmuntrar till stärkta relationer. Respondenterna på en av 
organisationerna påvisar i resultatet hur de arbetar för att involvera, påverka och 
ifrågasätta de beslut som tas. Ledaren arbetar för att försöka överlåta fler och större beslut 
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till sina medarbetare. Medarbetaren talar också om hur ledaren ständigt vill att 
medarbetarna fritt ska uttrycka sig då de inte har samma värderingar som hen själv. Bass 
(2008) antyder att intellektuell stimulans bidrar till ytterligare förutsättningar att stärka 
relationer, vilket instämmer med en del av de faktorer respondenterna redogjort för i 
resultatet.  

Inspirerande ledarskap 
Ledarskapets inspirerande del är ledarens förmåga att inspirera och motivera. För att göra 
det med framgång krävs en tydlig kommunikation mellan ledare och medarbetare, samt 
att medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen (Bass, 2008). I resultatet lyfter alla 
respondenter det faktum att best-practice är ett tillvägagångssätt som motiverar, 
engagerar och inspirerar arbetsprestationer. Best-practicetillfällena ligger således i 
enlighet med det inspirerande ledarskap Bass (2008) talar om. Kommunikationen mellan 
ledare och medarbetare är en ytterligare del i det inspirerande ledarskapet. Ledaren på ett 
av företagen trycker på att gruppen- och individens samarbetsförmåga och motivation 
frodas ur en god kommunikation. Medarbetaren på samma företag påpekar återigen att 
kommunikation som berör både arbetsrelaterade och privata faktorer skapar delaktighet 
och goda förutsättningar att arbeta tillsammans. Stimulerande kommunikation genomförs 
också på ett mer konkret och isolerat sätt genom de tidigare nämnda medarbetarsamtalen. 
L1 och L2:s förhoppning är bland annat att i samråd med medarbetarna lokalisera deras 
behov för att bibehålla motivation och utveckling. Resultatet har klargjort att 
medarbetarna uppfattar sig som delaktiga i linje med Bass (2008) förklaring att 
delaktighet är en inspiration- och motivationskälla. 

Individuell omtanke 
Den sista faktorn berör vikten av individuell omtanke. Bass (2008) menar att en ledare 
som uppmärksammar och stöttar medarbetarnas individuella behov gör plats för 
individens utveckling. Det fungerar som ett redskap i syfte att uppmuntra medarbetarnas 
motivation till utveckling (Bass, 2008).  I resultatet betonar ledarna vikten av att 
uppmuntra medarbetarna till utveckling. M1 redovisar i resultatet att när hen upplevde att 
arbetsuppgifterna inte längre var någon utmaning så uppmärksammade ledaren 
situationen. Utfallet blev att de tillsammans utvecklade och skapade en kombinerad roll 
för M1, där ledaren såg till att tillgodose hens individuella behov i form av arbetsuppgifter 
och således utveckla arbetsrollen. L2 talade om liknande åtgärder för att identifiera 
medarbetarnas behov. Genom löpande diskussioner med sina medarbetare syftar hen till 
att kontinuerligt undersöka om medarbetarna anser sig sakna något för att utvecklas, eller 
för att tillsammans identifiera deras utvecklingsmöjligheter. I resultatet belyser ledarna 
likaså hur de stöttar medarbetarna genom att låta dem arbeta hemifrån vid behov. 
Medarbetarna får ett förtroende av ledaren och möjligheten att underlätta sin vardag. 
Sköter de sina åtaganden så menar ledarna att åtgärden bidrar till att tilliten mellan ledare 
och medarbetare ökar. Åtgärderna syftar till det ledarskap Bass (2008) presenterar, det 
vill säga att ledaren använder det individuella behovet som verktyg för att skapa utrymme 
för individuell utveckling. 
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Transaktionella indikationer 
Bass (2008) förklarar att ledare ofta använder sig utav en blandning mellan transformativ 
och transaktionell ledarskap, där de olika stilarna överlappar varandra. Författaren fastslår 
det transaktionella ledarskapet som ett fastställande av planering, mål, uppföljning och 
belöning för att motivera medarbetarna. Medarbetarna motiveras av belöning i utbyte mot 
det dem presterar (Bass 2008). L1 berättade att varje enskild medarbetare har individuella 
mål uppsatta för varje månad. Målen diskuterades i samband med medarbetarsamtalen. 
Uppnår medarbetaren sina mål erhåller de belöning i form av pengar. Presterar de över 
sina mål kan också bonusar tillkomma. Om medarbetaren inte uppnår sina mål så 
diskuterar ledare och medarbetare tillsammans eventuella anledningar till detta, och hur 
de nästkommande månad ska uppnå sina mål. L2 berättade att de också arbetar med 
belöning. Men istället för individuella mål har de gemensamma mål för hela 
arbetsgruppen. Skillnaden ligger då i att på detta företaget måste samtliga medarbetare 
leverera resultat för att uppnå en gemensam bonus. Därav kan kopplingen dras till det 
transaktionella ledarskapet Bass (2008) redogör för. Även om företagen har olika 
tillvägagångssätt i sitt belöningssystem så föreligger det faktum att ledarna till viss del 
motiverar sina medarbetare genom belöning. 

Teorin och resultatets integrering  
Bass (2008) menar att när en ledare lyckas få samtliga faktorer att integrera med varandra, 
kommer det resultera i ett ökat välmående. Följden av välmående skapar således bättre 
förutsättningar för medarbetarna och organisationen att utvecklas. Vi kan genom 
resultatet utläsa att båda ledarna utövar någon form av åtgärd som berör samtliga fyra 
faktorer och det transaktionella ledarskapet, även om de är omedvetna. Båda ledarna 
tenderar till att utföra ett transformativt ledarskap genom att beskriva deras 
tillvägagångssätt som på många punkter berör de fyra faktorerna Bass (2008) utformat. 
Medarbetarna framställer sina upplevelser likvärdigt som mottagare av ledarskapet och 
knyter an till flertalet av de teoretiska utgångspunkter som är kopplade till Bass (2008) 
teori. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodval och genomförande. Vi resonerar kring de 
problem som uppstått under arbetets gång och hur de bemötts. Vi kommer likaså att 
argumentera för huruvida metodvalen varit relevanta för studiens syfte eller inte. 

Litteratureftersökning 
Första stadiet i studien var att identifiera relevant litteratur. Detta genomfördes genom att 
söka igenom tidigare kurslitteratur för att sedan bredda vår kunskap genom att använda 
oss av universitetsbibliotekets sökmotor OneSearch. Vi använde oss även av 
universitetsbibliotekets bibliotekarier för att bistå oss i sökandet av relevant litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Detta gjorde vi främst för att det var svårt att finna relevanta 
artiklar. Ledarskap är ett väldigt brett ämne och därmed fann vi ganska snabbt mycket 
litteratur. Det var dock svårare att finna relevant litteratur inom ämnet som passade i linje 
med vår studie. Likaså var det svårt att finna litteratur kring ämnet välmående, men även 
detta lyckades vi med efter noggrann eftersökning. Efter hjälpen från bibliotekarien kunde 
vi fortsätta med studien då vi funnit tillräckligt med relevant litteratur och vetenskapliga 
artiklar. Vi använde oss av sökdatabaserna Social Science Premium Collection och 
PsycINFO. Vi fann därmed artiklar som rörde ämnet välmående och ledarskap på ett 
konkret och relevant sätt. 

Tillvägagångsätt 
Det kvalitativa metodvalet lämpade sig väl till studien då syftet var att undersöka och 
förstå hur ledare kunde främja välmående på arbetsplatsen och vilka effekter detta hade 
för medarbetarnas utveckling. Likaså att undersöka hur medarbetarna uppfattade ledarnas 
åtgärder. Vi använde oss av den semistrukturerade intervjuformen vilket hjälpte oss att få 
våra frågor besvarade på ett sätt som låg i linje med frågeställningen. Respondenterna 
fick tala fritt kring varje fråga och relevanta följdfrågor ställdes om vi märkte att 
respondenten inte besvarade frågan eller tappade bort sig. Detta instrumentval gav oss 
även möjlighet att variera ordningen av våra intervjufrågor så att intervjun snarare liknade 
ett vanligt samtal än en strukturerad intervju. Vi genomförde totalt fyra intervjuer i denna 
studie. Två intervjuer med ledare, och två intervjuer med medarbetare. Vi tillämpade ett 
målinriktat urval vilket innebar att vi medvetet valde ut de respondenter som vi ansåg 
vara relevanta för studien. Intervjuerna riktade sig mot en ledare och medarbetare på 
samma organisation. Detta var till början ett orosmoment då vi inte visste om 
respondenterna skulle uppfatta det som om de blev granskade och utstuderade, men till 
vår glädje mottogs det på ett väldigt positivt sätt.  
 
Ursprungstanken var att genomföra totalt sex intervjuer. Det sista företaget ställde dock 
in de resterande två intervjuerna med kort varsel. I ett misslyckat försök att finna nya 
respondenter diskuterade vi hur vi skulle gå vidare. Vi kom fram till att vi upplevde en 
mättnad i det resultat vi hittills samlat in, vilket bekräftades i samråd med vår handledare. 
Resultatet mynnade följaktligen ut i att fyra intervjuer var tillräckligt för att besvara våra 
frågeställningar. Den första intervjun kan ses som en pilotintervju då vi i efterhand insåg 
att vi fick ändra vissa delar i intervjuguiden för att få mer djupgående svar. Detta anser vi 
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som en brist i den första intervjuguiden då frågorna inte berörde de centrala delarna 
tillräckligt. Resultatet från första intervjun kunde dock fortfarande användas. Inga av de 
följdfrågor som ställdes under intervjuerna stod med i intervjuguiden, detta för att vi 
formade följdfrågorna efter varje respondents enskilda svar. Vi hade däremot tankar och 
eventuella följdfrågor nedskrivna ifall vi upptäckte att vi inte fick svar som låg i linje med 
studiens syfte. Detta medför att intervjumaterialet skiljer sig något mellan intervjuerna, 
däremot anser vi att det gav studien ett intressant resultat då vi kunde få en tydligare 
inblick i hur varje organisation arbetade med frågan. 

Identifierade problem  
Den teoretiska utgångspunkten i studien anser vi föll inom ramen för studiens syfte. På 
grund av studiens tidsaspekt och omfattning har vi endast valt att utgå från Bass (2008) 
teori om transformativt ledarskap. Den har lämpat sig för analysen av studien då 
transformativt ledarskap är ett aktuellt ämne som i vår uppfattning många ledare strävar 
efter att utöva. En eventuell brist i studien och intervjuerna är den transaktionella faktorn. 
Vi har haft ett nästan uteslutande fokus riktat mot ledares transformativa ledarstil och hur 
dessa uppfattas av medarbetarna. Tillvägagångssättet kan ha medfört att vi inte belyst de 
hårda värdena i ledarskapet nog. Å andra sidan finner vi att bristerna i fokuset riktat mot 
transaktionellt ledarskap har givit utrymme för djupgående resultat, analys och diskussion 
av det transformativa ledarskapets faktorer. Enligt Bryman (2011) är det svårt att vara 
helt objektiv i samhällsvetenskaplig forskning. Vi använde oss av personliga kontakter 
för att komma i kontakt med våra respondenter vilket kan ha bidragit till att påverka 
objektiviteten på ett negativt sätt. Vi har varit ytterst noggranna med att respondenterna 
och utförandet inte påverkats av denna koppling. Detta kan ha bidragit till, vilket vi i vårt 
fall tror att det gjorde, att respondenterna vågar dela med sig av mer information för att 
hjälpa oss. Detta kan ha givit oss en djupare förståelse och ett mer ingående 
intervjuresultat än vad vi kanske hade fått i ett annat fall. En ytterligare aspekt vi 
uppmärksammat under arbetets gång är att ledarna givits större utrymme än medarbetarna 
i samtliga avsnitt. Orsaken till detta kan bero på att frågorna i intervjuguiden var bättre 
lämpade för ledare än medarbetare eller det faktum att ledarna hade arbetat längre och 
därav hade mer erfarenhet än medarbetarna. Det kan även bero på att vi valde 
transformativt ledarskap som teoretisk utgångspunkt, vilket också bidragit till att ett större 
fokus har riktats mot ledarna och deras ledarskap. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras ihop med bakgrund, tidigare forskning och 
den teoretiska utgångspunkten för att besvara frågeställningarna. Studien syftade till att 
undersöka vilka tillvägagångssätt ledare använder sig av för att främja medarbetares 
välmående och utveckling, och hur medarbetarna uppfattar de insatser ledarna utövar. 

Sociala relationers inverkan på välmående och utveckling 
Utifrån det insamlade resultatet från intervjuerna har det visat sig att samtliga 
respondenter värdesätter de sociala relationerna, oavsett om det är mellan ledare och 
medarbetare eller medarbetare och medarbetare. Sociala relationer betraktas som en 
nödvändighet för respondenternas välmående och utveckling. Respondenternas 
värderingar gällande vilka faktorer som påverkar deras välmående och utveckling har 
visat sig variera. Det signifikanta är dock den faktor samtliga respondenter nämner som 
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nödvändig för välmående: kollegorna, eller arbetsplatsens sociala relationer. Både 
Chungtais m.fl., (2014) och Nielsens m.fl., (2016) studier påvisade att främjandet av 
sociala och vänskapliga relationer på arbetsplatsen är ett av de främsta verktygen för att 
skapa välmående. Bass (2008) teori om transformativt ledarskap stärker resonemanget 
ytterligare, han menar att meningsfulla relationer till medarbetarna genererar engagemang 
och välmående. Sociala relationer visar sig alltså enligt bakgrund, tidigare forskning, den 
teoretiska utgångspunkten och resultatet vara primärt för välmående och utveckling. Både 
ledare och medarbetare har genom undersökningarna visat sig göra försök till att främja 
välmående genom att stärka de sociala relationerna. Medarbetarna uppfattar också att 
ledarnas aktiviteter påverkar och främjar stärkta relationer och bidrar till ett ökat 
välmående.  
 
För att underlätta, möjliggöra och trigga stärkta relationer är respondenterna rörande 
överens, det krävs forum för att lära känna och förstå sig på varandra på ett djupare plan. 
Lindmark och Önnevik (2011) argumenterar för ledarens sätt att nyttja mjuka värden för 
att stärka sammanhållningen i arbetsgruppen och utveckla en gruppidentitet. Resultatet 
visar att ledarna i studien arbetar med aktiviteter för att stärka relationerna och 
sammanhållningen. De anordnar bland annat julfester, sommaraktiviteter och after-works 
för att få företagets personal att integrera med varandra. Medarbetarna upplever att 
ledarens tillvägagångssätt genom dessa aktiviteter påverkar sammanhållningen och 
välmåendet positivt. Samtliga respondenter menar också att åtgärderna bidrar till en 
starkare lagkänsla inom företaget vilket resulterar i att arbetsprestationerna ökar.  
 
Trots att forskning av Matteson m.fl., (2016) Nielsen m.fl., (2016) Page och Vella-
Brodrick, (2008) Bryson m.fl., (2017) Dimitrovs (2012) och Chungtais m.fl. (2014) visar 
att sociala relationer är viktigt för välmående och utveckling, samt att samtliga 
respondenters svar stödjer detta kan det vara problematiskt att låta 
gruppsammanhållningen få ett för stort fokus. En av respondenterna varnar för relationer 
som hämmar arbetsgruppen. Hen menar att finns en risk för en form av passivitet, att 
ledare och medarbetare exempelvis inte vågar ge den konstruktiva kritik som kan behövas 
för att främja utveckling då målet istället blir att bibehålla goda relationer. Det blir därför 
viktigt att skilja mellan goda relationer och relationer där man alltid är överens.  
 
Thylefors (2009) betonar vikten av gruppsammansättning och att låta medarbetare lära av 
varandra. Detta görs på bästa sätt i heterogena grupper när medarbetare med olika 
perspektiv och kompetenser får komma samman. Detta är även respondenterna överens 
om och L1 och L2 väljer medvetet att sammansätta heterogena arbetsgrupper för att främja 
utvecklingen och använda sig av relationer där medarbetarna inte alltid är överens. 
Heterogena arbetsgrupper kan dock få en motsatt effekt om dem fastnar i sina olikheter 
enligt Thylefors (2009). För att undvika detta menar Lindmark och Önnevik (2011) att 
ledare bör skapa forum för att medarbetare ska lära känna varandra på ett personligt plan. 
Enligt respondenterna arbetar ledarna med detta genom de aktiviteter som nämns ovan 
såsom företagsfester och after work. Men sammankomster som dessa är endast faktorer 
för att skapa sammanhållning och goda relationer. För att sedan utnyttja de goda 
relationerna i utvecklingssyfte krävs också aktiviteter som fokuserar på kompetensutbyte. 
Resultatet visar att ledare arbetar även med sådana aktiviteter och att de uppskattas av 
medarbetarna. De använder sig bland annat av best-practice och företagsdagar. L2 
beskriver också hur hen kombinerar aktiviteter för att skapa goda relationer med 



 

28 

 

utvecklingsaktiviteter i form av frukostmöte. Ett frukostmöte bidrar till en mer informell 
mötesform där medarbetare kan vara personliga, samtidigt som mötet har ett syfte ur 
verksamhetsperspektiv. Studiens resultat visar alltså att ledare arbetar både med 
aktiviteter för att skapa goda relationer där medarbetare har möjlighet att vara personliga, 
men att de också utnyttjar dessa relationer genom att sätta samman heterogena 
arbetsgrupper och skapa forum för kompetensutbyte såsom Lindmark och Önnevik 
(2011) samt Thylefors (2009) förespråkar. Båda ledarna arbetar med aktiviteter för att 
främja sociala relationer i syfte att påverka medarbetares välmående på arbetsplatsen, 
vilket medarbetarna instämmer med. Det har varit tydligt att dessa informella aktiviteter 
på och utanför arbetet är på ledarens initiativ och att medarbetaren uppfattar aktiviteterna 
som positiva sett till deras välmående. Ett problem värt att beakta med sociala relationers 
främjande är den aspekt en av respondenterna lyfter, att en god relation skiljer sig från en 
relation där man alltid är överens. Goda relationer är alltså hälsosamma för individen och 
gruppen, i goda relationer vågar man uttrycka sig och ifrågasätta beslut. Sociala relationer 
som endast syftar till att vara sociala, de relationerna ger inte utrymme för utvecklande 
diskussioner eller ifrågasättande, vilket i stället påverkar en grupp och organisation 
negativt. 

Tillvägagångssätt för att uppnå utveckling genom välmående  
Även om sociala relationer ses som en nödvändig faktor till såväl välmående som 
utveckling har resultat, bakgrund och tidigare forskning visat att utvecklingsdelen 
behöver något mer för att aktiveras. Kopplas inte sociala relationer eller välmående på 
med en ytterligare åtgärd tenderar medarbetarnas utveckling att bli lidande. 
Respondenterna har berört en rad olika faktorer och åtgärder som tillsammans med de 
välmående åtgärderna stimulerar och motiverar deras utveckling. Välmående på 
arbetsplatsen behöver enligt resultatet kombineras med till exempel utmanande 
arbetsuppgifter för att arbetsrelaterade utveckling inte ska stagnera. Resultatet belyser det 
Page och Vella-Brodricks (2008) redogör för i sin studie, det vill säga att åtgärder som 
syftar till medarbetarnas välmående bör kompletteras med åtgärder som stimulerar en 
arbetsrelaterad utveckling. Det går att utläsa hur ledare och medarbetare både gör försök 
till och efterfrågar tillvägagångssätten som ligger i linje med det transformativa ledarskap 
Bass (2008) förespråkar. En ledare bör utefter resultatet sträva efter att finna en balans 
mellan de åtgärder som syftar till att öka medarbetarnas välmående och åtgärderna som 
syftar till utveckling.  

Åtgärder för utveckling 
I bakgrunden diskuterar Jacobsen och Thorsvik (2014) att ledaren som arbetar för 
ömsesidiga relationer till sina medarbetare också medför att hen spenderar mindre tid vid 
kontroll och övervakning. I resultatet hävdar båda ledarna att medarbetarna har 
möjligheten att arbeta hemifrån. De menar att medarbetarna förses med denna flexibilitet 
för att underlätta deras vardag. Åtgärden syftar också till att ge medarbetarna ett utökat 
ansvar och handlingsutrymme, samt till att stärka relationen sinsemellan ledare och 
medarbetare. Åtgärden ligger i linje med Dimitrovs (2012) studie där hon menar att 
ledares flexibilitet skapar förtroende och främjar medarbetarnas välmående. 
Anmärkningsvärt är att medarbetarna inte talar om detta privilegium överhuvudtaget, 
utan de ser det kanske rentav som en självklarhet istället för en förmån. M2 nämner å 
andra sidan att hens ledare ger hen friheten och ansvaret att själv styra och påverka hur 
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hens arbete skall utföras. Hen får genom sin ledares tillvägagångssätt leda och påverka 
sitt arbete och sig själv i stor utsträckning, vilket M2 anser ger en kontinuerlig utveckling 
i sin arbetsroll.  
 
I resultatet resonerar L1 kring vikten av att hen som ledare har god förmåga att 
kommunicera. Matteson m.fl. (2016) antyder i sin studie likaså att det är av yttersta vikt 
att en ledare kommunicerar väl för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
medarbetarna. Ett forum som genom kommunikation synliggör medarbetarnas behov och 
potentiella utveckling är medarbetarsamtal. Ledarna har i resultatet redogjort att 
medarbetarsamtalen är en effektiv åtgärd för att främja utveckling. De nyttjar samtalen 
som ett tillfälle där de kan identifiera, motivera och skapa utvecklingsmöjligheter i 
samråd med medarbetarna. Anmärkningsvärt är att medarbetarna inte heller har 
identifierat medarbetarsamtalen som en utvecklande åtgärd från sina ledare. Synen på 
medarbetarsamtalen kan relateras till resonemanget kring friheten att arbeta hemifrån. Det 
uppfattas från ledarens sida som en åtgärd för att främja utveckling. Medan medarbetarna 
kanske upplever medarbetarsamtalen som en ren formalitet, eller reflekterar de inte över 
att insatserna finns till för deras utveckling.  
 
Page och Vella-Brodricks (2008) resonemang kring att åtgärder för välmående behöver 
kompletteras med utvecklande åtgärder överensstämmer också med respondenternas 
åsikter gällande internutbildning. Ledarna i studien använder internutbildningar i syfte att 
både inspirera och motivera sina medarbetare till att utvecklas. Medarbetarna redogör i 
resultatet att de tagit del av och uppfattar de internutbildningar ledarna erbjuder som en 
utvecklande åtgärd. Nilsson m.fl. (2012) förklarar i bakgrunden att utveckling kan ses 
som de avsiktliga försöken att utveckla medarbetarna i en arbetslivsorganisatorisk 
kontext. Internutbildning kan således identifieras som ett avsiktligt försök i att utveckla 
medarbetarna, en annan form av avsiktlig utvecklig är best-practice tillfällena samtliga 
respondenter nämner och förespråkar. Medarbetarna ser best-practice tillfällena som en 
möjlighet till kompetensutbyte inom organisationen genom att se och lära från andra 
kontor. Respondenterna menar att utveckling stimuleras i högsta grad genom best-
practice. Ledarna i studien använder detta som en målmedveten åtgärd för att inspirera 
och kompetensutveckla sina medarbetare. Medarbetarna är också medvetna om att 
ledarnas åtgärd i form av best-practice syftar till att utveckla deras kompetens, vilket de 
finner positivt i allra högsta grad. Best-practice tillfällena speglar också mycket av det 
Thylefors (2009) fördjupar sig i, att när medarbetarna får en inblick i andra medarbetares 
sätt att tänka eller arbeta, kommer de i kontakt med kunskap utanför det vanliga området 
medarbetaren befinner sig i. På så sätt frodas medarbetarnas utveckling och utökade 
kompetens genom best-practice tillfällena i enlighet med Thylefors (2009) resonemang. 

Utmanande arbetsuppgifter 
Tidigare redovisade vi att forskning, bakgrund och respondenternas svar konstaterar att 
sociala relationer är en avgörande faktor för medarbetares välmående. Vidare har vi 
förklarat att utveckling behöver koppla på ytterligare åtgärder för att uppnå ett 
kontinuerligt välmående. Page och Vella-Brodricks (2008) undersökning visar att 
medarbetare som arbetar med varierande arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete utmanas 
mer, än om de ständigt arbetar inom samma arbetsområde. Respondenterna anser att 
varierande och utmanande arbetsuppgifter är utvecklande, i slutändan påverkar det 
följaktligen också deras välmåendet på arbetsplatsen. Ledarna i studien vill att deras 



 

30 

 

medarbetare ska bli utmanade i arbetet. De skapar utrymme för medarbetarnas 
handlingsutrymme och ansvar till sina arbetsuppgifter. Bland annat genom att förse 
medarbetarna med självständighet och frihet i de arbetsuppgifter som ligger inom ramen 
för deras roller och processer. Medarbetarna har uttryckt att friheten deras ledare förser 
dem med bidrar till ett större ansvarstagande i det individuella arbetet. Med sina ledare 
som stöd då det behövs, tycker medarbetarna att det ansvar och handlingsutrymme de 
förses med utmanar deras arbetsuppgifter.  
 
Samtliga respondenter redogör att just utmaning är betydande både för välmående och 
utveckling. Boyden m.fl. (2016) kopplar också ihop ansvarstagande som ett sätt att leda 
genom mjuka värden för att främja individens utveckling. Medarbetarna redogör i 
resultatet för två tillvägagångssätt deras ledare använder som behandlar nämnd åtgärd. 
M2 klargjorde att hen och ledaren tillsammans skapat en kombinerad roll. Rollen blev till 
för att hen upplevde att arbetsuppgifterna inte längre var utvecklande eller utmanande. 
Arbetsuppgifterna anpassades istället utefter hens behov i samråd med ledaren, så att M2 
skulle få en fortsatt utveckling. Resultatet påvisar att åtgärden är en aktiv handling från 
ledaren som också uppfattas som en utvecklande åtgärd av medarbetaren. Om åtgärden 
inte vidtagits hade inte M2 heller haft samma benägenhet att stanna kvar inom 
organisationen, utan istället kanske sett sig om efter andra alternativ på arbetsmarknaden. 
Howe m.fl. (2013) styrker ledarens sätt ovan att hantera medarbetarnas arbetsuppgifter. 
De menar att en ledare som med öppet sinne anpassar, stödjer och påverkar medarbetares 
arbetsuppgifter utefter deras behov, också når högre arbetstillfredsställelse bland 
medarbetarna. I det andra företaget finner vi ytterligare prov på detta. M2 talade i 
resultatet om hur hens ledare givit hen utrymme för självständighet och mycket ansvar i 
arbetsuppgifterna. Därav finner hen utveckling i utmanande arbetsuppgifter som berör 
tuffa beslut och negativa händelser. Hen utsätts för olika prövningar i arbetets vardag i 
form av att säga upp medarbetare eller ta tuffa beslut i arbetsrättsliga frågor som exempel. 
M2:s sätt att arbeta är utformat av ledaren. Utvecklingen ligger alltså i det arbetssätt 
ledaren har utformat, hen menar att genom att utsättas för sådana situationer uppstår 
utmaning. Tillsammans med sin ledare kan de under eller efter avslutade processer 
diskutera eventuella förbättringar i sitt arbetssätt. I den teoretiska analysen redogör vi för 
huruvida ledarna i studien nyttjar transformativt eller transaktionellt ledarskap. 
Avslutningsvis knyter vi än en gång an till ett exempel för att synliggöra hur det 
transformativa ledarskapet visat sig förankrats med resultatet. Åtgärderna och ledarens 
tillvägagångssätt i diskussionen gällande utmanande arbetsuppgifter kan tydligt kopplas 
till Bass (2008) teori. Genom att utforma arbetsuppgifter utefter individens behov och ge 
dem självständighet i arbetet berörs flera delar av det transformativa ledarskapet. 
Medarbetarnas intellekt stimuleras i och med att arbetsuppgifterna är utmanande, 
samtidigt som ledaren visar individuell omtanke för den enskilde medarbetarens behov 
att utmanas och utvecklas. Vidare kan den inspirerande faktorn beaktas, medarbetaren får 
genom arbetsuppgifterna motivation både till att utföra arbetet och att utvecklas. Ledarnas 
engagemang, riskvillighet och förmåga att investera i sina medarbetares utveckling 
speglar därför också det karismatiska ledarskapet.  

Slutsats 
Studien syftade till att besvara vilka tillväggånssätt ledare använder för att påverkar sina 
medarbetares välmående och arbetsrelaterade utveckling, samt hur medarbetarna 
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Välmående

Sociala 
Relationer

Utveckling

Utmaning

uppfattar ledarens insatser för att främja dessa. Samtliga respondenter menar att de 
faktorer som krävs för medarbetarnas välmående och utveckling är goda relationer och 
utmanande arbetsuppgifter. Enligt resultatet arbetar ledarna medvetet med åtgärder för att 
påverka medarbetarnas välmående och arbetsrelaterade utveckling. Åtgärderna som 
ledarna har skildrat, vilka medarbetarna också uppfattar påverka deras välmående och 
utvecklingsmöjligheter är: best-pracice, aktiviteter för att främja sociala relationer, 
internutbildningar och utmanande arbetsuppgifter. 
 
För att medarbetare ska uppnå välmående och utveckling behövs både sociala relationer 
samt utmanande och utvecklande arbetsuppgifter tillgodoses. Det går på så sätt att 
illustrera det till en cykel, saknas en komponent tenderar de andra komponenterna att 
rasera. Cykeln innefattar: välmående, sociala relationer, utveckling och utmaning. För att 
uppnå ett adekvat välmående bör det finnas kollegor som bidrar till social stimulans. Men 
ska en trivas på ett företag under tid måste det också finnas utvecklingspotential för 
medarbetaren. Ledaren bör alltså tillhandahålla medarbetaren med utmanande 
arbetsuppgifter för att hen inte ska stagnera i sin utveckling.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.0: Cykeln för välmående och utveckling på arbetsplatser 

Implikationer och vidare forskning 
Studien har undersökt hur ledare arbetar för att främja välmående och utveckling bland 
medarbetare och hur dessa åtgärder uppfattas av medarbetarna. Då undersökningen har 
genomförts i två mindre organisationer inom privat sektor finns det ett intresse i att 
undersöka om studien hade fått ett liknande resultat i mer differentierade 
organisationer.  Vidare forskning kring ledares arbete med välmående och utveckling i 
exempelvis större organisationer eller icke vinstdrivande organisationer hade kunnat visa 
mer om vilka förhållanden som påverkar ledares och medarbetares syn på hur man arbetar 
med välmående och utveckling. Det behövs mer forskning kring ämnet för att kunna visa 
fler sätt som ledare arbetar med detta samt medarbetarnas upplevelse av arbetet. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
Till dig som arbetar som ledare med personalansvar i privat sektor, 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter som läser programmet Personal och Arbetsliv på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom arbetslivspedagogik. Vi har valt att 
skriva om hur en ledare kan påverka sina medarbetares välmående och utveckling, samt 
hur medarbetarna uppfattar ledares insatser. Vi kommer därmed undersöka både ledarens 
tillvägagångssätt för att påverka medarbetarna och hur medarbetarna uppfattar ledarens 
handlingssätt. 

 
Vi vill därmed intervjua dig som dagligen arbetar med personal och har ett övergripande 
ansvar för personalstyrkan. Intervjun kommer ta ungefär 30-40 minuter och kommer ske 
under önskvärd tid och plats. Vi hoppas du vill medverka i vår undersökning! 

 
Vi tillämpar vetenskapsrådets etiska principer vid genomförandet av denna studie, vilket 
innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja 
att avbryta samtalet. Ditt deltagande kommer även att behandlas konfidentiellt och dina 
svar kommer endast att användas i forskningsändamål. 
 

Om du har några frågor kring studien tveka inte att höra av dig till oss. 
 

Tack på förhand, 
 

Oskar Börjesson 
Ob222dm@student.lnu.se 
070-XXXXXX 

 
Martin Åkerman 
Ma223rm@student.lnu.se 
070-XXXXXX 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
Till dig som arbetar som medarbetare i privat sektor, 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter som läser programmet Personal och Arbetsliv på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom arbetslivspedagogik. Vi har valt att 
skriva om hur en ledare kan påverka sina medarbetares välmående och utveckling, samt 
hur medarbetarna uppfattar ledares insatser. Vi kommer därmed undersöka både ledarens 
tillvägagångssätt för att påverka medarbetarna och hur medarbetarna uppfattar ledarens 
handlingssätt. 

 
Vi vill därmed intervjua dig som dagligen arbetar med i en organisation och upplever 
dessa åtgärder. Intervjun kommer ta ungefär 30-40 minuter och kommer ske under 
önskvärd tid och plats. Vi hoppas du vill medverka i vår undersökning! 

 
Vi tillämpar vetenskapsrådets etiska principer vid genomförandet av denna studie, vilket 
innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja 
att avbryta samtalet. Ditt deltagande kommer även att behandlas konfidentiellt och dina 
svar kommer endast att användas i forskningsändamål. 
 

Om du har några frågor kring studien tveka inte att höra av dig till oss. 
 

Tack på förhand, 
 

Oskar Börjesson 
Ob222dm@student.lnu.se 
070-XXXXXX 

 
Martin Åkerman 
Ma223rm@student.lnu.se 
070-XXXXXX
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Bilaga 3 - Intervjuguide för ledare: 
Grundinformation 

• Berätta om dig själv som respondent 
• Vi förklarar vad syftet med denna undersökning är. 
• Börja förklara vilka etiska överväganden som ryms inom ramen för denna 

intervju. 
 

1. Öppnande frågor: 
• Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 
• Vill du beskriva ditt ansvarsområde? 

  
2. Välmående och trivsel på arbetsplatsen 

• Vad är välmående på arbetsplatsen för dig? Vad får dig vilja gå till jobbet på 
morgonen? 

• Varför är det viktigt med välmående medarbetare för dig? (Ekonomiskt/mjuka 
värden) 

• Har er organisation några uttalade riktlinjer för att skapa trivsel bland 
medarbetarna? 

• Vad anser du vara viktigt att satsa på som ledare för att få personalen att trivas? 
• Finns det åtgärder inom organisationen för att öka välmåendet som saknas eller 

bör utvecklas? 
  

3. Tillvägagångssätt för att främja medarbetarnas välmående  
• Använder du dig av någon särskild strategi för att få din personal att trivas? Vad 

gör du? 
• Har ni några särskilda ritualer (t.ex. fredagsfika, firar födelsedagar etc.) för att öka 

trivseln på arbetsplatsen och i arbetsgruppen? 
• Vad är/vad är inte en välmående arbetsgrupp? 
• Hur skapas en välmående arbetsgrupp? 
• Hur påverkar välmående medarbetare arbetsuppgifterna? Motiverade, 

engagerade? 
 

4. Ledarens påverkan för medarbetarnas välmående 
• Hur tror du att din sammansättning av gruppen i form av heterogenitet påverkar 

de anställdas trivsel? Vad gör så att det blir bra/mindre bra? 
• Hur påverkar ditt sätt leda gruppens kultur? 
• Hur arbetar du för att uppnå en god gemenskap i arbetsgruppen? 
• Kan du se att dina satsningar för medarbetarnas sammanhållning och kultur 

påverkar deras välmående? 
• Kan du urskilja något mönster i satsningarna mot personalens välmående och 

personalomsättningen? 
  
5. Ledarens påverkan för medarbetarnas utveckling 

• Hur arbetar du för att främja medarbetarnas utveckling (Utbildning/Teamwork) 
- Varför är detta viktigt och för vem/vilka är det viktigt? 



 

II 

• Hur hänger medarbetarnas välmående ihop med deras arbetsrelaterade 
utveckling? Vem/vilka utvecklas av det? 

• Försöker du påverka medarbetarnas välmående i syfte att skapa förutsättningar 
för att utvecklas? Hur? 

• Hur tror du att gruppens sammansättning hänger ihop med medarbetarnas 
utveckling? 

• Hur arbetar du för att stärka arbetsgruppens gemenskap för att främja gruppens 
utveckling? 

• Är medarbetarnas välmående kopplat till de resultat som levereras? På vilket sätt? 
• Vilken utveckling kan du se bland dina medarbetare i ditt tillvägagångssätt för att 

öka välmående? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide för medarbetare: 
Grundinformation 

• Berätta om dig själv som respondent 
• Vi förklarar vad syftet med denna undersökning är. 
• Börja förklara vilka etiska överväganden som ryms inom ramen för denna 

intervju. 
 

1. Öppnande frågor: 
• Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 
• Vill du beskriva din yrkesroll 

 
2. Välmående och trivsel på arbetsplatsen 

• Vad är välmående på arbetsplatsen för dig? Vad får dig vilja gå till jobbet på 
morgonen? 

• Vet du om er organisation några uttalade riktlinjer för att skapa trivsel bland 
medarbetarna, isf vilka? 

• Varför är det viktigt med välmående kollegor för dig? 
• Vad anser du vara viktigt att din ledare satsar på för att få personalen att trivas? 
• Finns det åtgärder inom organisationen för att öka välmåendet som saknas eller 

bör utvecklas? 
 

3. Tillvägagångssätt för att främja medarbetarnas välmående 
• Använder du dig av någon särskild strategi för att få dig själv och din omgivning 

att trivas? 
• Har organisationen några särskilda ritualer (t.ex. fredagsfika, firar födelsedagar 

etc.) för att öka trivseln på arbetsplatsen och för er i arbetsgruppen? 
• Vad är/vad är inte en välmående arbetsgrupp? 
• Vilken sorts grupp trivs du bäst i? Hur tror du en välmående grupp skapas? Hur 

påverkar ditt välmående dina arbetsuppgifter? Motiverar/engagerar? 
 

4. Ledarens påverkan för medarbetarnas välmående? 
• Påverkar din ledares sammansättning av gruppen i form av heterogenitet din 

trivsel? 
• Hur påverkas er grupps kultur av er ledares sätt att leda? 
• Hur påverkar din ledare för gemenskap i arbetsgruppen? 
• Upplever du att din ledares tillvägagångssätt ökar ditt välmående på 

arbetsplatsen? 
• Hur påverkar det din inställning till att stanna kvar inom organisationen? 

 
5. Ledarens påverkan för medarbetarnas utveckling 

• Hur uppfattar du som medarbetare att din ledare arbetar för att främja din 
utveckling? 

• Hur hänger ditt välmående ihop med din arbetsrelaterade utveckling? 
• Hur bidrar din ledares sätt att påverka ditt välmående till skapandet av 

förutsättningar för din utveckling? 
• Hur tror du att gruppens sammansättning hänger ihop med din utveckling? 



 

IV 

• Vad gör din ledare för att stärka arbetsgruppens gemenskap för att främja 
gruppens utveckling? 

• Skulle du säga att din arbetsgrupps välmående är kopplat till de resultat som 
levereras? 

• Utvecklas du av din ledares tillvägagångssätt för att öka välmåendet? 
 

5. Avslutning 
• Är det något mer du vill tillägga eller utveckl
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