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Abstrakt 

Titel: Personlighetsegenskaper och motivation 

Syfte: Att belysa hur en mellanchefs personlighetsegenskaper inverkar på hur de 

motiverar sina medarbetare.  

Teori: The Big Five, arbetsmotivation och Herzberg tvåfaktormodell. 

Metod: En kvalitativ studie med ett konstruktionistiskt perspektiv samt ur en 

hermeneutisk synvinkel. Metoden utgjordes av fyra semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och transkriberades. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som 

var baserad på studiens teorier. Respondenterna valdes ut med ett målstyrt urval. 

Empiri: En sammanställning av de fyra semi-strukturerade intervjuerna som 

genomfördes. 

Slutsats: En mellanchefs personlighetsegenskaper visade sig ha en viss inverkan på 

hur de motiverar sina medarbetare. Hur stor denna inverkan är varierar mellan olika 

mellanchefer. I ett fall där en mellanchef hade medelnivåer av de flesta 

personlighetsdimensionerna och låga nivåer av extraversion samt neuroticism 

uppfattades hen vara lugn, reserverad och uppgiftsorienterad. Vilket inverkade på 

hens motivationsarbete genom att hen använde sig av inre motivationsfaktorer på ett 

sådant sätt där hen lämnade över ansvaret till medarbetarna själva. I ett annat fall 

hade en mellanchef utmärkande nivåer av tillgänglighet/vänlighet/behag och 

samvetsgrannhet, lite över medel av extraversion och låg nivå av neuroticism och 

öppenhet. Där det främst var hens låga nivå av extraversion som antydde på att hen 

är mer uppgiftsorienterad som visade sig inverka på hens sätt att motivera sina 

medarbetare, via den inre motivationsfaktor erkännande. En annan mellanchef med 

liknande personlighetsegenskaper, dock med en betydligt högre nivå av extraversion 

som innebär att hen är personinriktad istället, involverade sig betydligt mycket i sina 

medarbetare mer som enskilda individer och visade på ett betydligt större intresse 

för deras utveckling och välmående. Hen använde inre motivationsfaktorer som 

erkännande, prestation, personliga utvecklingsmöjligheter och hygienfaktorer som 

belöningar och lön. En annan mellanchef visade sig använda samma typer av 

motivationsfaktorer, dock med en helt annan nivå av engagemang och intresse i sina 

medarbetare, vilket troligen beror på hennes personlighetsegenskaper som är totala 

motsatsen jämfört med övriga studerade mellanchefer.  

Nyckelord 

Ledarskap, personlighetsegenskaper, The Big Five, arbetsmotivation och Herzbergs 

tvåfaktormodell.  
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Abstract 

Title: Personality traits and motivation 

Purpose: To illustrate how a senior executive’s personality traits affect how they 

motivate their employees. 

Theory: The Big Five, work motivation and Herzberg's two factor model. 

Method: A qualitative study with a constructive perspective with one hermeneutical 

position. Four semi structured interviews were conducted, all of them were recorded 

and transcribed. Respondents were selected with a purposive sampling.  

Empirical: A compilation of the four semi-structured interviews conducted. 

Conclusion: A senior executive’s personality traits were found to have a certain 

impact on how they motivate their employees. The extent to which this effect is 

varied between the various senior executives. In one case where a senior executive 

had average levels of most personality dimensions and low levels of extraversion as 

well as emotionality, they were perceived to be calm, reserved and task-oriented. 

Which affected motivational work by using internal motivation factors in such a 

way that they left the responsibility to the employees themselves. In another case, a 

senior executive had distinctive levels of agreeableness and conscientiousness, a 

little over the means of extraversion and low levels of emotionality and openness to 

experience. Where primarily, there was a low level of extraversion that suggested 

that they are more task-oriented, which proved to impact in order to motivate their 

employees, through the internal motivation factor recognition. Another senior 

executive with similar personality characteristics, though with a significantly higher 

level of extraversion, which means that they are person-oriented instead, involved 

much more in their employees more than individual individuals and showed a much 

greater interest in their development and well-being. The senior executive used 

internal motivational factors such as recognition, achievement, personal 

development opportunities and hygiene factors such as rewards and salaries. 

Another senior executive was found to use the same types of motivational factors, 

but with a completely different level of commitment and interest in their employees, 

which is probably due to the personality traits, which is the opposite of the other 

senior executives. 

Keywords 

Leadership, personality traits, The Big Five, work motivation and Herzberg’s two 

factor model. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom tidigare ledarskapsforskning sågs ledare som en taktiker, idag ses en ledare 

mer som en strategisk person som inspirerar sina anhängare. Framgångsrika ledare 

inom politik och företagande ses som hjältar och hjältinnor som motiverar sina 

anhängare genom strategiska och attraktiva visioner om framtiden (Arnold et. al. 

2010). Det finns en bild om att en ledare får saker och ting gjort samt att de får 

andra människor att också genomföra saker (Bolman & Deal 2005). Ledarskap har 

ett syfte om att motivera medarbetare, genom att uppmuntra och förbättra deras 

självkänsla, för att de ska bidra till att uppnå företagets mål på ett effektivt sätt 

(Fiaz, Su, Amir & Saqib 2017). Ledarskap handlar således om förmågan att influera 

andra och om att göra det möjligt att kunna bidra till företagets mål (Aronsson et. al. 

2012).  

Något som anses utgöra en central del inom ledarskap är just möjligheten att kunna 

influera. Detta kan formuleras som en påverkansprocess där relationen mellan 

ledare och anhängare skapas med syfte om att dessa ska sträva mot samma mål. 

Utan ett mål att sträva mot kan inte en ledare influera och utan anhängare finns det 

inget ledarskap (Rantatalo, Haake, Lindberg, Sparrhoff & Bäck 2016). Vidare i 

denna uppsats kommer influera att benämnas som motivera. Bolman och Deal 

(2005) anser att en ledare både formar och formas av sina anhängare, således är en 

ledare ingen oberoende och självständig aktör. 

Ledarskap är således en subtil process som handlar om ömsesidig 

påverkan där tanke, känsla och handling förenas och skapar samarbete 

som tjänar de syften och värderingar som delas av både ledare och 

ledda.   

(Bolman & Deal 2005, s.403) 

Behovet av ledarskap, i vårt samhälle och arbetsliv, är numera större än tidigare, 

detta enligt Tracy1 (2014). Han menar på att det dels är för att det finns ett behov av 

människor som har mod och vision som kan leda andra in i framtiden, samt för att 

medarbetare, enligt honom, kräver mer än vad de tidigare har gjort (Tracy 2014). 

Ledarskap kan användas för att få kontroll över alla slags organisationsproblem och 

samhällsproblem och det är allmänt känt att ledarskap är något som behövs (Bolman 

& Deal 2005). 

Inom ett företag kan det finnas flera olika hierarkiska nivåer, dessa illustreras i figur 

1:1. Den högsta nivån är den strategiska ledningen som fastställer policies och 

                                                      

1 Brian Tracy, CEO på Brian Tracy International. Företaget specialiserar sig på utbildning 

och utveckling av individer och organisationer inom ledarskap. Han har 30 års erfarenhet 

som forskare, studerande och föreläsare inom ledarskap, företagande, ekonomi och 

psykologi. Han har skrivit över 70 böcker inom områdena som har översatts till flera olika 

språk.  
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riktlinjer, som sedan konkretiseras av mellancheferna på linjeledningens mellannivå 

till den operativa kärnverksamheten, där medarbetarna befinner sig. 

Informationsflödet från mellancheferna går såväl upp till den strategiska ledningen 

som ned till medarbetarna inom den operativa kärnverksamheten (Aronsson et. al. 

2012). Hädanefter kommer ledningen och ledarna på mellannivå benämnas som 

mellanchefer i denna uppsats. Detta då det är mellanchefer som är i fokus i denna 

studie.  

 

Figur 1:1. Egen illustration av ett företags olika hierarkiska nivåer, baserad på Mintzbergs 

contingencymodell. (Aronsson et. al. 2012, s.279).  

För att en mellanchef ska vara framgångsrik anses relationer och kommunikation ha 

en betydande roll. Relationen mellan en mellanchef och medarbetare kan beskrivas 

som en tvåpartsrelation, där båda parterna påverkar varandra. Det sker utbyten 

sinsemellan som bland annat baseras på lojalitet och motivation. Det uppstår ett 

effektivt ledarskap när partnerskapet mellan mellanchef och medarbetare är 

lyckosamt (Aronsson et. al. 2012). Ledarskapets effektivitet kan möjligen förutspås 

av en mellanchefs personlighetsegenskaper, men forskningen om hur personligheten 

påverkar ledarskapet är inte lika omfattande (De Hoogh, Den Hartog & Koopman 

2005). En personlighet kan beskrivas utifrån de fem dimensionerna som kallas för 

The Big Five, dessa dimensioner ligger till grund för hur en person uppfattar saker 

och ting samt hur en person reagerar (Kaufmann, G. & Kaufmann, A. 2016). The 

Big Five presenteras mer djupgående i uppsatsens teorikapitel.  Enligt Bipp (2010) 

visar forskning inom området gällande arbetsmotivation på att det däremot går att 

associera personlighetsegenskaper med arbetsprestation, arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation. Aronsson et. al (2012) anser att motivation kan definieras som den 

drivkraft som ligger till grund för det man gör och att det är en ackumulerad effekt 

på beteendet av individens motiv i en viss situation. 

1.2 Problemdiskussion 
Medarbetarnas motivation och engagemang spelar alltså en central roll i ett företags 

framgång. För att ett företag ska uppnå sina mål, öka produktiviteten och 

lönsamheten, anses medarbetarna vara en effektiv resurs (Fiaz, Su, Amir & Saqib 

2017), som också kan ligga till grund för ett företags konkurrensfördel (Campbell, 

Coff & Kryscynski 2012). Betydelsen för motivation växer sig allt starkare. En 

medarbetares motivation om att utföra sitt jobb har en påverkan på hur företagets 
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resurser utnyttjas, arbetets intensitet och på vilken riktning arbetsuppgifter tar 

(Kanfer, Johnson & Frese 2017). Men hur mellanchefer gör för att motivera sina 

medarbetare till att sträva mot företagets uppsatta mål anses vara komplicerat 

(Aronsson et. al. 2012), och hur ett företag hanterar sina medarbetare som 

mänskliga resurser och dess motivation är en kritisk faktor som involverar flera 

olika led inom företaget (Fiaz, Su, Amir & Saqib 2017; Kanfer, Johnson & Frese 

2017). Dessutom visar ledarskapsstudier på att medarbetare idag inte ens arbetar 

50% av sin fulla kapacitet (Tracy 2014). 

Även om relationen mellan motivation och personlighet har mycket fokus inom 

ledarskapsforskning (Hart, Stasson, Mahoney & Story 2007), har inte 

personlighetsegenskaper fått mycket utrymme inom den (De Hoogh, Den Hartog & 

Koopman 2005). Anledningen verkar vara att kopplingen mellan 

personlighetsegenskaper och mellanchefer skiljer sig mellan olika situationer och 

kan därför vara svårare att studera (De Hoogh, Den Hartog & Koopman 2005).  

Det är svårt att undgå att medarbetarna är en viktig resurs för ett företag och att de 

dessutom kan bidra till ett företags konkurrensfördel. Man skulle nästan kunna 

uttrycka att medarbetarna kan vara en nyckel till framgång. Att 

ledarskapsforskningen berör en hel del om hur medarbetarna kan motiveras är 

således inte så förvånande. Inte heller är det förvånande att det är komplicerat, alla 

är trots allt olika och motiveras således av olika saker. Men däremot är det 

förvånansvärt att just personlighetsegenskaper har fått så lite utrymme inom just 

ledarskapsforskningen, det är trots allt ändå inom det området som det går att se lite 

vad som skiljer människor åt. Visst finns det lite forskning som berör medarbetarnas 

personlighetsegenskaper och hur de inverkar på hur deras motivationsfaktorer. Men 

ingen forskning berör detta från ett ledarskapsperspektiv. Även en mellanchefs 

personlighetsegenskaper borde rimligtvis inverka i deras sätt att motivera sina 

medarbetare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa hur mellanchefers personlighetsegenskaper 

inverkar på hur de motiverar sina medarbetare. Följande frågeställningar ställs för 

att uppfylla syftet:  

 

● Hur beskrivs en mellanchefs personlighetsegenskaper?  

● Hur motiverar en mellanchef sina medarbetare? 

● Hur upplever en mellanchef att deras personlighetsegenskaper inverkar på 

deras motivationsarbete? 
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2 Teori 

För att uppfylla studiens syfte, om att belysa hur mellanchefers 

personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare, används två 

begrepp; personlighetsegenskaper och arbetsmotivation. Inledningsvis görs en 

redogörelse över modellen The Big Five som handlar om fem grundläggande 

personlighetsegenskaper. Därefter görs en redogörelse för arbetsmotivation, med en 

fördjupning i Herzbergs tvåfaktormodell som behandlar inre motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer.  

2.1 The Big Five 
Arnold et. al. (2010) och G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) beskriver att en 

personlighet har fem grundläggande dimensioner. Dessa benämns som The Big Five 

eller femfaktormodellen, FFM, och är följande; extraversion (extraversion), 

neuroticism (emotionality), tillgänglighet/vänlighet/behag (agreeableness), 

samvetsgrannhet (conscientiousness) och öppenhet för erfarenhet (openness to 

experience). G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) menar att dessa dimensioner 

ligger till grund för hur en person uppfattar saker och ting samt reagerar på ett visst 

sätt. Enligt Arnold (2010) är The Big Five en nästintill universal mall som är 

allmänt accepterad för att beskriva de fem grundläggande 

personlighetsdimensionerna men också för att förstå strukturen för våra 

personligheter. För att The Big Five ska kunna visa på personligheters individuella 

skillnader har varje dimension så kallade fasetter och subdimensioner som hjälper 

till att skapa en förståelse om bredden av de fem personlighetsdimensionerna, dessa 

presenteras i tabell 2:1 på nästa sida.  
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Kännetecken vid 

hög nivå 

Extraversion 

extraversion 

Kännetecken vid 

låg nivå 

Sällskaplig, aktiv, 

pratsam, personinriktad, 

optimistisk, tycker om att 

ha det trevligt, kärleksfull 

Mäter omfattning av och intensitet 

i mellanmänskligt umgänge; 

förmåga att glädja sig 

Reserverad, behärskad, 

tystlåten, distanserad, 

uppgiftsorienterad, 

tillbakadragen, lugn 

  
Neuroticism 

emotionality 
  

Bekymrad, nervös, 

emotionell, osäker, 

otillfreds, hypokondrisk 

Mäter god anpassning kontra 

emotionell instabilitet, identifierar 

individer med tendens till psykiska 

besvär, orealistiska idéer, 

överdrivna känslomässiga behov 

och bristande bemästringsbeteende 

Lugn, avslappnad, icke 

emotionell, hårdför, 

säker, tillfreds med sig 

själv 

  
Tillgänglighet/vänlighet/behag 

agreeableness 
  

Vek, godmodig, tillitsfull, 

hjälpsam, godtrogen, 

rättfram 

Mäter kvaliteten i individens 

mellanmänskliga orientering, från 

medkänsla i den ena ytterkanten 

beträffande såväl tankar som 

känslor och handlingar 

Cynisk, fräck, 

misstänksam, 

hänsynslös, irritabel, 

manipulerande 

  
Samvetsgrannhet 

conscientiousness 
  

Välorganiserad, pålitlig, 

hårt arbetande, 
självdisciplinerad, 

punktlig, har 

samvetsbetänkligheter, 

välvårdad och äregirig 

Mäter individens grad av 

orientering, uthållighet och 
motivation i målinriktat beteende. 

Skiljer mellan personer som är 

pålitliga och opålitliga 

Utan klara mål, 

opålitlig, lat, loj, struntar 
i saker, svag och 

viljestyrka, 

lustorienterad 

  
Öppenhet  

openness to experience 
  

Nyfiken, breda intressen, 

kreativ, originell, 

fantasifull, otraditionell 

Mäter framtidsorientering och 

värdesättande av upplevelser för 

aktivt utforskande av det okända.  

Konventionell, jordnära, 

snävare intressen, inte 

konstnärlig eller 

analytisk.  

Tabell 2:1. Egen tabell baserad på den hierarkiska organiseringen av personligheten. (G. 

Kaufmann & A. Kaufmann 2016, s.167).  
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Personlighetsdimensionen extraversion beskriver G. Kaufmann och A. Kaufmann 

(2016) som utåtriktad med ett emotionellt befinnande som upplevs som positivt. Ord 

som brukar förknippas med dimensionen är exempelvis värme, sällskaplighet, aktiv, 

optimistisk och social. Enligt Arnold et. al.  (2010) beskriver personer, som har hög 

nivå av extraversion dimensionen, sig själva som sällskaplig, utåtriktad och livlig. 

Det är en person som är aktiv, bestämd och som har mycket energi och därför söker 

spänning. Psykologiska test2 (2018) beskriver även att en person med hög nivå på E-

skalan har en tillgivenhet, gladlynthet och självhävdelse. 

Den andra dimensionen inom The Big Five är neuroticism, denna dimensionen 

beskriver en persons förmåga att uppleva känslor som anses vara negativa som till 

exempel ångest, oro och negativa tankar. Neuroticism förknippas med fientlighet, 

depression, självmedvetenhet och sårbarhet. Denna dimension kan därför vara 

användbar när en persons emotionella instabilitet ska mätas (Kaufmann, G. & 

Kaufmann, A. 2016). Personer som har en hög nivå av neuroticism beskriver 

vanligtvis att de tvivlar på sig själva, impulsiva, oroar sig och att de vid stressiga 

situationer blir starkt påverkade av sina känslor (Arnold et. al. 2010). Dessutom har 

en sådan person en irritationsbenägenhet och är stresskänsliga (Psykologiska test 

2018).  

G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) beskriver personlighetsdimensionen 

tillgänglighet/vänlighet/behag som förmågan att acceptera olikheter och berör hur 

lätt en person är att umgås med. Handlar om att vara tillgänglig i sitt bemötande mot 

andra medmänniskor, vilket ger subdimensionerna tillit, altruism, medgörlighet och 

lyhördhet. Nationalencyklopedin (2018) definierar altruism som motsatsen till 

egoism och syftar till öppenhet, generositet och att kunna göra självuppoffringar för 

andra personer. Arnold et. al. (2010) anser att det handlar om hur 

förtroendeingivande och rättfram en person är, hur hjälpsam en person är för andra 

och dess medvetenhet om andras känslor. En person med hög nivå av denna 

personlighetsdimension föredrar samarbete. Enligt Psykologiska test (2018) är en 

sådan person rättfram och osjälvisk, men också ömsint och blyg.  

Samvetsgrannhet mäter en persons tillitsnivå och hur målinriktad personens 

beteende är. Personer med en hög nivå inom denna dimensionen är organiserade och 

självdisciplinerade (Kaufmann, G. & Kaufmann, A 2016). Enligt Bidjerano och Dai 

(2007) kan samvetsgrannhet förenas med motivation. Arnold et. al. (2010) beskriver 

att kompetens, prestation, noggrannhet är egenskaper som beskriver en person med 

hög samvetsgrannhet. Enligt Psykologiska test (2018) är en person med en hög nivå 

av C-skalan plikttrogen, ordningsam, eftertänksam och är prestationssträvande.  

Den femte och sista personlighetsdimensionen är öppenhet vilket G. Kaufmann och 

A. Kaufmann (2016) skildrar som avslöjandet om en person är öppen för det som 

för den personen är okänt. Detta handlar om fantasi, idéer, värderingar. En person 

med hög poäng av öppenhet har riskvilliga intressen samt ställer krav på kreativitet 

och innovation i arbetssituationer. Enligt Arnold et. al. (2010) gillar en person med 

hög nivå av öppenhetsdimensionen att arbeta med idéer och är beredd att ompröva 

                                                      

2  Psykologiska test är en hemsida som Stefan Lindstam är ytterst ansvarig för, han är leg. 

psykolog som via denna hemsida dels bidrar med sin kunskap inom området men också med 

olika personlighets- och ledarstilstester samt begåvningstester. 
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sina värderingar och attityder. Psykologiska test (2018) beskriver att en person med 

hög O-skala är estetisk, öppen med sina känslor och tankar.  

Arnold et. al. (2010) anser att The Big Five är ett bra och användbart sätt att 

beskriva olika personlighetsegenskaper, men att det trots det inte går att förutse hur 

en person kommer att prestera på arbetet. Däremot beskriver Arnold et. al. (2010) 

att en kombination av personlighetsdimensionerna kan vara bättre för ett jobb än 

vad en annan kombination är. Enligt Ayman och Korabik (2010) har studier 

exempelvis visat att det finns en betydande relation mellan 

personlighetsegenskaperna samvetsgrannhet, extraversion och öppenhet och ett 

ledarskaps framväxt och effektivitet. De har också visat på en relation mellan 

tillgänglighet/vänlighet/behag och ledarskapseffektivitet, i det fallet finns dock inget 

samband till ledarskapets framväxt.  

Hur samspelet mellan person och situation fungerar beskriver G. Kaufmann och A. 

Kaufmann (2016) som interaktionsperspektivet. En interaktion mellan en individs 

personliga egenskaper, vilka handlingar denne vidtar och situationens egenskaper. 

G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) menar på att personer med lika 

personlighetsdrag såsom exempelvis en stark moral kan agera olika utifrån hur stark 

situationskontroll de besitter. Detta kan generera olika utfall av agerande även om 

de två individerna besitter samma personlighetsegenskaper.  

En utökad syn på interaktionsperspektivet är enligt G. Kaufmann och A. Kaufmann 

(2016) aktivering av personlighetsegenskaper, vilket beskrivs som 

handlingsbenägenheter. Det handlar om att en person exempelvis blir väldigt arg 

och upprörd i en situation, vilket inte behöver betyda att ilska är ett 

personlighetsegenskap, utan att ilskan beror på situationens utformning. G. 

Kaufmann och A. Kaufmann (2016) betonar vad det är i situationen som utlöser ett 

visst beteende. Det finns rekommendationer om att använda principen om aktivering 

av personlighetsegenskaper i situationer som rör arbetssituationer. De har därför 

utformat en modell som bygger på den tidigare presenterade The Big Five modellen 

som grundar sig i psykologiska processer. Modellen bygger på arbetskrav, 

distraktioner, begränsningar, utlösare och facilitering. Arbetskraven avser både 

fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter i arbetet som skall 

genomföras. Distraktionerna är de som stör en person i arbetet och förtydligas 

genom benämningen situationsdistraktorer. Arbetssituationen utgörs av 

begränsningar som gör situationen mindre påverkbar. Utlösare avser någonting i 

situationen som sätter igång en process hos personens personlighetsdrag. 

Facilitering är en komponent som underlättar en social situation (G. Kaufmann & A. 

Kaufmann 2016).  

2.2 Arbetsmotivation 
Enligt Tracy (2014) arbetar människor mindre än 50% av sin kapacitet, det är därför 

viktigt för en ledare att förstå hur medarbetarna kan motiveras för att således få de 

att använda sin kapacitet ännu bättre. Tracy (2014) anser att om medarbetarna har en 

tillit och tror på sin ledare och dess ledarskap, kommer de att göra saker som är 

långt ifrån vad de själva trodde var möjligt.  

Begreppet motivation kan definieras som den drivkraft som ligger till grund för det 

man gör och det är en ackumulerad effekt på beteendet av individens motiv i en viss 

situation. Vilket är anledningen till varför begreppet motiv, och dess relation mellan 
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yttre förutsättningar och ett inre psykologiskt tillstånd, måste förstås för att en 

forskning om individers motivation ska vara möjlig. En individs motiv kan 

beskrivas som dess bakomliggande drivkraft för handlingar och beteenden som är 

avsiktliga. Men även om alla avsiktliga handlingar anses vara betingade av ett 

motiv, kan de motiven vara såväl medvetna som motiv. Motiv kan kännetecknas 

utifrån att det styr en individs beteende i en riktning som är bestämd, under en viss 

varaktighet med en viss intensitet (Aronsson et. al. 2012).  

Tracy (2014) påstår att medarbetare inspireras av att uppfylla ett behov hos en kund 

via en produkt eller service, att vara framgångsrika på en tuff marknad eller av att 

vara bäst. Brian Tracy har identifierat sex motivationsfaktorer för medarbetare. 

Dessa är:  

● Utmanande och intressanta arbetsuppgifter utanför medarbetarens 

komfortzon för att således hjälpa dem att utvecklas. 

● Öppen kommunikation om hur medarbetarnas arbete bidrar till helheten.  

● Ge medarbetarna ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, detta ökar deras 

självförtroende.  

● Den personliga utvecklingen, där medarbetarna känner att de lär sig nya 

saker och utvecklar sina färdigheter.  

● Lön.  

● Arbetsvillkor (Tracy 2014). 

 

Det är vanligt förekommande att de två sistnämnda motivationsfaktorerna, lön och 

arbetsvillkor, är de första som individer tänker på, dock menar Tracy (2014) att 

dessa inte är de viktigaste när det kommer till att motivera medarbetarna.  

Han anser också att det finns tre emotionella behov hos medarbetarna som har en 

påverkan på deras motivation; beroende, självständighet och ömsesidigt beroende. 

Tracy skriver i sin bok att om en ledare lyckas tillfredsställa dessa tre, har de med 

största sannolikhet motiverade och glada medarbetare som bidrar till företagets 

framgång och som arbetar hårt. Behovet om att känna ett beroende avser att 

medarbetaren känner att hen är en del av någonting större och att hen gör någonting 

viktigt. Självständigheten är viktig för att medarbetarna ska uppleva att deras 

personliga egenskaper och prestationer uppskattas på individnivå. Det ömsesidiga 

beroendet syftar på lagkänslan, om att tillsammans arbeta mot samma mål och att 

det relationerna mellan medarbetarna är harmoniska och produktiva (Tracy 2014).  

Enligt Aronsson et. al. (2012) berörs arbetsmotivation av fyra olika perspektiv och 

teorier; behovsteorier, balansteorier, förväntningsteorier och förstärkningsteorier.  

Behovsteorier handlar om att “motiv till handlingar och beteenden betingas av 

ambitioner att uppfylla otillfredsställda behov” (Aronsson et. al. 2012, s.200). Inom 

balansteorierna är det individens uppfattning om en inre obalans eller motstridighet 

som ligger till grund som motiv för hens beteende. Förväntningsteorin handlar om 

att det är individens informationshantering som ligger till grund för motivation i 

hens agerande. Individen måste enligt denna teori kunna förvänta sig att arbetet 

kommer att leda till ett resultat, som genererar en för dem värdefull belöning. Det 

sista perspektivet, förstärkningsteorier, handlar om att det är konsekvenser som styr 

motivation, prestation och beteenden (Aronsson et. al 2012). Dessa teorier 
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innehåller i sin tur olika teoretiska modeller som kan appliceras vid diverse studier. I 

denna studie görs det en fördjupning av behovsteorin Herzbergs tvåfaktormodell.  

2.2.1 Herzbergs tvåfaktormodell 

Herzbergs tvåfaktormodell blev sedd som en icke traditionell modell när den först 

presenterades år 1959 (DeShields Jr, Kara & Kaynak 2005). Modellen är vanligt 

förekommande i forskning gällande arbetsmotivation, även om den mer berör 

arbetstillfredsställelse (Aronsson et. al. 2012). Herzbergs tvåfaktormodell är 

konstruerad av Frederick Herzberg och uppkom då han analyserade vad människor 

ville ha ut av sina arbeten. Därefter kom han fram till att det fanns två faktorer som 

inverkade på medarbetarnas upplevelse på jobbet (Forslund 2013). Modellen lyfter 

fram skillnaden mellan inre och yttre motivation som också benämns som inre 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Aronsson et. al. 2012). Dessa mäter 

tillfredsställelse och prestanda på arbetsplatser, genom att väga inre 

motivationsfaktorer och så kallade hygienfaktorer (DeShields Jr, Kara & Kaynak 

2005).  

De inre motivationsfaktorerna motsvarar de som gör människor psykologiskt 

tillfredsställda såsom exempelvis prestation, möjlighet till att utvecklas på jobbet 

och erkännande (Lazenby 2007). Motivationsfaktorn prestation kan beskrivas som 

att få återkoppling på utfört arbete. Erkännande beskrivs som de tillfällen och 

situationer där medarbetares insatser antingen har blivit förbisedda eller lagts märke 

till. Att utvecklas på jobbet beskrivs som en form av personlig utveckling som visar 

på medarbetarens utvecklingskapacitet på arbetsplatsen.   

Det finns ytterligare inre motivationsfaktorer; eget ansvar och arbetet i sig. Eget 

ansvar avser att medarbetare får möjlighet att utföra sitt arbete utan att vara 

kontrollerade. Vidare omfattar arbetet i sig en inre motivationsfaktor gällande att 

arbetet som genomförs ska vara kreativt, varierande och utmanande för 

medarbetarna (Hein 2012).  

Hygienfaktorerna beror på andra i omgivningen och är därför inget som den 

enskilda individen kan påverka fullständigt och kontrolleras således av någon annan 

än individen själv (DeShields Jr, Kara & Kaynak 2005). Dessa består av externa 

faktorer som exempelvis belöning i form av lön, ledning och arbetsmiljö men kan 

även beröra arbetstrygghet på en personlig nivå.  

Hein (2012) benämner vidare följande kriterier för hygienfaktorerna i Herzbergs 

tvåfaktormodell:  

● Organisationens administration och policys 

● Relationer 

● Status 

 

Organisationens administration och policys omfattar hur företagets övergripande 

politik och policys är organiserade, samt hur detta i sin tur påverkar medarbetarnas 

arbete på lägre nivåer. Hygienfaktorn för relationer inom företaget belyser vilka 

relationer medarbetare har till varandra, men framför allt vilka relationer de har till 

över- och underordnade inom företaget. Den sista hygienfaktorn är status och 

omfattas av symboler inom företaget som står för en god eller icke-god status (Hein 
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2012). Hygienfaktorerna har en indirekt påverkan genom att om medarbetare är 

mindre missnöjda kan det leda till att deras motivation inte sjunker (Herzberg, 

Mausner och Bloch-Snyderman 1959). 

En viktig och revolutionerande aspekt av Herzbergs tvåfaktormodell är att den inte 

jämför missnöje och tillfredsställelse som direkta motsatser utan ger snarare 

möjlighet för tolkning av exempelvis en extern faktors påverkan. En medarbetares 

jobb kan påverkas av en extern faktor vilket kan leda till att medarbetaren upplever 

detta som missnöje, men detta är snarare en tolkning än ett direkt antagande. 

Missnöje kan alltså upplevas även om motivationsfaktorerna är uppfyllda och 

tillfredsställda (DeShields Jr, Kara & Kaynak 2005).  

Lazenby (2007) anser att det inte är tillräckligt att använda sig av det som tidigare 

kallats för “one-size-fits-all” där ledaren utgår ifrån att det är möjligt att hitta en 

mellanväg som ska kunna motivera all personal och att detta är den enda. 

Rekommendationer drar snarare mot att erfarna ledare förkastar nämnda modell och 

väljer att fokusera på den enskilda anställda genom praktiskt arbete såsom 

uppföljning och feedback på arbetsplatsen. Fokus bör läggas på konkreta delmål 

som förmedlas frekvent med medarbetarna (Lazenby 2007).  
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3 Metod 

Följande kapitel beskriver det tillvägagångssätt som användes vid denna studie för 

att uppfylla syftet med denna studie är att belysa hur mellanchefers 

personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare. 

Inledningsvis presenteras det att ett konstruktionistiskt och hermeneutiskt perspektiv 

tillämpas. Därefter redogörs och motiveras det för varför kvalitativ forskningsmetod 

applicerades, varför det ansågs vara mest lämpligt att använda semistrukturerade 

intervjuer vid insamling av data. Samt hur det målstyrda urvalet genomfördes för de 

fyra intervjurespondenterna, vilka kvalitetsmått och hur etik och moral fanns i 

åtanke under studiens gång. Det görs också en redogörelse om hur 

litteraturundersökning och källkritik gjordes.  

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstagande 
Ontologiskt ställningstagande handlar om antaganden om världens beskaffenhet och 

hur världen ser ut och kan ses från två olika synsätt, objektivism och 

konstruktionism. Ett objektivt synsätt som menar att sociala företeelser existerar 

oberoende av omgivningens aktörer. Detta innebär att världen och människan är 

separerade från varandra och därför ingår de inte i något samspel med varandra, kan 

benämnas som dualistisk ontologi, och är alltså användbart när en objektiv bild 

efterfrågas. Ontologins andra synsätt, konstruktionism, innebär att människan och 

världen är sammanflätade med varandra och är icke-dualistisk ontologi. Det 

epistemologiskt ställningstagande, som också kan benämnas som kunskapsteori, 

handlar om vad godkänd och accepterad kunskap anses vara inom ett specifikt 

ämne. Grundläggande handlar det om ifall den sociala verkligheten kan studeras på 

det sätt som görs inom naturvetenskap. Inom epistemologin finns det två 

ställningstaganden, positivism och hermeneutik, som ger olika synsätt på vad 

kunskap är. Det positivistiska ställningstagandet syftar på att det är viktigt att följa 

naturvetenskapliga metoder samt att detta ska genomföras objektivt. Det 

hermeneutiska ställningstagandet har istället en mer humanistisk synvinkel som 

tolkar människors handlingar (Bryman & Bell 2013).  

Med tanke på studiens syfte med att belysa hur mellanchefers 

personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare tillämpades 

ett icke-dualistiskt ontologiskt perspektiv, det så kallade konstruktionistiska 

perspektivet. Detta ansågs vara fördelaktigt eftersom den aktuella verklighet som 

studerats ständigt förändras och konstrueras av mellanchefernas handlingar och 

tolkningar. Alltså en verklighet där båda parter påverkar och samspelar med 

varandra. För att skapa en förståelse på djupet om mellancheferna tillämpades också 

ett hermeneutiskt ställningstagande, detta för att således kunna lägga vikten i att 

tolka och förstå deras handlingar och hur de själva uppfattar sin sociala verklighet. 

Det krävdes att under studien ta hänsyn till att mellancheferna befann sig i en socialt 

konstruerad värld där de agerar i samspel med dess aktörer.  

3.2 Forskningsmetod 
Forskningsmetod kan beskrivas som ett redskap som används för att komma fram 

till ny kunskap och för att lösa problem. Det finns två olika metodiska angreppssätt 

som brukar särskiljas, kvantitativ och kvalitativ metod (Holme & Solvang 1997). I 

kvantitativ metod fokuserar frågeställningarna mer på hur vanligt ett fenomen är och 

vilka samband som finns (Widerberg 2002), samt på insamling av numerisk data 
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och att det istället har ett naturvetenskapligt synsätt. I kvalitativ metod fokuseras det 

mer på insamling av människors berättelser, tankar och deras sociala värld (Bryman 

& Bell 2013). Inom kvalitativ metod är det mer vanligt med frågeställningar som 

vad ett fenomen handlar om och vad det betyder (Widerberg 2002). Med en 

kvalitativ metod försöker det skapas en förståelse för den sociala verkligheten och 

hur en social företeelse påverkas av hur personer i den aktuella miljön tolkar den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell 2013). Denna studie applicerade en kvalitativ 

forskningsmetod, vilket grundade sig i viljan om att belysa hur mellanchefers 

personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare. Det vill 

säga en vilja om att förstå mellanchefernas sociala verklighet och hur de tolkar den, 

fokus har därmed funnits i att samla in material om deras berättelser och tankar om 

deras miljö.  

3.3 Insamling av empirisk data 
Inom kvalitativ forskning finns det olika tillvägagångssätt för insamling av empirisk 

data som exempelvis etnografi och deltagande observation, fokusgrupper och 

kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell 2013). I denna studie applicerades kvalitativa 

intervjuer och enligt Bryman och Bell (2013) finns det två huvudsakliga varianter av 

kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.  

Ostrukturerade intervjuer utgår från enstaka minnesanteckningar för att beröra olika 

teman under själva intervjun. En ostrukturerad intervju tenderar att likna ett vanligt 

samtal, detta eftersom de i vissa fall enbart utgår från en enda intervjufråga och att 

respondenten får svara och associera fritt (Bryman & Bell 2013). Vid en 

semistrukturerad intervju utgår intervjupersonen istället från en intervjuguide som är 

förberedd. Intervjupersonen måste inte följa dess ordningsföljd utan kan välja 

intervjufråga fritt under intervjun. Frågor som inte står med i intervjuguiden får 

ställas, men de bör knyta an till något som respondenten har sagt. På liknande sätt 

får även frågor som står med i intervjuguiden exkluderas om de under intervjun 

anses vara irrelevanta eller om de redan har blivit besvarade under samtalets gång. 

Utgångspunkten i en semistrukturerad intervju är således att ställa frågor enligt den 

förberedda intervjuguiden, men avvikelser från denna är alltså inte felaktigt. Att 

agera med flexibilitet i en semistrukturerad intervju är viktigt, samt att ta hänsyn till 

hur respondenten uppfattar frågorna (Bryman & Bell 2013).  

Även om det finns fördelar med att efterlikna ett vanligt samtal, tillämpades det i 

denna studie semistrukturerade intervjuer vid insamling av empiriskt material. Detta 

för att säkerställa att såväl tillräcklig som rätt typ av empiri samlades in och att 

samtliga teman och dimensioner inom studiens två omfattande teorimodeller, The 

Big Five och Herzbergs tvåfaktormodell, berördes. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att intervjufrågorna i en semistrukturerad intervju ska täcka de teman och 

områden som är av intresse. Det ansågs därför vara mer lämpligt att utgå från en 

fastställd intervjuguide och således var semistrukturerade intervjuer mer 

applicerbart i denna studie. För att intervjuerna trots det skulle försöka efterlikna ett 

vanligt samtal genomfördes de med en viss flexibilitet. 

3.3.1 Intervjuguide 

Denna studie följde den process som Bryman och Bell (2013) redogör angående om 

hur en intervjuguide utformas inom en kvalitativ forskning, se figur 3:1. 

Utgångspunkten för intervjuguiden var studiens teorimodeller The Big Five och 



 

 

Personlighetsegenskaper och motivation      Ortiz Andersson & Snöberg (2018) 

 

 

13 

Herzbergs tvåfaktormodell, där olika dimensioner och teman identifierades. Utifrån 

dessa formulerades studiens intervjufrågor, denna arbetsprocess är sammanställd i 

tabell 3:1 på nästa sida. Således säkerställdes det att studiens intervjufrågor berörde 

samtliga teman inom respektive teorimodell. Samt att intervjurespondenternas 

personlighetsegenskaper kunde identifieras senare i studien och likaså de 

motivationsfaktorer som de använder sig av.  

 

Figur 3:1. Egen illustration baserad på processen “hur man utformar en intervjuguide i en 

kvalitativ undersökning”. (Bryman & Bell 2013, s. 484). 

Arbetsprocessen som illustreras i tabell 3:1 resulterade slutligen i den pilotguide, se 

bilaga 1, som först användes vid en pilotintervju som genomfördes med en 

mellanchef. Syftet med pilotintervjun var att kontrollera och säkerställa att 

pilotguiden genererade det empiriska material som behövdes för att uppfylla 

studiens syfte. Därefter gjordes ett par förändringar i pilotguiden, eftersom vissa 

frågor ansågs vara onödiga och behövdes exkluderas samt att någon enstaka fråga 

lades till. Den uppdaterade versionen resulterade i den intervjuguide som senare 

användes vid studiens fyra intervjuer, se bilaga 2. 
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Teori Dimensioner Tema Frågor 

Big Five Extraversion 

extraversion 
Utåtriktad 

1. Hur fungerar du i en större grupp med 

människor som du inte känner? 

2. Vilken roll tar du i en större grupp? 

Tillgivenhet 

1. Vad gör du om du möter motstånd hos 

dina medarbetare? 

2. Vad gör du om dina medarbetare 

missköter sitt jobb? 

3. Hur agerar du när du tycker att en av 

dina medarbetare har gjort ett riktigt bra 

jobb? 

4. Hur belönar du dina medarbetare? 

5. Hur ser du till att dina medarbetare 

känner en trygghet i sin arbetsroll? 

Optimistisk 

1. Vad innebär utmaningar för dig? 

2. Kan du berätta om en situation där du 

upplevde en bra känsla?  

3. Kan du berätta om en situation där du 

istället upplevde en dålig känsla? 

Aktiv 

1. Vad gör du på din fritid? 

2. Vad har du för drömmar? 

3. Vad gör du om 5 år? 

Spännings- 

sökande 
1. Vad innebär utmaningar för dig? 

Neurotisicm 

emotionality 
Emotionell 

1. Finns det några områden som du 

upplever är mer känsliga än andra? 

2. Tror du att de är lika känsliga för dina 

medarbetare?  

Berörs också av frågor som redan är 

kopplade till andra teman. 

Ångest 

1.Inom vilka situationer upplever du 

stress? 

2. Hur upplever du stress? 

3. Hur hanterar du din stress? 

4. När upplever du att det är svårt att 

samarbeta? 

5. Uppstår det någonsin några 

problematiska diskussioner?  

Berörs också av frågor som redan är 

kopplade till andra teman. 
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Nedstämdhet 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Impulsiv 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Självosäker 1. Vilka är dina svagheter? 

Irritations- 

benägen 

1. Hur hanterar du problematiska 

diskussioner?  

2. Finns det några personlighetsdrag som 

du har svårare för? Varför?  

Berörs också av frågor som redan är 

kopplade till andra teman. 

Stresskänslig 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Tillgänglighet 

agreeableness 

Tillit 1. Vad innebär tillit för dig? 

Öppen 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Rättframhet 

1. Hur hanterar du en situation där en 

kund agerar hotfullt mot dig eller dina 

medarbetare? 

2. Vad gör du om du upptäcker att en av 

dina medarbetare stjäl från företaget? 

Berörs också av frågor som redan är 

kopplade till andra teman. 

Ömsinthet 

1. Om en av dina medarbetare kommer 

till dig och berättar om ett personligt 

dilemma, hur hanterar du det? 

Självupp- 

offringar 

Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Osjälvisk 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Blygsamhet 1. Vilka är dina styrkor? 

Hjälpsam 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 
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Bemötande 

mot andra 

Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Samvetsgrann-

het 

Conscientious-

ness 

Målinriktad 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Organiserad 

1. Kan du ge några exempel på projekt 

som du har haft ansvar över? 

2. Var det något med det projektet som 

du upplevde vara utmanande? 

Själv- 

disciplinerad 
1. Vad innebär en deadline för dig? 

Noggrann 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Plikttrogen 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Prestations- 

strävan 

Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Ordningsam 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Öppenhet 

openness to 

experience 

Fantasifull 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Kreativ 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Estetik 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Aktiviteter 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Känslor 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Innovativ 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 
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Värderingar 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Teori Dimensioner Teman Intervjufrågor 

Herzbergs 

tvåfaktor

modell 

Inre faktorer 

Prestation 

1. Hur motiverar du dina medarbetare?  

2. Vad tror du är viktigt för att dina 

medarbetare ska behålla sin motivation?  

3. När upplever du att det är svårt att 

motivera?  

4. Hur hanterar du en sådan situation?  

5. Vad gör du om du möter motstånd hos 

dina medarbetare?  

6. Vad gör du om dina medarbetare 

missköter sitt jobb?  

7. Hur agerar du när du tycker att en av 

dina medarbetare har gjort ett riktigt bra 

jobb?  

8. Hur belönar du dina medarbetare?  

9. Vad gör du för att hjälpa dina 

medarbetare att nå sina yrkesrelaterade 

mål och drömmar? 

Personlig 

utveckling 

1. Hur arbetar du med dina medarbetares 

personliga utveckling?  

2. Hur arbetar du med din egna personliga 

utveckling? 

Eget ansvar 1. Hur ges medarbetarna eget ansvar? 

Arbetet i sig 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Erkännande 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Hygien-

faktorer 

 

Belöning 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Status 
Berörs av frågor som redan är kopplade 

till andra teman. 

Arbetsmiljö 

1. Vad är en bra arbetsmiljö för dig?  

2. Hur arbetar du för att dina medarbetare 

ska uppleva en bra arbetsmiljö? 
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Organisation

ens 

administratio

n och policys 

1.Hur ställer sig medarbetarna till 

företagets policy? 

2.Hur ställer sig medarbetarna till 

företagets värderingar? 

Relationer 1.Hur ser relationerna mellan medarbetarna 

ut? 

Arbets- 

trygghet 

1. Vad innebär arbetstrygghet för dig?  

2. Hur arbetar du för att dina medarbetare 

ska uppleva arbetstrygghet?  

3. Hur ser du till att dina medarbetare 

känner trygghet i sin arbetsroll? 

Tabell 3:1. Illustration över processen fram till studiens intervjuguide. 

3.3.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Informant- och respondentintervju skiljer sig åt beroende på om den aktuella 

personen är delaktig eller utanför den sociala företeelsen som studeras. När en 

informantintervju genomförs görs det med en person som också står utanför den 

aktuella sociala företeelsen. Vid en respondentintervju däremot är personen som 

intervjuas delaktig i den sociala företeelsen som studeras (Holme & Solvang). I 

denna studie genomfördes fyra respondentintervjuer då mellancheferna som 

intervjuats är delaktiga i den aktuella sociala företeelsen på sina egna arbetsplatser.  

Bokningen av samtliga respondentintervjuer gjordes via mejl, se bilaga 3, som 

personifieras med mottagarens namn. Där det på ett tydligt sätt informerades om att 

intervjun kommer att anonymiseras och att det gärna avsätts två timmar för att 

undvika ett stressat samtal. Det har även framgått tydligt att de som genomförde 

studien är studerande vid Linnéuniversitetet som tillsammans skrev en C-uppsats 

om ledarskap och motivation. Det bokades in fyra respondentintervjuer vid fyra 

olika tillfällen. Samtliga intervjuer bokades in för att äga rum under förmiddagen i 

respondenternas egna lokaler, med anledning av att samtliga skulle vara pigga och 

alerta samt känna sig trygga i miljön under samtalen.  

Intervjuerna inleddes med att studenterna berättade kort om sig själva, vad de läser 

för program och vad studien handlar om. Därefter informerades respondenterna 

återigen om att de kommer vara anonyma under hela forskningsprocessen. Innan 

själva intervjuerna började frågades respondenterna om de var okej med att 

samtalen spelades in, vilket samtliga respondenter var okej med. Detta för att följa 

Bryman och Bells (2013) rekommendationer om att spela in intervjuerna och 

transkribera hela eller delar av materialet. Rekommendationen ges eftersom det 

anses vara svårt att hinna skriva ner exakt vad respondenten säger. Men också för att 

kunna tolka vad och hur respondenterna uttrycker sig. Detta gör att materialet och 

respondentens svar kan arbetas igenom flera gånger, vilket både underlättar och 

bidrar för en noggrannare analys senare i studien (Bryman & Bell 2013).  

Intervjuerna genomfördes genom att en av studenterna ställde frågor utifrån 

intervjuguiden, bilaga 2, till respondenten. Den andra studenten lyssnade noga och 

flikade in med följdfrågor samt gjorde anteckningar om observationer som denne 
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gjorde av respondenten. Detta för att notera viktiga iakttagelser av sådant som 

inspelningen inte kunde ta upp. Vem som gjorde vad varierade mellan de fyra 

respondentintervjuerna.  

Under genomförandet av intervjuerna följdes inte intervjuguiden till punkt och 

pricka. Utan intervjuerna genomfördes med en viss flexibilitet med syftet om att 

försöka efterlikna så vanliga samtal som möjligt. Därför varierade ordningsföljden 

av frågorna något mellan de fyra intervjuerna. Dessutom ställdes vissa följdfrågor 

till respondenten baserat på vad de berättade under samtalets gång, således har inte 

samtliga respondenter fått samma följdfrågor.  

När intervjuerna avslutades, stoppades inspelningen och tacksamhet över att 

respondenterna har tagit sig tid att delta i studien uttrycktes. Intervjuerna varade 

mellan 1h 15min och 1h 40min.  

3.3.3 Bearbetning av insamlat material 

Efter respektive intervju påbörjades arbetet med att transkribera allt inspelat 

material och därefter började själva bearbetningen av materialet. Vid framställandet 

av det material som presenteras i uppsatsens empirikapitel, lyssnades intervjuerna 

igenom ännu en gång och det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal 

gånger. Vid detta arbete utnyttjades att det var två personer som genomförde studien 

och delade upp intervjuerna. Ena studenten bearbetade materialet från intervju 1 och 

4, den andra studenten från intervju 2 och 3. Därefter lästes det presenterade 

materialet från respektive intervju igenom av den andra studenten, för att kunna 

göra tillägg om exempelvis observationer som gjordes under intervjuerna.  

På liknande sätt gjordes det när det insamlade materialet skulle tolkas och 

analyseras i uppsatsens analyskapitel. Detta gjordes med utgångspunkt i de 

teorimodeller, The Big Five och Herzbergs tvåfaktormodell, som tidigare har 

presenterats i uppsatsen, dock gjordes det då ett skifte. Det vill säga att studenten 

som bearbetade materialet för intervju 1 och 4, istället tolkade och analyserade 

materialet för intervju 2 och 3 och vise versa. Detta för att undvika att studenten 

missar viktiga aspekter gällande respondenternas personlighetsegenskaper. Därefter 

läste den andra studenten igenom det tolkade och analyserade materialet, lade till 

och gjorde små justeringar, samt diskuterade igenom hela analysen tillsammans. 

Anledningen till varför arbetet genomfördes på detta sätt är för att kunna styrka 

studiens resultat. Genom att båda arbetade med materialet på detta sätt blir 

tolkningen av respondenternas personlighetsegenskaper mer trovärdig och pålitlig 

eftersom resultatet baserades på vår gemensamma uppfattning och analys om 

respondenterna.  

3.4 Urval  
Urvalet av respondenter till studien är en viktig del av forskningsprocessen, detta 

eftersom fel urval kan skapa stora konsekvenser på studiens resultat som i sådana 

fall kan bli missvisande. Det viktiga med ett urval är att försäkra att urvalet passar 

den studie som skall genomföras (Holme & Solvang 1997).  

I denna studie genomfördes ett målstyrt urval, purposive sampling. Vilket Bryman 

och Bell (2013) beskriver som ett icke-sannolikhetsurval och som också är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning. Att ett icke-sannolikhetsurval har använts 

innebär, enligt Bryman och Bell (2013) att urvalet inte har valts ut slumpmässigt 
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och således har vissa enheter av populationen större chans att bli vald än andra. 

Syftet med ett målstyrt urval är att intervjurespondenten väljs ut strategiskt baserat 

på de formulerade forskningsfrågorna och med ett visst forskningsmål i åtanke. 

Individer, platser och företag väljs utifrån dess relevans gentemot den sociala 

företeelsen som skall studeras. Forskaren måste således ha klart för sig om 

kriterierna för urvalet för att på så vis kunna inkludera eller exkludera en individ, 

plats eller företag (Bryman & Bell 2013). Intervjurespondenterna till denna studie 

valdes ut strategiskt enligt följande kriterier;  

● Mellanchef med personalansvar, som nuvarande arbetsroll. 

Definitionen av mellanchef i denna studie följer figur 1:1 som presenterades 

i rapportens inledning. Där mellanchefen enligt Aronsson et. al. (2012) är på 

linjeledningens mellannivå, har den strategiska ledningen över sig i 

hierarkin och medarbetarna som den operativa kärnverksamheten under sig. 

 

● Representera olika företag.  

För att få en bredd i studien representerade intervjurespondenterna olika 

företag.  

 

● Representera olika branscher. 

Samtliga intervjurespondenter representerade olika branscher.  

 

● Representera olika genus. 

Ett medvetet val gjordes om att ha med såväl kvinnliga som manliga 

intervjurespondenter. 

 

Inför de fyra semistrukturerade intervjuerna genomfördes alltså ett målstyrt urval, 

som är ett icke-sannolikhetsurval, där ovanstående nämnda kriterier skulle uppnås. 

Vilket resulterade i följande urval; 

● Respondent 1: kvinnlig mellanchef på en träningsanläggning. 

● Respondent 2: manlig mellanchef på ett konsult- och It-företag inom 

redovisningsbranschen. 

● Respondent 3: manlig mellanchef på ett hemelektronikföretag inom 

detaljhandelsbranschen. 

● Respondent 4: manlig mellanchef på en bank. 

 

En mer djupgående beskrivning av respondenterna och hur deras organisationer ser 

ut finns att ta del av i bilaga 4.   

3.5 Kvalitetsmått 
För att genomföra en bedömning av kvalitativa studier finns det fyra underkriterier 

till kriteriet trovärdighet vilket är tillförlighet, pålitlighet och möjligheten att styrka 

och bekräfta samt överförbarhet (Bryman & Bell 2013). Varav de tre första av dessa 

fanns i åtanke under studiens gång.  

Enligt Bryman och Bell (2013) baseras kriteriet om tillförlitlighet på beskrivningar 

av den sociala verkligheten. Tillförlitlighet sägs motsvara intern reliabilitet, som 
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innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan studiens kvalitativa 

insamling och den teorigrund som den baseras på. I denna studie användes 

tillförlitlighet som kvalitetsmått för att kunna stärka att den analytiska processen av 

den empiriska grund som gjordes är trovärdig och sanningsenlig. Kvalitetsmåttet har 

uppnåtts genom den grundliga process som genomfördes för att skapa studiens 

intervjuguide. Där teorierna, The Big Five och Herzbergs tvåfaktorsmodell, tydligt 

och detaljerat bröts ned till specifika frågeställningar som intervjuerna senare utgick 

ifrån. Den insamlade teorin och källorna som användes som utgångspunkt i studien 

valdes noggrant ut och först efter en granskning för att styrka studiens 

tillförlitlighet. Artiklar som användes var samtliga granskade vetenskapliga artiklar, 

litteratur som användes var böcker i utbildningssyfte samt att personer och 

organisationer som låg bakom hemsidor som användes undersöktes och 

kontrollerades för att säkerställa de som pålitliga källor.  

Pålitlighet brukar motsvara kriteriet reliabilitet som används inom kvantitativa 

studier. Kriteriet innebär att materialet granskas för att se till att forskningsprocessen 

gått rätt till (Bryman & Bell 2013). Forskningsprocessen för denna studie 

granskades vid tre olika opponeringstillfällen, där feedback mottogs från fem olika 

opponenter samt en examinator. Dessutom har forskningsprocessen granskats och 

vägletts av en handledare som har varit tillgänglig och behjälplig under studiens 

gång. 

Enligt Bryman och Bell (2013) bygger kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera 

på att forskare ska försöka säkerställa att de agerat i god tro. Således inte göra några 

subjektiva värderingar eller på något vis påverka utförandet från den teoretiska 

basen. Under studiens fyra respondentintervjuer har största försiktighet tagits till att 

inte påverka eller leda respondenten till några önskvärda svar. Semistrukturerade 

intervjuer tillämpades med flexibilitet för att intervjuerna skulle kännas som ett 

naturligt och avslappnat samtal. Samt för att respondenten skulle få utrymme till att 

känna sig säker och trygg i samtalet. Därför balanserades intervjuerna mellan 

kvalitetsmåttet styrka och konfirmera, samtidigt som det gavs en uppmuntran till 

respondenten om att frågorna skulle besvaras öppet.  

3.6 Etiska överväganden 
Eftersom denna studie berörde förhållanden och relationer mellan människor som 

kunde tänkas bli utlämnande, krävdes det att etiska överväganden vid intervjuer och 

efterarbete fanns i åtanke. För att undvika att exempelvis medarbetare eller högre 

uppsatta chefer skulle bli utlämnande under intervjuerna applicerades etiska 

principer, som Bryman och Bell (2013) anser används vid kvalitativ forskning. 

En av dessa etiska principer är informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera respondenten om vilket undersökningens syfte är samt ge mellanchefen 

information om de moment som undersökningen omfattar (Bryman & Bell, 2013). 

Redan när intervjuerna bokades informerades respondenterna om att studien som 

görs handlar om ledarskap och motivation och att detta görs i samband med en C-

uppsats på Linnéuniversitetet. Informationen om att respondenten kommer att vara 

helt anonym genom hela processen gavs också. För att undvika missförstånd om 

studiens syfte och respondenternas anonymitet, informerades respondenterna om 

detta även vid intervjutillfället innan intervjuerna påbörjades. Bryman och Bell 

(2013) beskriver anonymitetskrav som att deltagarna i en undersökning hålls 
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anonyma genom hela processen. Intervjurespondenterna som deltog i studien är helt 

anonyma, varken deras namn, företag eller stad namnges i denna uppsats, för att 

uppfylla detta anonymitetskrav. Likaså anonymiseras också eventuella personer som 

har kommit på tal under intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2013) går 

anonymitetskrav hand i hand med konfidentialitet, som de rekommenderar forskaren 

till att också ha i åtanke. Konfidentialitet syftar till att den information som samlats 

in via intervjuerna meddelas i förtroende (Bryman & Bell, 2013). Detta fanns i 

åtanke under studien genom att informationen från respondenterna hanterades med 

största vaksamhet.  

Nyttjandekravet är en annan etisk princip som innebär att den information och de 

uppgifter som samlats in inte får användas till någonting annat än ändamålet för 

studien (Bryman & Bell 2013). Det material som samlades in via intervjuerna med 

respondenterna användes enbart för denna studie, vilket respondenterna meddelades 

dels vid bokningen av intervju samt innan intervjuerna påbörjades.  

3.7 Litteraturundersökning 
Denna studie påbörjades av att en teoretisk fördjupning av de två teorimodellerna 

The Big Five och Herzbergs tvåfaktormodell gjordes. Denna teori samlades in 

genom att studiens nyckelord; ledarskap, personlighetsegenskaper, The Big Five, 

arbetsmotivation och Herzbergs tvåfaktormodell, användes som sökord på portaler 

som One Search och Emerald Insight som Linnéuniversitetet bistod med. För att 

styrka tillförlitligheten och pålitligheten av studien användes bara sökresultat, via 

dessa portaler, som var granskade vetenskapliga artiklar och böcker vars syfte var 

att utbilda studenter. Vid användning av eventuella hemsidor som exempelvis 

Psykologiska Test, styrktes källan genom en noggrann undersökning om vem som 

stod bakom hemsidan och vad personen eller organisationen hade för syfte med den. 

3.8 Källkritik 
Gällande källkritik finns någonting som benämns som partiskhet som är viktigt att ta 

hänsyn till, enligt Thurén (2013). När någon sprider information där hen själv är en 

aktör av informationsspridningen kan källan anses mindre pålitligt. Detta kallas som 

att en källa är partisk och det kan vara så att författaren av källan vill ge en 

förfalskad bild av hur verkligheten såg ut. Värt att nämna gällande partiskhet är att 

det är svårt att helt utesluta detta.  

Boken Leadership som skrivits av Brian Tracy som har använts som källa, angående 

arbetsmotivation, i denna uppsats kan anses vara ett sådant fall där partiskheten och 

pålitligheten kan ifrågasättas. Detta eftersom Brian driver företaget Brian Tracy 

International, där företaget fokuserar på att utbilda och utveckla individer och 

organisationer inom ledarskap. Med tanke på hans företag kan syftet med bok kan 

vara en strategi om att skapa en lönsamhet, vilket fanns i åtanke under studien. 

Syftet med att använda källan i denna uppsats var för att skapa perspektiv gällande 

arbetsmotivation och Herzbergs tvåfaktormodell i uppsatsens teorikapitel. Källan 

användes med stor vaksamhet under analysen och har således inte påverkat studiens 

resultat och därmed heller inte studiens pålitlighet.  

Enligt Thurén (2013) anses undersökningar som är baserade på vetenskap ha hög 

tillförlitlighet men kan heller inte definitivt anses som korrekt även om detta är 

baserat på forskning. Detta då vetenskap innebär att forskare ständigt överträffar 
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varandra och att det som en gång ansågs “rätt” kan motbevisas och därav ej anses 

lika korrekt längre. Thurén (2013) beskriver inledningsvis fyra kriterier där ett av 

dessa kallas för tidssamband och innebär att en källa blir mindre trovärdig ju äldre 

den är. Detta då det finns en risk att minnet avta med tiden. En vetenskaplig källa 

som är mer tidsuppdaterad kan därför anses mer trovärdig än en äldre källa gällande 

samma tema.  

Under studien fanns det i åtanke att Herzbergs tvåfaktormodell presenterades för 

första gången för 59 år sedan. Därför gjordes ett aktivt val med att istället använda 

vetenskapliga artiklar som exempelvis “Motivation: Motivationsteorier och praktisk 

tillämpning”, skriven av H.H. Hein 2012, som källa vid presentation av Herzbergs 

tvåfaktormodell. Detta för att med avsikt öka trovärdigheten av teorin i denna 

uppsats och således även resultatet.   
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar det material som samlades in från studiens fyra 

semistrukturerade intervjuer som utgick från den bifogade intervjuguide som finns i 

bilaga 2.   

4.1 Intervju 1 
Respondenten beskrev sig själv som kreativ och förklarade detta med ett exempel 

från hennes tidigare arbetsplats. När hon där fick en uppgift om att skapa en 

broschyr beskrev hon att hon alltid behövde få upp en bild i huvudet först och se det 

visuellt för att därefter kunna påbörja skapandet. Hon förklarade ytterligare att hon 

är väldigt noggrann i sitt skapande gällande exempelvis typsnitt. Hon berättade att 

dessa egenskaper sitter kvar hos henne än idag och beskrev sig också som en 

lösningsfokuserad och flexibel person. Respondenten berättade att hon har många 

nya kreativa förslag på förändringar för att förbättra verksamheten. Ett exempel som 

redan har genomförts är att hennes medarbetare gick runt på stan, bjöd på kaffe och 

en fri träningsvecka, ibland även fria månadskort som senare har resulterat i nya 

medlemmar.  

För att faktiskt genomföra vissa uppgifter som respondenten får till sig beskrev hon 

att hon behöver deadlines som riktlinjer. För om någon ber henne att kolla upp 

någonting utan en deadline glömmer hon lätt bort det. Hon berättade att en av 

hennes svagheter är att hon lätt skjuter upp saker och gör de i sista stund. Hon 

uttryckte dock att hon anser att det är viktigt att det som lovas hålls från såväl henne 

och hennes medarbetare och syftade då på lojalitet. Hon sade också att hon vill 

kunna känna förtroende för sina medarbetare.  

Respondenten beskrev sig själv som väldigt snäll, vilket hon också ansåg vara en av 

hennes svagheter. Som ledare beskrev hon sig som väldigt ödmjuk och uttryckte att 

hon inte är den hårda chefen. Samtidigt som hon sade att hon kan vara väldigt 

bestämd när hon är säker på sin sak och utvecklade det med att hon nog kan gå in 

hårt och bestämt i svåra samtal med sina medarbetare. Dock uttryckte hon att hon 

tycker att sådana samtal är utmanande. Hon delade senare med sig om sin åsikt om 

att man som ledare ibland behöver lite raka rör och ta beslut. Hon berättade att hon 

inte har några tidigare erfarenheter som ledare, utan har haft en ledarroll på företaget 

med personalansvar i 2,5 år. Hon berättade att hon via företaget har hon fått en 

ledarskapsutbildning som alla platschefer får och att hon utöver den kunskapen bara 

testar sig fram.  

Hon berättade att hon är hjälpsam när medarbetarna ber om hjälp, även om det kan 

resultera i att hon måste jobba över några minuter. Hon berättade också att hon alltid 

löser eventuella sjukanmälningar och att hon själv tar arbetspass i receptionen vid 

behov. Dock uttryckte hon att hon kan ta åt sig personligt när någon sjukanmäler sig 

och att hon till en början blir konfunderad över hur hon ska lösa situationen. Även 

om hon kan bli irriterad och frustrerad över en sjukanmälan säger hon till personen i 

fråga att hon löser det och att de ska krya på sig. Hon förtydligade att irritationen 

och frustrationen inte är någonting som hon visar eller uttrycker för sina 

medarbetare utan har en god ton gentemot dem. Dock berättade respondenten om en 

medarbetare som inte hade sjukanmält sig en gång, hen kom in och arbetade som 

vanligt men föll senare ihop precis efter att respondenten hade lämnat lokalen. De 
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andra medarbetarna på plats fick ringa efter en ambulans. Medarbetaren som föll 

ihop hade senare sagt till de andra “men jag vågade inte sjukanmäla mig”.  

Respondenten berättade att hon lätt tappar fokus och blir irriterad om hon blir störd i 

det hon arbetar med. Det kunde vara allt från att en medarbetare bad om hjälp till en 

notifikation från en app på telefonen eller att hon fick ett mejl under ett möte eller 

utbildning som gjorde att hon helt tappade fokus och koncentration. Hon förklarade 

då att hon vid sådana tillfällen kan bli ganska kort i tonen.  

Respondenten talade om att hon har fått höra att hon kan vara svår att nå och 

förklarade det med att berätta att hon kan glömma bort att svara på mejl. Hon 

uttryckte dock att hon alltid är kontaktbar på telefonen och att hon alltid svarar, men 

senare i intervjun sade hon emot sig själv en aning med “jag själv är ingen 

telefonmänniska”.  

Hon berättade att hon är väldigt lättpåverkad av andras humör. Om hennes 

medarbetare är nedstämda och på dåligt humör smittar det av sig på henne och sade 

att hon har jättesvårt för att vara den som kommer in och livar upp stämningen. 

Tidigare under intervjun sade respondenten att två av hennes styrkor är att hon är 

pigg och glad.  

I en större grupp med människor, som hon inte känner, berättade respondenten att 

hon kan ta sig an olika roller beroende på om hon kände sig trygg eller kunnig i 

ämnet som diskuterades eller ej. Respondenten förklarade att när hon känner sig 

säker på sin sak uttrycker hon sig gärna och är då mer delaktig, när hon istället 

känner sig något osäker tar hon istället en avvaktande roll. 

Under intervjun beskrev respondenten sig själv som konflikträdd, men att hon trots 

det går in i rollen som ledare när det behövs. Hon tar svåra samtal som ibland krävs, 

med såväl medarbetare som medlemmar, och hon berättade att hon då kan vara 

väldigt bestämd i saker som hon är säker på. Hon vill dock läsa på ordentligt innan 

för att grunda samtalet och beslutet på fakta.  

Respondenten berättade flera gånger att hennes mejl är rörig och att hon inte har 

någon bra struktur på dess inkorg. Hon förklarade senare att hennes mejl orsakar 

mycket stress för henne, speciellt i kombination med att medarbetarna stör henne i 

sitt arbete och att någon exempelvis sjukanmäler sig i samma veva. Hon uttryckte 

att hon har det jättesvårt med att hantera stress och att behöva prioritera mellan sina 

arbetsuppgifter. Respondenten berättade att hon tror att andra kan uppfatta henne 

som rörig, ostrukturerad och glömsk. Mitt under intervjun ringde telefonen, det 

gällde ett ärende om en medlem som respondenten hade fått ett mejl om för ett tag 

sedan där respondenten skulle återkoppla men helt glömt bort och ärendet hade 

således fallit mellan stolarna. Hon berättade också att hon försöker arbeta med 

denna sidan hela tiden och har till hjälpmedel nu köpt sig en almanacka.  

Hon beskrev också att det ibland kan dröja innan hon undersöker något som 

medarbetarna frågar om som hon inte har svaret på. Hon berättade att detta 

exempelvis sker vid dem tillfällen då hon har fått direktiv uppifrån ledningen på 

någonting som skall genomföras eller förändras men ingen information om hur det 

skall göras. Att hon inte alltid har svar på medarbetarnas frågor och att hon avvaktar 

med att ta reda på det tror hon gör att de kan uppleva henne som rörig. Hon 

berättade också att hon ibland har mött motstånd av medarbetarna när det kommer 
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nya direktiv uppifrån ledningen. När det vid sådana tillfällen inte har räckt att bara 

säga “nu ska vi bara göra det”, har hon exempelvis fått skapa en manual för att 

underlätta för medarbetarna och således visa på hur lite det krävs av dem för att 

uppfylla de nya direktiven.  

Respondenten sade också att hon tror att medarbetarna kan uppfatta henne som 

otydlig och förklarade detta med ett exempel gällande flex. Där hon inte alltid har 

berättat eller ändrat i schemat om hon ska komma in senare en dag på grund av 

övertidsarbete en annan dag, medarbetarna vet då ibland inte vart hon är när 

träningsanläggningen öppnar.  

Hon berättade att hon alltid försöker vara upplyftande och se till sina anställdas 

olika behov och coacha de på olika sätt. Hon sade att hon försökt lyfta fram för sina 

medarbetare att det inte är hela världen om det blir fel så länge de vågar. Hon 

utvecklade detta med att det alltid finns resurser att ta hjälp av om eventuella fel 

skulle uppstå, som exempelvis en beredskapspärm eller medarbetare på företagets 

andra anläggningar.  

På frågan om hon tror att hon skiljer sig i rollen som ledare och som privatperson 

hemma svarade respondenten nej och utvecklade med att hon är väldigt snäll och 

hjälpsam hemma också. Men att hon som ledare måste lära sig delegera och försöka 

att inte stressa upp sig. Hon sade senare att hon tror att hennes medarbetare, vänner 

och familj ser henne på samma sätt och utvecklade svaret med att “det kan nog 

säkert ha med min personlighet att göra också”. Varav följdfrågan “du tycker att din 

personlighet speglar dig ganska mycket i ditt jobb?” ställdes och respondenten 

svarade kort men tydligt ja.  

Respondenten berättade att hon får en positiv känsla, blir glad och känner sig lyckad 

när resultatrapporten visar positivt. Men också när en rekrytering blir lyckad eller 

när hon varit tvungen att ta ett svårt och negativt beslut som senare visade sig vara 

rätt beslut att ta. 

Respondenten förklarade att medarbetarna förväntas göra vissa saker eftersom det 

ingår i deras tjänst och att hon då inte alltid vill höja de till skyarna eftersom det 

trots allt är därför de är på plats. Men hon berättade att hon ändå försöker visa att 

hon ser dem och att de gör ett bra jobb för att de ska behålla sin motivation. 

Respondenten berättade att hon försöker motivera genom feedback och exempelvis 

säga “bra jobbat” till dem eller skriva till dem via personalgruppens Facebook 

grupp. Respondenten visade också en tavla i företagets lunchrum som visuellt visar 

medarbetarnas uppsatta mål och deras prestation i förhållande till målet.  

Gällande hennes medarbetares personliga utveckling berättade respondenten att hon 

har medarbetarsamtal en gång per år och att hon försöker lyssna och ge gehör på 

vad som framkommer vid de samtalen. Respondenten hade exempelvis någon 

medarbetare som var intresserad av att arbeta med sitt ledarskap och gav denna 

person en bok om ledarskap som respondenten själv hade fått från en 

ledarskapsutbildning.  

Vid något tillfälle har respondenten gett en goodiebag till en medarbetare som hade 

gjort ett extra bra jobb, där exempelvis ett av personens telefonsamtal hade lett till 

ett tecknat avtal med en företagskund. Respondenten berättade också att de ibland 
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kör lite interna tävlingar där det finns ett litet pris i potten samt att en medarbetare 

som “vickar” 10 gånger under ett år får två biobiljetter.  

Under intervjun pratade respondenten på som om hon kände oss studenter väl sedan 

tidigare och var inbjudande till samtal. Anteckningar gjordes om att hon ibland 

upplevdes ha en lite gnällig och klagande ton och hon uttryckte själv att det är “lätt 

att man fastnar på de här negativa sidorna”.  

4.2 Intervju 2 
Respondenten berättade att han har en positiv inställning till utmaningar och 

uttryckte att “det hade varit tråkigt om man inte hade utmaningar”. Han beskrev att 

det kan vara utmanande när andra avdelningar inom organisationen inte agerar på 

samma sätt som hans team och att det då kan skapas en friktion. Han beskrev vidare 

att hans styrkor är att han är bra på att se till helheten och att han inte ser 

medarbetarna som ett system utan försöker se till varje individs behov, här sade han 

dock emot sig själv senare i intervjun. 

När han fick frågan om vad som kunde vara utmanande för honom sade han att det 

ibland kunde vara svårt att få alla avdelningar på företaget att förstå det agila 

synsättet som han förespråkade. Han berättade att agilt innebär ett modernare 

arbetssätt som gör att de i utvecklingsteamen jobbar i korta intervaller. Att arbeta i 

små perioder istället för att kräva att utvecklarna ska utforma någonting under ett 

långt tidsperspektiv utan återkoppling på arbetet. Även om utvecklingsteamen 

strävar efter en specifik prestation så läggs större vikt vid hur teamet tillsammans 

samarbetar och respondenten beskrev därför att målen förändrats under tidens gång.  

Respondenten var målinriktad samtidigt som han beskrev att definitiva mål är svårt 

att hålla eftersom teamens arbetsuppgifter kräver ständig utveckling. Detta var 

någonting som respondenten tyckte att andra avdelningar inte alltid förstod sig på. 

Med tanke på de små intervaller som han beskrev att utvecklingsteamen jobbar 

inom sade han också att det under sådana möten ibland kan uppstå små konflikter, 

men respondenten förklarade att dessa oftast “stannar” på mötet. Respondenten 

berättade om en teori som heter ladder of influence, som innebär att en reaktion ska 

baseras på grundligt underlag och att man ska dubbelkolla saker innan man 

uttrycker sig om det. Detta är en teori som respondenten berättade att han försöker 

tillämpa i sitt dagliga arbete. Respondenten ville därför försöka undersöka varför en 

medarbetare beter sig på ett visst sätt innan han blir irriterad över beteendet. Han 

berättade också att det även i andra situationer kan uppstå problematiska 

diskussioner men att dessa inte är långvariga och han tyckte att man respekterar 

varandras roller inom företaget på ett bra sätt.  

Om respondenten var tvungen att ta samtal som är svåra kunde han känna en viss 

stress och kunde i sådana situationer bli känslig, men han berättade också att han 

lärt sig hantera detta genom att försöka förbereda samtalen väl. Detta förtydligades 

även när han fick frågan om det fanns någonting som han kunde uppleva särskilt 

känsligt eller svårt då han beskrev en situation om en provanställning som inte blev 

förlängd och hur han var tvungen att berätta detta för en medarbetare som hade hopp 

om att bli förlängd. Han sade då att det var någonting som följde honom länge och 

beskrev vidare att han tyckte att det var jobbigt att göra någon uppenbart besviken 

och att han är känslig i sådana situationer. 
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Gällande privatlivet kontra arbete beskrev respondenten sig själv som likadan på 

arbetsplatsen som privat och förklarade att han tror att det är viktigt att privatlivet 

ska fungera bra för att en person ska kunna utföra ett bra arbete. Han sade även att 

när medarbetare kommer till honom med ett personligt dilemma, ansåg han sig själv 

vara en bra lyssnare. Han sade att “det är svårt att du ska göra ett superbra jobb om 

du har en kris hemma…”. När han sedan fick frågan om han tror att hans 

personlighet har en inverkan på hur han jobbar, svarade han “Ja men absolut. I allra 

högsta grad…”. I en större grupp med människor som respondenten inte känner 

sade han att “jag är nog lite så som ni har träffat mig nu, ganska lugn” och beskrev 

att han gärna tar en avvaktande roll. Dock sade han även att om det skulle krävas av 

gruppens dynamik eller att det uppstår ett litet vakuum i gruppdynamiken kan han 

även ta på sig en organiserande roll. Övergripande beskrev respondenten sig själv 

som lugn och avvaktande, likaså på jobbet som privat.  

När respondenten bads att berätta om ett projekt som han hade haft ansvar över 

berättade han om ett projekt som innebar gigantiska risker för företaget. Han 

beskrev vid upprepade tillfällen att succén med det projektet var beroende av teamet 

och inte endast han själv. I sådana situationer, likaså som vid vardagligt arbete, 

tyckte han att det var viktigt med frihet under ansvar och beskrev tillit som något 

som går åt båda håll. “Frihet under ansvar”, att det finns tydliga förväntningar och 

att kunna lita på att alla utför sitt arbete på bästa sätt. Han sade att han inte skulle 

trivas om någon överordnad sade att “det är det här du ska göra fram till 

förmiddagen” eller “du ska gå och ta lunch… eller liksom, fikat är vid exakt halv 

tio”. Respondenten berättade att han kan ha svårt för personer med auktoritära drag. 

Han trodde inte att det var den bästa lösningen, utan trodde mer på teamet som en 

helhet där varje medarbetare ges frihet under ansvar, som beskrevs ovan. 

Respondenten föredrog alltså en miljö som är mer flexibel gällande exempelvis 

arbetstider för att kunna generera mer kreativitet till arbetet i sig. Detta då han 

beskrev att det arbete de utför på företaget kräver kreativitet, innovation och består 

av många olika aktiviteter i ett flöde.  

När han fick frågan angående arbetsmiljö och vad han tyckte att en bra sådan 

innebär, nämnde han först och främst den fysiska arbetsmiljön. Rummet där 

intervjun hölls hade diverse fin estetik och en fin utsikt över staden. Alla närvarande 

förstod vad han syftade på när han nämnde den estetiska arbetsmiljön. När 

respondenten sedan fick frågan om hur respondenten arbetar för att hans 

medarbetarna ska uppleva en bra arbetsmiljö framkom att ett stort fokus läggs på att 

utvecklingsteamen ska fungera bra. För att de ska fungera bra beskriver 

respondenten att hans uppgift som development manager innebär att motivera sina 

medarbetare till att göra ett bra jobb, exempelvis genom att se till att rätt människor 

pratar med varandra. Han beskrev därför att han ser till att para ihop rätt personer 

med varandra så att de på så sätt kan känna sig kreativa och fantasifulla. Han 

beskrev vidare att han vid möten försöker hålla sig till en strategi där hans 

medarbetare ska känna att de är delaktiga när de ska komma fram till ett beslut. Han 

sade att han därför oftast låter medarbetarna resonera fritt för att de själva ska känna 

att de kommit fram till lösningen. Detta även om respondenten själv redan har 

samma lösning i tankarna. Vidare beskrev han att det ibland kan vara svårt att hålla 

tillbaka på sina egna tankar och att det kan uppfattas som ett sätt att manipulera sina 

medarbetare.  
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Han beskrev att han fokuserar mycket på att motivera teamet och fokuserar desto 

mindre på att motivera den enskilda individen. Han berättade att han försöker 

motivera till att förbättra arbetet genom att de som arbetar med liknande saker får 

träffa varandra och diskutera vidare för att lära sig av varandra och på så sätt 

utvecklas. Han nämnde även att han inte trodde på “one-size-fits-all”, men att 

teamen däremot kunde lära sig av varandra. Det som framförallt uppfattades genom 

intervjun angående motivationsfrågor är att respondenten mestadels ägnar sig åt att 

verbalt berömma sina medarbetare. Han nämnde dock att han ville bli ännu bättre på 

att belöna sina medarbetare i form av ord, feedback och aktiviteter som de hittar på 

tillsammans. Vidare beskrev respondenten att han upplever att framgångar lätt 

försvinner in i nästan steg av processen och skulle därför vilja uppmärksamma 

framgångar mer i framtiden. Gällande motivation beskrev respondenten även att han 

ibland motiverar sin personal med exempelvis gruppfika eller afterwork men att han 

strävar efter att bli bättre på att fira framsteg.  

Gällande relationer mellan medarbetare och olika avdelningar beskrev respondenten 

att han upplevde att relationerna inom teamen är mycket bra samt att relationerna 

mellan olika avdelningar och nivåer tycktes vara prestigelösa. Han redogjorde sedan 

för att en medarbetare hade kunnat gå in i vilket kontor som helst, men beskrev 

vidare att man vet att det inte är någonting man gör. Respondenten berättade även 

om ett gym i källarvåningen där de håller gruppass varje dag och nämnde att det är 

många medarbetare som deltar i detta och beskriver detta som “en jättebra förmån”.  

Vidare beskrev respondenten att han en gång om året håller enskilda 

utvecklingssamtal med sina medarbetare där de har möjlighet att prata om såväl sin 

nuvarande arbetssituation som sina framtida drömmar. Han ansåg det problematiskt 

med utvecklingssamtal på årsbasis då han upplevde det svårt att förutse så långt in i 

framtiden. Detta särskilt då respondent anser att snabb utveckling är vanligt 

förekommande inom branschen och därmed är det inte säkert att medarbetarnas 

arbetssituation ser ut på samma vis två månader framåt i tiden som i realtid. 

Respondenten beskrev det därför ibland även svårt att förhålla sig till en deadline. 

Detta då en deadline är ett måste, men att han gärna inte sätter för specifika 

deadlines till sina utvecklingsteam.  

4.3 Intervju 3 
I början av intervjun var respondenten reserverad och satt med armarna i kors, han 

var också tveksam till att intervjun skulle spelas in, men sade slutligen att han var 

okej med det. När inspelningen sattes igång släppte respondenten ner armarna och 

hade ett mer öppet kroppsspråk samt att han upplevdes som mer tillmötesgående. 

Respondenten sade att han inte per automatik tar en ledande roll i en grupp och att 

han gärna avvaktar om han befinner sig i en ny grupp för att sedan ta den rollen som 

gruppen kräver. Att han i vissa situationer kan vara den han kallade för “idéspruta” 

och i andra situationer en samordnare. Han sade sedan att “mig hittar du alltid längst 

bak i klassrummet”. Han beskrev vidare att hans personlighet kan ha en inverkan på 

arbetet gällande om han var väldigt närvarande eller inte.  

Han lade stor vikt vid företagets policy och värderingar. När han fick frågan om 

företagets värderingar berättade han att han alltid vid rekrytering av nya 

medarbetare ställer frågor gällande företagets värderingar, exempelvis ärliga, för att 

ta reda på om den potentiella medarbetaren värderar och respekterar företagets 
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värderingar. Detta för att försäkra sig om att den potentiella medarbetaren 

värdesätter dessa.  

När respondenten fick frågan om han kunde beskriva en situation där han känt en 

bra känsla svarade han att han upplever bra känslor väldigt ofta. Här gav 

respondenten en rad exempel på situationer som gjorde honom glad vilket 

omfattades av kunders bemötande men också när hans medarbetare lyckas. Han 

beskrev exempelvis att en bra arbetsmiljö för honom innebär att folk trivs på jobbet, 

något som han beskrev som “att folk visslar när de går till jobbet och inte hem”. 

Dessa situationer berättades med en enorm entusiasm och glädje.  

Vidare fick han frågan om vad lojalitet innebar för honom, då beskrev han att 

företaget har “köpt min tid” och att detta innebär att han exempelvis inte skulle 

diskutera arbetet med personer från konkurrerande verksamheter. Han gav även 

exempel på en situation då han skulle vilja sitta hemifrån och jobba en dag och 

meddelar sin chef om detta även om han egentligen inte behöver göra det. Vidare 

frågades respondenten om vad tillit innebar för honom, då han svarade att “det är 

ord som du kan lita på” och beskrev vidare att han värdesätter att kunna känna tillit 

gentemot att hans medarbetare gör det som de ska göra.  

Han sade att han ibland kan känna stress men försöker hantera det genom diverse 

strategier. Exempelvis beskrev han att han planerar sina arbetsdagar upp till 75% för 

att kunna ägna de återstående 25% åt oförutsägbara uppgifter som dyker upp under 

dagen. När respondenten fick frågan om vad han har för drömmar och vad han kan 

tänkas göra om fem år nämnde han även då stress. Han beskrev att det är viktigt för 

honom att i framtiden inte vara lika stressad som för tillfället, samt att han inte har 

några specifika drömmar för framtiden förutom att fortsätta sin aktiva livsstil och 

diverse hemmaprojekt. Han beskrev vidare att han försöker planera sin fritid på ett 

vis som gjorde att han inte kände en för stor stress under dessa projekt.  

Vid frågan om hur respondenten skulle agera om en medarbetare kom till honom 

med ett personligt dilemma svarade han att det är viktigt för honom att kunna hålla 

hemligheter som hans medarbetare berättat i förtroende för att visa respekt för dem. 

Förståelse för känsliga situationer fanns därmed och han beskrev exempelvis att han 

alltid skulle “ta ett skott” för sina medarbetare så länge de har varit ärliga mot 

kunden. Han upprepade gång på gång att det mesta löser sig med samtal, vilket är 

det tillvägagångssättet han oftast använder sig av. Dock visade respondenten under 

intervjun sällan tendens till beröring kring medarbetare och uppfattades som väldigt 

självsäker och konkret. Han beskrev exempelvis en privat händelse som nyligen 

inträffat och att detta inte alls hade märkts av på arbetsplatsen. Han beskrev vidare 

att “allting handlar ju om det här med att försätta sig i rätt tillstånd” och att han på så 

sätt gick in i en bubbla på sin arbetsplats. När respondenten fick frågan om det fanns 

några situationer som han kunde uppleva särskilt känsliga eller svåra svarade han 

kort och tydligt “nej”.  

Vidare ställdes frågor om hur han skulle agera i diverse situationer och när frågan 

gavs om hur han skulle agera om en medarbetare stal från företaget svarade han att 

han inte blinkar för en sekund, följt av “då blir det konsekvenser” med betoning på 

blir. Han beskrev även vikten i att kunna hålla hemligheter för sig själva. Om någon 

misstänker att en annan person stjäl från företaget så beskrev respondenten att det 
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var viktigt att det blir konsekvenser för detta, men också att personen som 

misstänker någon inte pratar i gruppen om det.  

Han hade inga problem med att uttrycka sina styrkor som att vara driven och att han 

besitter en vilja om att få människor att växa. Han var inte blygsam, utan höll sig 

snarare till fakta, men benämnde sina svagheter som att vara för snäll. Detta kunde 

framträda genom att han exempelvis kunde säga till medarbetare att “jaja, det är 

lugnt, ta ledigt du, jag jobbar, jag täcker dig, inga problem”. Detta upplevde 

respondenten som en svaghet då han upplevde att detta ibland kunde ställa till det 

för honom och hans fria tid utanför jobbet.  

Gällande motivation beskrev respondenten att han försöker få sina medarbetare att 

förstå varför de ska genomföra någonting och inte bara säger till dem vad de ska 

göra. Detta upplevde han som en fördel när han motiverar sina medarbetare då de 

skapar en djupare förståelse för arbetet. Han berättade att han mestadels motiverar 

sina medarbetare med en “high five” och berömmer dem verbalt samt att han 

uppmuntrar sina medarbetare till vad han kallar för “att gå med håven”, att berätta 

högt vad de själva tycker de gjort bra. Vidare gavs respondenten frågan hur han får 

sina medarbetare att behålla sin motivation och då svarade han kort och koncist att 

“rätt person är självmotiverande”.  

När han fick frågan om vad utmaningar betydde för honom svarade han att “det är 

vinnarskallen som kommer in i det läget” och nämnde även att han tycker om 

ekonomiska utmaningar. Han beskrev intresset i de ekonomiska utmaningarna 

genom att göra små förändringar i kostnader som sedan kan få stora konsekvenser 

för företaget i stort. När han fick frågan om det fanns någonting som han var extra 

stolt över beskrev han tillfället då han skapade en kostnadsmedvetenhet hos sina 

chefer angående timmarna på företaget som han hade uppmärksammat. Han beskrev 

att han vid det tillfället kände, det han kallade för, en “boost”. Respondenten 

beskrev att hans arbetsroll innefattade olika arbetsuppgifter utanför att enbart vara 

varuhuschef, som exempelvis att göra scheman och skriva arbetskontrakt.  

Intervjun hölls i vad som kan likställas som ett fikarum för medarbetarna. I detta 

rum var det stökigt och såg inte välorganiserat ut. Möjligtvis var detta inte till 

förtjänst av respondenten utan snarare medarbetarna, men någonting som 

uppmärksammades ändå. Värt att nämna är även att eftersom intervjun hölls i 

företagets fikarum kom och gick det medarbetare frekvent. Respondenten hälsade 

på samtliga och småpratade med vissa av dem.  

4.4 Intervju 4 
Respondenten beskrev sig själv som en ledare som är tydlig med vad han förväntar 

sig av sina medarbetare och som har ett stort tålamod gentemot dem som gör sitt 

bästa. Han beskrev sig också som en glad person som tänker mycket på sig själv och 

förklarade att han menar att han själv måste må bra för att kunna ge andra 

människor energi. En av styrkorna som respondenten berättade att han har är att han 

ser möjligheter. Han sade också att han inte tror att det skiljer sig på hur han är på 

jobbet och hur han är privat, utan han berättade att han känner att han är sig själv på 

jobbet och att hans personlighet avspeglar sig i allting han gör. Respondenten 

utvecklade dock detta med att han ser möjligheter när det frågades om hans 

svagheter, han förklarade att han inte alltid ser dem problem som hans medarbetare 

kan komma och prata om. Han ser istället en lösning och en möjlighet som går att 
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fixa på några minuter, vilket han sade gör att medarbetarna ibland kan känna att han 

inte tar dem på allvar. Han berättade dock att han försöker tänka på och respektera 

att de är olika och därför kan se saker från olika perspektiv.  

Respondenten uttryckte ett flertal gånger under intervjun hur mycket han gillar 

människor och att han brinner för att utveckla människor. Han vill att alla hans 

medarbetare ska må bra och beskrev sig själv som väldigt stöttande. Han berättade 

om en medarbetare som började hos honom för ett halvår sedan som hade med sig 

mycket i bagaget, men som han beskrev som fantastisk. Respondenten förklarade att 

personen har jättestora problem som hen måste jobba med och har därför gett 

personen tillåtelse att komma och gå lite som hen själv vill beroende på hur hen 

mår. Respondenten har fått personen att gå till en terapeut för att prata om sina 

problem, samtal som även respondenten själv har deltagit i vid några tillfällen. 

Personen sade senare till respondenten “du är den första jag berättar för, men jag har 

dyslexi”. Respondenten berättade att det är en fantastisk känsla att hans medarbetare 

har sådant förtroende för honom. Respondenten försökte stötta personen ytterligare, 

utan att pressa hen och slutligen efter många försök kunde och orkade personen 

även berätta för sina övriga kollegor.  

När respondenten fick frågan om en situation när han upplevde en dålig känsla, 

berättade han att han blir ledsen när han märker att hans medarbetare mår dåligt och 

uttryckte “människor ska inte behöva gå och må dåligt”. Han berättade också att 

samtal med medarbetarna om personliga saker och om vad som händer på 

hemmaplan kan vara känsligare än andra samtal. Men förklarade vidare att han 

gillar att prata om sådant trots att det är jobbiga saker. Han berättade att han tycker 

det är “väldigt väldigt lätt att prata om saker” och utvecklade detta med att han ofta 

får höra att han är som en extra familjemedlem till sina medarbetare. Han 

vidareutvecklade detta med “tänk om folk prata och sa vad de tyckte och tänkte 

mycket mer....det hade varit underbart, för då hade vi haft en ännu bättre värld”.  

Respondenten uttryckte ett flertal gånger under intervjun om hur stolt och glad han 

är över sina medarbetare, “jag tycker verkligen om mina medarbetare...de gör 

mycket mer många gånger än jag kan begära av dem”. Han berättade om hur 

genuint glad han var över hur mycket en medarbetare, som han precis har fått 

tillbaka ansvaret över, har utvecklats. Om två andra medarbetare uttryckte han 

“jätteroligt, jag blir ju så glad och stolt av de två medarbetarna, hur de agerar och 

hur de har utvecklats”. En av dessa beskrev han också som en stjärna, då han tycker 

att hen har gjort ett jättebra jobb för företaget, trots att hen aldrig tidigare har jobbat 

på bank. En annan medarbetare har arbetstränat hos respondenten efter att ha blivit 

utbränd på en annan arbetsplats, idag arbetar personen heltid och respondenten 

uttryckte att hen gör ett fantastiskt jobb. Ibland tar företaget också in personer från 

Unga Jobb för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. En person som de 

nyligen förlängde avtalet med, från två till tre månader, har nu fått jobb på ett annat 

företag och när han berättade om denna person sade han “jag blir bara varm i 

hjärtat…hen har gjort ett fantastiskt jobb…hen bara strålar ju idag!” med ett stort 

leende.  

Respondenten berättade att han vill att medarbetarna ska utvecklas och att de därför 

ska våga. Allt de gör behöver inte alltid vara perfekt, så länge de gör det med avsikt 

om att det blir bra för kunden och för banken och förklarade att “om det blir fel 
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kommer det alltid vara okej”. Han poängterade ett flertal gånger att det är viktigt för 

honom att medarbetarna alltid gör sitt bästa.  

Respondentens tävlingsinstinkt var återkommande under intervjun. Han berättade 

att han tycker om att tävla i precis allt och att han tidigare har sprungit lite 

maratonlopp. Han utvecklade det med att säga att han får en kick av att tävla och 

berättade skrattandes att han till och med kan tävla mot sin fru i diverse 

hemmasysslor. Han berättade också att hans tävlingsinstinkt kan avspeglas i arbetet. 

Han uttryckte “jag vill att vi ska vara bättre än alla andra”, vilket han vill uppnå med 

glädje och energi. Respondenten sade under intervjun att han på pappret inte har det 

bästa laget. Men han var noga med att förklara att han får ut jättemycket av de 

tillsammans och poängterade att de tillsammans gör bra ifrån sig och att han känner 

en stor stolthet över sina medarbetare. Respondenten berättade att deras bankkontor 

har varit företagets bästa bankkontor två av de tre senaste åren och att de har lyckats 

bli det samtidigt som medarbetarna har varit nöjda. Detta sade han att han tror 

hänger ihop med varandra och att det är någonting som han är stolt över. 

Respondenten beskrev också att banken är jättestora i den aktuella staden och att de 

nästan har hälften av marknaden i den staden. Ibland har respondenten fått till sig 

orimliga mål uppifrån ledningen, varav hans respons då har varit att “det kommer 

vara omöjligt, det kommer ingen i banken klara men vi kommer vara bland de bästa 

ändå, det kan jag lova, men jag kan inte lova att vi klarar målet”.  

Respondenten har arbetat inom ett och samma företag i hela sitt vuxna liv, dock 

inom olika arbetsroller och uttryckte själv att han fortfarande trivs bra och har inga 

planer på att byta arbetsplats framöver. Men eftersom respondenten gillar 

utmaningar kan han tänka sig nya arbetsroller och ansvarsområden inom företaget. 

Respondenten uttryckte att han framöver vill ha rollen som biträdande regionchef, 

där han kan få leda många andra chefer. Han är övertygad om att det är en roll som 

skulle passa honom och sade “det låter kanske kaxigt”. Han skulle med den rollen 

göra skillnad och vidareutvecklade att han också tror att regionchefen idag vet att 

“jag skulle göra ett jättebra jobb”.  

Respondenten berättade att han har blivit mycket bättre på att hantera stress, han är 

mer strukturerad i sitt arbete och vid behov tar han hjälp av sina medarbetare, som 

han under hela intervjun höjde till skyarna. Han berättade att han i snitt kanske får 

180 mejl/dag men att han alltid försöker svara och att han gillar att ha mejlkorgen 

ren. Efter att han har svarat på ett mejl kan han skriva in i sin almanacka att han 

senare ska arbeta med den affären eller kunden.  

När respondenten beskrev en bra ledare sade han att personen ska vara tydlig, 

närvarande och “har ett hjärta” men också att våga ta beslut. Respondenten 

berättade att han alltid prioriterar sina medarbetare, med en betoning på alltid. Han 

har individuella uppföljningsmöten med dem en halvtimme varannan vecka, och 

dessa möten prioriteras aldrig bort. Under dessa samtal pratar de om medarbetarens 

mål, hur det går och om personen i fråga upplever att hen behöver stöd eller hjälp. 

Men också frågor som “vad motiverar dig?”, “när känner du dig nöjd?” och “vad 

gör dig glad på jobbet?”, detta eftersom respondenten menar att alla är individuella 

och motiveras av olika saker. Han vill också att alla medarbetarna ska vara nöjda 

och känna att det är roligt.  
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När respondenten får frågan om hur han arbetar med sina medarbetares personliga 

utveckling svarade han att de har medarbetarsamtal löpande en gång per år, där de 

pratar lite mer långsiktigt om vad medarbetaren tror om och vill i framtiden. De 

pratar då också om vad medarbetaren har för plan för att ta sig dit, hur hen har tänkt, 

vad hen behöver för att ta sig dit och hur respondenten kan hjälpa till och stötta. 

Under dessa samtal försöker respondenten undvika att själv presentera lösningar och 

förslag utan låter medarbetaren tänka efter själv för att därefter hjälpa de med 

vägledning. Därefter har han uppföljning av dessa möten ett halvår senare. 

Respondenten skämdes nästan lite när han berättade att han behöver bekräftelse, han 

vill gärna höra när han själv gör någonting bra. Han förklarade vidare att han tror på 

en organisation där det är okej att lyckas med saker och där man gläds åt varandras 

framgångar. Vilket är något han själv försöker applicera i sitt egna team genom att 

de en gång i månaden under ett morgonmöte själva får berätta någonting som de har 

gjort och är stolta över.  

Respondenten berättade att han tycker om att ge beröm och värme. Han utvecklade 

detta med att berätta att om han får höra från en av sina medarbetare att en annan 

medarbetare har gjort ett bra jobb ger han personen alltid den feedbacken vidare och 

är tydlig med att berätta vem som har informerat honom. Han tror att det arbetssättet 

styrker medarbetarnas relationer till varandra och teamet i sig. Han förklarade dock 

att beröm och feedback måste vara konkret för att det ska ge en positiv effekt, “när 

du gör det så här, på det viset och när du säger så… det fick den effekten”.  

Respondenten sade också att många tror att lön är den viktigaste frågan, han 

förklarade vidare att det är en viktig och jättekänslig fråga, men ingenting som 

motiverar långsiktigt. Han har årligen lönesamtal med sina medarbetare, och har då 

tydliga mål i siffror som skall uppnås, men respondenten berättade att han även 

värderar hur de stöttar varandra i teamet. Han berättade att han är tydlig gentemot 

sina medarbetare om att han är spretig i sin lönesättning, och att grunden till detta 

ligger i att han vill att medarbetarna ska prestera högt långsiktigt.  

Respondenten berättade att hans viktigaste uppgift är att hålla medarbetarna 

motiverade, att hitta vad som motiverar respektive medarbetare, samtidigt som han 

uttryckte att alla har ett eget ansvar. Han utvecklade detta med att förklara att så 

länge de visar på att de vill, är det hans ansvar att hitta vad som motiverar dem. 

Sedan berättade respondenten att han har liten personalomsättning och tror sig ha en 

fördel i och med att han har varit på samma arbetsplats i 32 år samt varit chef för 

många i 23 år. Detta gör att han känner sina medarbetare och medarbetarna känner 

honom. Alla hans medarbetare är medvetna om att han blir glad och stolt när de 

lyckas och han vill att de ska berätta för honom när de har gjort någonting bra.  

Respondenten berättade om en medarbetare som hade lyckats få in ett 

mångmiljonbelopp i placeringar efter mycket hårt arbete. Han belönade 

medarbetaren med att säga åt hen att ta med sin sambo för att gå ut för att äta 

middag på en restaurang och fira och att han då betalar notan. Respondenten ville att 

hen verkligen skulle känna att hen hade gjort någonting “jäkla bra” och att få visa 

sin stolthet för sin respektive.  

Respondenten berättade också att han är väldigt öppen med vad som händer inom 

företaget, detta för att han tror att insikt och delaktighet är viktigt. För att 

respondentens medarbetare ska behålla sin motivation tror han att uppföljning är 
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viktigt och han menar då inte bara uppföljning i siffror utan också om deras 

välmående.  

Respondenten uppfattades som en lättsam, trevlig och social person under intervjun. 

Innan själva intervjun påbörjades visade respondenten ett stort intresse av oss 

studenter. Hans intresse för människor visade sig alltså redan då, han frågade bland 

annat om vilka planerna är efter examen.   
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5 Analys 

5.1 Extraversion 
En person med höga nivåer av extraversion beskriver G. Kaufmann och A. 

Kaufmann (2016) som utåtriktad, social med ett emotionellt befinnande som 

upplevs som positiv. En sådan person kännetecknas genom att vara kärleksfull, 

pratsam, trevlig och optimistisk. Respondent 1 upplevdes under intervjun som 

pratsam, eftersom hon pratade på som om hon kände oss studenter väl sedan tidigare 

och var inbjudande till samtal. Hon beskrev sina styrkor som pigg och glad, men 

berättade också senare i intervjun att hon inte är den personen som kan komma in 

och liva upp stämningen om andra medarbetare är på dåligt humör.  

Respondent 1 upplevdes vara mer pessimistisk än optimistisk många gånger under 

intervjun, detta då hon snabbt och lätt kom in på det negativa när hon besvarade 

frågor som ställdes. När hon i början av intervjun fick beskriva sig själv använde 

hon ordet snäll, men detta vände hon med en gång till någonting negativt. 

Respondent 1 beskrev sig själv som en ödmjuk chef men som kan vara bestämd i 

situationer där hon är säker på sin sak, hon vill dock förbereda sig för att kunna 

grunda svåra samtal och beslut på fakta.  

Respondent 2 berättade att han har en positiv inställning gentemot utmaningar och 

han utvecklade detta med att säga att det vore tråkigt utan utmaningar. Under 

intervjun uppfattades respondent 2 ha en positiv attityd om det han berättade.  

Respondent 3 upplevdes inte som blygsam under intervjun, utan var pratsam och 

trevlig och berättade att han under sin fritid var aktiv med diverse renoveringar i 

hemmet. Intervjun hölls i företagets fikarum, där medarbetarna sprang in och ut 

flera gånger under samtalets gång. Han hälsade på samtliga och småpratade lite med 

vissa av de, vilket tyder på att respondenten är utåtriktad och social.  

Respondent 4 uppfattades som en lättsam, trevlig och social person och uttryckte ett 

flertal gånger under intervjun att han älskar människor. Detta påvisades även då han 

innan intervjun visade intresse för oss studenter och ställde frågor gällande våra 

framtidsplaner. Respondent 4 berättade att han upplevde att han har lätt att prata om 

saker och att vissa av hans medarbetare kan se honom som en extra familjemedlem, 

vilket visar på att han är utåtriktad. Respondent 4 berättade att om han får orimliga 

mål av ledningen så är han noga med att förklara att det kommer vara omöjligt och 

att ingen i banken kommer att klara av de satta målen, men menar också på att deras 

bank kommer att vara de bästa ändå. Detta ger antydningar om att respondent 4 är 

optimistisk och tillgiven, han lovar ingenting han inte kan hålla.  

Respondent 4 berättade också att han har haft olika roller inom företaget och att han 

dessutom har planer att arbeta som biträdande regionchef i framtiden. Vilket tyder 

på att respondenten gillar utmaningar och uppfattades som spänningssökande, som 

enligt Arnold et. al (2010) är en av subdimensionerna till extraversion.  

Psykologiska Test (2018) beskriver att tillgivenhet är en egenskap för en person 

med hög nivå av extraversion dimensionen. Respondent 2 berättade om en situation 

där han inte kunde förlänga en provanställning. Han kände då en uppgivenhet över 

att han gjorde någon uppenbart besviken, vilket följde honom under en längre tid 

efteråt.  
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Respondent 3 beskrev att han mer än gärna berömmer sina medarbetare verbalt, 

vilket tyder på en tillgivenhet och utåtriktad karaktär.  

G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) beskriver reserverad, tystlåten, lugn och 

behärskad som kännetecken vid låga nivåer av extraversion. Vilket är fyra 

egenskaper som inte uppfattades hos respondent 1. Däremot upplevdes respondent 1 

vara uppgiftsorienterad då hon själv berättade att hon får en positiv känsla, blir glad 

och känner sig lyckad när resultatrapporten visar positivt. Uppgiftsorienterad är 

något som G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) nämner som ett kännetecken för 

låga nivåer av extraversion. I början av intervjun uppfattades respondent 3 som 

reserverad då han satt med armarna i kors, detta ändrade sig däremot snabbt när 

samtalet påbörjades, han var dock tveksam till om att spela in samtalet. Under 

intervjun upplevdes respondent 3 vara uppgiftsorienterad, då han på ett lugnt sätt 

gav väldigt korta, tydliga och faktabaserade svar.  

Respondent 4 visade inga kännetecken av att vara reserverad eller behärskad. Han 

beskrev att han på pappret inte har de bästa laget men förklarade tydligt att han får 

ut jättemycket av laget tillsammans och att han känner en stor stolthet över sina 

medarbetare. Han sätter alltid sina medarbetare i första fokus och det visade sig 

tydligt genom hela intervjun hur mycket han värdesätter sina medarbetare. Detta 

visade på att respondenten är personinriktad och inte uppgiftsorienterad och G. 

Kaufmann och A. Kaufmann (2016) beskriver att personinriktad är ett kännetecken 

för hög nivå av extraversion.  

Respondent 2 berättade att han i en större grupp med människor, som han inte 

känner, är lugn och tar en avvaktande roll och uttryckte “jag är nog lite så som ni 

har träffat mig nu”. Under intervjun gjordes observationer om respondenten som 

lugn och behärskad, samt aningen reserverad. Respondenten vidareutvecklade detta 

med att förklara att han tror sig vara samma person i privatlivet som i arbetslivet och 

uttryckte att han tror att hans personlighet i allra högsta grad har en inverkan på hur 

han jobbar.   

Respondent 3 beskrev att han tar den rollen som krävs i en grupp med nya 

människor, ibland innebär det att han är en samordnare och ibland en idéspruta.  

Baserat på detta gjordes tolkningen att respondent 1 har något högre nivå än medel 

av dimensionen, den sänktes något med tanke på hennes pessimistiska inställning 

och negativa inslag som är genomgående i hela intervjun samt med tanke på hur 

uppgiftsorienterad hon framstod.  

Respondent 2 däremot upplevdes ha en något lägre än medelnivå av dimensionen 

extraversion. Han anses vara en positiv, optimistisk och tillgiven person vilket höjer 

nivån av dimensionen, men som sänks markant med tanke på hans lugn och 

uppfattningen om att han är behärskad och reserverad. Under hela intervjun med 

respondent 2 uppfattades han som väldigt uppgiftsorienterad med ett stort fokus på 

organisationen som en helhet, vilket gjorde det svårt att få en klar uppfattning av 

honom som individ.  

Respondent 3 upplevdes ha lite högre än medelnivå av dimensionen extraversion, 

detta då han uppfattades som utåtriktad, social och tillgiven. Det som gör att nivån 

av dimensionen stannar av något är att han upplevs vara lugn och något 

uppgiftsorienterad.  
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Respondent 4 upplevdes som utåtriktad, social och lättsam. Han anses uppfylla en 

hög nivå av dimensionen då han värdesätter sina medarbetare högt, vilket visar på 

att han är personinriktad och kärleksfull samt att uttryckte att han har lätt att prata 

om saker.  

Nedan i figur 5:1 illustreras en sammanställning över de olika respondenternas 

nivåer inom dimensionen extraversion.

 

 Figur 5:1. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av extraversion. 

5.2 Neuroticism 
Enligt Psykologiska test (2018) är irritationsbenägenhet och stresskänslighet två 

utmärkande egenskaper för höga nivåer av dimensionen neuroticism. Respondent 1 

berättade att hon lätt tappar fokus och blir irriterad om hon blir störd i det hon 

arbetar med. Det kan vara allt från att en medarbetare bad om hjälp till en enkel 

notifikation från en app på telefonen eller att hon fick ett mejl under ett möte. Hon 

utvecklade detta med att berätta att hon vid sådana tillfällen kan bli ganska kort i 

tonen. Respondent 1 uttryckte att hon kan ta åt sig personligt när en medarbetare 

sjukanmäler sig, bli irriterad och frustrerad över hur hon ska lösa situationen, men 

menade på att detta inte är någonting som hon visar gentemot dem.  

Respondent 2 gav enstaka antydningar om en låg irritationsbenägenhet, detta 

eftersom han uttryckte att han vill grunda sitt agerande och reagerande på rätt 

grunder. Med andra ord vill han först undersöka varför en person beter sig som den 

gör innan han blir irriterad.  

Under intervjun uppfattades inte respondent 3 som irritationsbenägen, ingenting 

som framgick under samtalet visade tendenser på detta. Detta framgick inte heller 

för respondent 4.  

Respondent 1 berättade att hon har svårt att hantera stress och att behöva prioritera 

mellan sina arbetsuppgifter. Hon utvecklade detta med att det är hennes röriga och 

ostrukturerade mejl som skapar mest stress för henne och att hon till och med kan 
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glömma bort saker som måste göras. Respondenten har nu köpt en vanlig almanacka 

för att försöka bli bättre på att hantera stressen. 

Respondent 2 berättade att han kan bli stressad när han måste ta svåra samtal och 

kan i sådana situationer bli känslig, eftersom han är väl medveten om detta försöker 

han hantera det genom att förbereda sig väl. 

Respondent 3 upplevdes inte som speciellt stresskänslig då han beskrev att han 

ibland kan känna sig stressad, men försöker hantera detta genom att planera sin tid. 

Gällande jobbet planerar han sina arbetade tid upp till 75% för att ha marginal till 

oförutsägbara händelser.  

Respondent 4 uppfattades inte vara stresskänslig. Han har lärt sig att hantera sin 

stress och förebygga den genom att alltid se till så att hans mejlkorg är ren varje dag 

och att ta hjälp av sina medarbetare vid behov genom att delegera.  

Dimensioner kan vara användbar när en persons emotionella instabilitet ska mätas 

(Kaufmann, G & Kaufmann, A 2016) och Arnold et. at. (2010) anser att personer 

med hög nivå av dimensionen ofta tvivlar på sig själva. G. Kaufmann och A. 

Kaufmann (2016) beskriver en person med hög nivå av neuroticism som emotionell, 

otillfreds, bekymrad och osäker. Respondent 1 berättade hon är lättpåverkad av 

andras humör, om hennes kollegor är nedstämda och på dåligt humör blir hon det 

också. I en grupp med nya människor kan respondent 1 ta på sig olika roller 

beroende på om hon känner sig säker eller inte. Om hon känner sig osäker tar hon 

en avvaktande roll, men om hon känner sig trygg och kunnig är hon mer delaktig i 

gruppen.  

Respondent 4 utstrålade en självsäkerhet vilket lös igenom när han pratade om en 

framtida roll som biträdande regionchef. Detta då han även själv uttryckte att hans 

självsäkerhet lät aningen kaxigt.  

Vidare beskriver G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) att en person med höga 

nivåer av neuroticism kan uppleva negativa känslor som ångest och negativa tankar. 

Under intervjun med respondent 1 uttryckte hon sig “lätt att man fastnar på de här 

negativa sidorna”, vilket också uppfattas under intervjun då hon upplevdes ibland ha 

en något gnällig och klagande ton. Som tidigare nämnts berättade respondent 2 att 

han har en positiv inställning gentemot utmaningar.  

Respondent 3 visade på förståelse för situationer som kunde anses som känsliga 

men visade sällan tendens till beröring under intervjun och uppfattades därför som 

självsäker och konkret. Exempelvis berättade respondenten om en privat händelse 

som han gick igenom för lite sen och utvecklade det med att förklara att hans 

medarbetare inte märkte av detta på honom. Han beskrev det som att han gick in i 

en bubbla på arbetsplatsen. På frågan om respondenten kan uppleva något vara mer 

känsligt än något annat, svarade han kort och tydligt nej.  

Utifrån vad som framgick av respondent 1 under intervjun tolkades hon ha höga 

nivåer av dimensionen neuroticism. Detta då hon upplevs ha hög 

irritationsbenägenhet, vara stresskänslig och att hon även beskrev att hon är 

lättpåverkad av andras humör. Samt uttrycket om att hon lätt fastnar på sina 

negativa sidor. 
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Respondent 2 anses däremot ha låga nivåer av dimensionen eftersom han varken 

uppfattades vara irritationsbenägen eller stresskänslig och har en positiv inställning. 

Utifrån vad som framgick av respondent 3, tolkades han ha låga nivåer av 

dimensionen neuroticism eftersom han varken upplevdes vara stresskänslig eller 

irritationsbenägen. Samt inte visade någon tendens till beröring och att han faktiskt 

stängde av allt personligt när han gick in i sin bubbla på jobbet. 

Respondent 4 tolkas som självsäker och inte speciellt stresskänslig och anses därför 

ha en låg nivå av neuroticism.  

Nedan i figur 5:2 illustreras en sammanställning över de olika respondenternas 

nivåer inom dimensionen neuroticism.  

 

 Figur 5:2. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av neuroticism. 

 

5.3 Tillgänglighet/vänlighet/behag 
Denna dimension handlar om förmågan att acceptera olikheter och hur lätt en person 

är att umgås med, hur tillgänglig hen är i sitt bemötande. Det handlar om hur lyhörd, 

medgörlig och tillitsfull en person är (Kaufmann, G & Kaufmann, A 2016). Som 

tidigare nämnt pratade respondent 1 på och var öppen till samtal. Under intervjun 

upplevdes hon vara en lätt person att samtala med. Dock berättade respondenten om 

en situation där en medarbetare inte hade vågat sjukanmäla sig, som senare 

kollapsade på arbetsplatsen och de andra medarbetarna var tvungna att kalla på 

ambulans. Tidigare under intervjun berättade respondent 1 att hon alltid har en god 

ton gentemot medarbetare som sjukanmäler sig, detta även om hon egentligen blir 

irriterad. Hon förklarade att hon alltid löser situationen och önskar medarbetaren att 

krya på sig. Detta väcker reflektion om medarbetarna faktiskt uppfattar denna goda 

ton som respondenten påstår sig ha. Det borde trots allt finnas en underliggande 

faktor i varför denne medarbetare faktiskt inte vågade sjukanmäla sig vilket ledde 

till denna situation. Detta leder till att nivån i dimensionen sänks markant.  
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Under intervjun uppfattades respondent 2 som tillgänglig och trevlig i sitt 

bemötande under intervjun. Han berättade att han anser sig själv vara en bra 

lyssnare när medarbetare kommer till honom med personliga dilemman. Något som 

resulterar i en högre nivå av dimensionen.  

Respondent 3 berättade att det för honom är viktigt att visa förtroende och respekt 

för sina medarbetare och hålla deras hemligheter för sig själv. Att de ska kunna 

berätta saker för honom utan att resterande i personalen får veta något om det. Han 

beskrev också att han alltid skulle ta ett skott för sina medarbetare om det skulle 

uppstå en situation som krävde detta av honom. Han berättade att han ställer upp för 

sina medarbetare och stöttar de så länge de har varit ärliga mot kund. Respondenten 

berättade att hans personlighet kan spegla sig i hans arbete när han är närvarande.  

Respondent 4 beskrev själv att en ledare ska ha ett hjärta och att han alltid 

prioriterar sina medarbetare med betoning på alltid. Respondenten uttryckte att han 

tycker om att ge beröm och massa värme. Respondenten berättade flera gånger 

under intervjun hur stolt och glad han är över sina medarbetare. Han benämnde 

exempelvis en medarbetare som en “stjärna” och uttryckte sig även om en annan 

medarbetare att “jag blir bara varm i hjärtat… hen har gjort ett fantastiskt jobb… 

hen bara strålar ju idag”, vilket han sade med ett stort leende. Respondent 4 beskrev 

att han vill att hans medarbetare ska utvecklas, våga och att så länge de gör sitt bästa 

och med avsikt att det ska bli bra för kund och för bank så är det alltid okej om det 

blir fel.  

Dimensionen innefattar också altruism, motsatsen till egoism och handlar om 

personen kan göra självuppoffringar och är generös (Kaufmann, G & Kaufmann, A 

2016; Nationalencyklopedin 2018). Arnold et. al. (2010) beskriver att 

tillgänglighet/vänlighet/ behag handlar om hur förtroendeingivande och rättfram en 

person är, om personen i fråga är hjälpsam och hur medveten personen är om andras 

känslor. Psykologiska Test (2018) beskriver en person med höga nivåer av 

dimensionen som osjälvisk, ömsint, blyg och rättfram. Respondent 1 berättade att 

hon kan tänka sig jobba över några minuter om en medarbetare ber henne om hjälp. 

När respondent 1 ombads beskriva sig själv under intervjun sade hon att hon är 

väldigt snäll och hjälpsam, hon uttryckte också att hon inte tycker att detta skiljer 

sig från hennes roll som ledare och som privatperson hemma. Hon tror att hennes 

medarbetare och familj uppfattar henne på samma sätt och uttryckte då “det kan nog 

säkert ha med min personlighet att göra också” och sade att hon tror att hennes 

personlighet speglar sig i hennes arbete.  

Respondent 2 berättade att han försöker vara hjälpsam mot sina medarbetare genom 

att se till att rätt personer, från olika team får samspela med varandra. Han berättade 

också att han tycker om människor och att han ser till alla medarbetares olika behov. 

Detta för att locka fram varandras kreativa förmågor och således hjälpa de till ett 

lyckat resultat. Som tidigare nämnts tar respondent 2 gärna en avvaktande roll vilket 

ger antydningar om att han inte är rättfram.  

Respondent 1 har försökt förklara för sina medarbetare att det är okej att de gör fel 

eftersom att det alltid finns resurser att tillgå för att få hjälp. Hon nämnde 

exempelvis en beredskaps pärm och andra medarbetare på företagets anläggningar. 

Respondent 1 beskrev sig själv som konflikträdd men vid olika situationer går hon 

in i rollen som ledare och kan då vara väldigt rättfram och bestämd i saker som hon 
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är säkert på. Ibland när hon har mött motstånd från sina medarbetare, då det har 

kommit nya direktiv från ledningen, har hon visat på en rättframhet genom att 

uttrycka “nu ska vi bara göra det” till medarbetarna.  

Respondent 3 beskrev att om han upptäcker att en medarbetare stjäl från företaget, 

tvekar han inte en sekund och uttryckte sig “det blir konsekvenser” med en betoning 

på ordet blir, vilket ger indikatorer på rättframhet hos respondenten. Han berättade 

också att han själv kan tänka sig att jobba om en medarbetare verkligen behöver ta 

ledigt. Han tar då reda på om detta är viktigt för medarbetaren och ställer i så fall 

upp utan något som helst tvivel. Han berättade dock också att detta kan vara en av 

hans svagheter då han själv kan bli drabbad av detta och det kan gå ut över hans 

fritid. Detta ger indikatorer på att respondent 3 är osjälvisk, hjälpsam och har ett bra 

bemötande mot sina medarbetare. Respondent 3 hade heller inga problem med att 

uttrycka sina styrkor och uppfattades inte som blygsam när han pratade om dessa, en 

av dessa styrkor som han berättade om var att få sina medarbetare att växa.  

Respondent 4 uttryckte att han inte tror sig skiljas från hur han är på arbetet och som 

privat, utan berättade att han upplever att hans personlighet speglar sig i allting han 

gör. Vidare beskrev han sig som en glad person som faktiskt tänker mycket på sig 

själv men förklarade detta med att han själv måste må bra för att kunna ge andra 

människor energi. Vidare beskrev han att han vill att alla hans medarbetare ska må 

bra och att han själv är väldigt stöttande. Han sade sedan att han mår dåligt när hans 

medarbetare mår dåligt och hans medarbetare hade sagt till honom att han känns 

som en extra familjemedlem för honom. Han beskrev en historia om en medarbetare 

som mådde dåligt, där han har hjälpt denna att komma i kontakt med en terapeut, 

där även respondenten själv har varit delaktig. Medarbetaren hade stort förtroende 

för respondenten och vågade slutligen berätta om sin dyslexi, tillsammans med 

respondentens stöd vågade hen även berätta detta för övriga medarbetare.  

G. Kaufmann och A. Kaufmann (2016) beskriver misstänksam, hänsynslös och 

manipulerande som kännetecken för låg nivå av dimensionen. Respondent 2 

berättade att han ibland kan manipulera sina medarbetare då han på ett strategisk vis 

lyckas leda sina medarbetare till att göra som han vill och får således igenom sina 

tankar på möten.  

Utifrån detta anses respondent 1 ha lite under medelnivå gällande denna 

dimensionen. Det som genererar en högre nivå var att hon uppfattades vara öppen 

till samtal och upplevdes lätt att prata med. Hon kunde även tänka sig att göra 

uppoffringar i form av att jobba över några minuter samt att hon förmedlar till sina 

medarbetare att det är okej att göra fel ibland. Det som sänker dimensionen markant 

var att de underliggande faktorerna som gjorde att medarbetaren inte vågade 

sjukanmäla sig, men också att hon beskrev sig själv som konflikträdd och krävde 

god förberedelse inför jobbiga samtal.  

Respondent 2 anses ha snäppet över medelnivån för denna dimensionen. Det som 

höjde nivån är respondentens bemötande under intervjun, hans lyhördhet och att han 

försöker vara hjälpsam mot sina medarbetare. Det som sänkte dimensionen för 

respondenten var att han kan vara en aning manipulerande mot sina medarbetare.   

För respondent 3 var det viktigt att hans medarbetare har förtroende för honom och 

han ger dem sitt fulla stöd så länge de är ärliga, vilket tyder på en hög nivå inom 

dimensionen. Han gav också indikationer på att han är rättfram, hjälpsam och 
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osjälvisk samt att han har ett bra bemötande. Dimensionen sänks av att 

respondenten inte uppfattas som blygsam utan gärna uttrycker sina styrkor.  

Respondent 4 visade på att han är lyhörd, tillitsfull, förtroendeingivande och bryr sig 

om andras välmående. Han uppfattades vidare som osjälvisk person som alltid 

prioriterar sina medarbetare. Som tidigare nämndes uttryckte han en kaxighet vilket 

tyder på en rättframhet. Han anses således uppfylla hög nivå av dimensionen 

tillgänglighet/vänlighet/behag.  

Nedan i figur 5:3 illustreras en sammanställning över de olika respondenternas 

nivåer inom dimensionen tillgänglighet/vänlighet/behag. 

 

Figur 5:3. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av 

tillgänglighet/vänlighet/behag. 

5.4 Samvetsgrannhet 
Dimensionen samvetsgrannhet visar på en persons tillitsnivå, hur målinriktad och 

organiserad en person är och vilken grad självdisciplin denna besitter, en sådan 

person är också hårt arbetande (Kaufmann, G. & Kaufmann, A. 2016). Psykologiska 

test (2018) beskriver också en person med hög nivå av dimensionen som 

ordningsam. Respondent 1 beskrev att hon behöver deadlines för att arbetet skall 

genomföras, utan deadlines glömmer hon lätt bort uppgifter. Hon beskrev också att 

det kan dröja innan hon undersöker något som en medarbetare frågar om som hon 

inte har svaret på, vilket ger antydningar om att hon inte är självdisciplinerad. 

Respondent 1 berättade flera gånger under intervjun att hennes mejl är rörig och att 

hon inte har någon bra struktur på den. Hon berättade också att hon tror att andra 

kan uppfatta henne som rörig, ostrukturerad och glömsk. Under intervjun får 

respondent 1 ett samtal angående ett mejl som respondenten skulle ha återkopplat 

till men vilket hade glömts bort. Detta gjorde att respondent 1 inte uppfattades som 

ordningsam, organiserad eller självdisciplinerad. 

Respondent 2 förespråkade ett agilt och modernt arbetssätt som gör att han måste 

omformulera deadlines utefter de korta iterationerna som hans team jobbar efter, 
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vilket kräver att respondent 2 är välorganiserad för att han ska kunna samordna 

olika kraven från ledningen. Respondent 2 berättade om ett stort och riskabelt 

projekt på företaget, han var en del av teamet som lyckades ro det i hamn. Att han 

fick ett sådant stort projekt tilldelat och lyckades genomföra det, ger antydningar om 

att respondenten är ordningsam och organiserad.  

Respondent 3 har olika arbetsroller inom företaget, utöver sin tjänst som 

varuhuschef arbetar han också med en administrativ roll för företaget, där han såväl 

hjälper till med andra varuhus scheman samt skriver arbetskontrakt. Detta tyder på 

att respondenten är hårt arbetande och organiserad. Som tidigare beskrevs har 

respondenten en medveten strategi om att bara planerar sina arbetsdagar upp till 

75% för att ha möjlighet att lösa oväntade situationer och uppgifter. 

Respondent 4 har arbetat på företaget i 32 år med olika arbetsroller med olika 

ansvarsområden och beskrev att han har planer på att avancera framöver, detta tyder 

på att han är hårt arbetande. Han beskrev en ledare som tydlig, närvarande, har ett 

hjärta och som vågar ta beslut. Vilket också upplevdes under intervjun. Under dessa 

år har han blivit mer strukturerad i sitt arbete. Som tidigare har nämnts håller han sin 

mejlkorg ren, detta trots att han i snitt får 180 mejl per dag. Han använder en 

almanacka där han noterar vad han har för arbetsuppgifter för dagen.  

Respondent 4 beskrev sig själv som tävlingsinriktad och uttrycker att han vill att 

kontoret ska vara bättre än alla andra men benämnde också att det var viktigt att det 

uppnåddes med glädje och energi. Detta visar på att en målmedvetenhet. Han 

berättade också att kontoret har varit det bästa inom företaget två av de tre senaste 

åren, samt att de har nästan halva marknaden av staden som de är verksamma i.  

Med tanke på vilket förtroende som respondent 4s medarbetare uppfattas ha för 

honom tolkas respondenten som tillitsfull.  

Intervjun med respondent 3 ägde rum i varuhusets fikarum, vilket var stökigt och 

inte välorganiserat. Det reflekterades över om detta på något vis kan spegla 

respondentens personlighet och organisatoriska förmåga samt hans roll som ledare. 

Eller om detta enbart är en förtjänst av medarbetarna. Med tanke på hur organiserad 

respondent 3 uppfattades borde väl detta även synas i fikarummet? 

Noggrannhet är en egenskap som lyfts fram för höga nivåer inom samvetsgrannhet 

(Arnold et. al. 2010). Respondent 1 beskrev sig själv som väldigt noggrann i sitt 

skapande när det exempelvis gäller typsnitt. Däremot berättade hon senare att 

hennes medarbetare kan uppfatta henne som otydlig då hon ibland börjar senare på 

grund av övertid kvällen innan, och har då inte kommunicerat detta till dem. Med 

utgångspunkt i det tolkas respondent 1 som noggrann i sitt skapande men inte lika 

noggrann i sin kommunikation.  

Respondent 3 berättade också att han gillar ekonomiska utmaningar och att han har 

lyckats genomföra ett arbete för företaget som innebar stora sänkningar av 

företagets kostnader. Detta tyder på att respondenten är ytterst noggrann i sitt arbete 

och är tillitsfull, då företaget har gett honom stora ansvarsområden inom företaget 

som sträcker sig utanför varuhuset i sig.  

Baserat på vad som framgick under intervjun med respondent 1, anses hon ha låg 

nivå av dimensionen samvetsgrannhet. Detta för att hon upplevdes var 
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ostrukturerad, rörig och att hon glömmer att genomföra uppgifter om hon inte har en 

deadline. Gällande noggrannhet var hon utmärkande i sitt skapande, men inte i sin 

kommunikation.  

Med tanke på att respondent 2 var uppgiftsorienterad, uppfattades han vara 

svårtolkad men visar ändå på några enstaka men tydliga tendenser på att varan 

ordningsam och organiserad. Detta ger en nivå på lite över medel för dimensionen.  

Respondent 3 upplevdes som ordningsam, välorganiserad och noggrann vilket 

därför resulterade i hög nivå av dimensionen. Den sänks något med tanke på hur 

stökigt det faktiskt var i fikarummet.  

Respondent 4 upplevdes som hårt arbetande, strukturerad och organiserad person 

som är starkt målinriktad men en tydlig tävlingsinstinkt och som uppfattas tillitsfull. 

Han tolkas därmed ha en hög nivå av samvetsgrannhet. Dock uppfattades han inte 

befinnas sig på den högsta nivån av dimensionen då de egenskaperna inte är lika 

framstående och utmärkande som i dimensionen tillgänglighet/vänlighet/behag.    

Nedan i figur 5:4 illustreras en sammanställning över de olika respondenternas 

nivåer inom dimensionen samvetsgrannhet.  

 

Figur 5:4. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av samvetsgrannhet. 

5.5 Öppenhet 
Öppenhet handlar om att vara fantasifull, kreativ och idéfylld. En person med hög 

nivå av öppenhet ställer krav på kreativitet och innovation i sitt arbete (Kaufmann, 

G. & Kaufmann, A 2016). Respondent 1 beskrev sig själv som kreativ, innan hon 

kunde påbörja ett skapande måste hon alltid få upp en bild i huvudet och se det 

visuellt. Hon berättade att hon har föreslagit många nya kreativa förslag för att 

förbättra verksamheten, exempelvis hade de delat ut fria träningskort som 

resulterade i nya medlemmar. 
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Respondent 2 beskrev att arbetet som systemutvecklare kräver kreativitet och 

innovation på arbetsplatsen och han dessutom gillar flexibilitet i sitt arbete. Detta 

utvecklade han med att berätta att han inte gillar när han får tydliga direktiv om när 

han ska utföra någonting eller att ha bestämda lunch- och fikatider. Han ansåg att 

det flexibla arbetssättet gick hand i hand med det moderna och agila. Han visade på 

en kreativ sida också gentemot sina medarbetare när han parade ihop personer från 

olika team för att få fram det bästa resultatet.  

Det framgick inte lika tydligt som vid övriga intervjuer om respondent 4 var kreativ 

eller fantasifull. Respondent 4 har arbetat inom ett och samma företag i hela sitt 

vuxna liv och uttryckte själv att han fortfarande trivs bra, det uppfattades därför inte 

att han har ett behov av att utforska det okända med en ny arbetsplats. Däremot har 

respondenten haft olika arbetsroller inom företaget vilket samtidigt tyder på att han 

inte är för bekväm för nya utmaningar, snarare tvärtom. Respondenten uttryckte att 

han gillar utmaningar och har planer på att fortsätta inom företaget framöver också, 

men med nya arbetsroller och ansvarsområden. 

Psykologiska test (2018) beskriver att en person med hög nivå av dimensionen är 

estetisk och är öppen med sina känslor och tankar.  Respondent 4 uppfattades också 

som en öppen person gällande sina tankar och känslor. Han uttryckte att han tycker 

det är “väldigt väldigt lätt att prata om saker” och vidareutvecklade detta med “tänk 

om folk prata och sa vad de tyckte och tänkte mycket mer....det hade varit 

underbart, för då hade vi haft en ännu bättre värld”. Inom dimensionen öppenhet 

uppfattades respondent 4 vara på en medelnivå, detta då det inte framkom några 

tydliga indikationer på att han har vare sig höga eller låga poäng inom denna 

dimension. Det framgick inte lika tydligt som vid övriga intervjuer om respondent 4 

var kreativ eller fantasifull.  

Som tidigare beskrevs tar respondent 3 ibland en idésprutaroll i en grupp med nya 

människor, vilket kan visa på en liten tendens till kreativitet. Han utmärkte sig inte 

vara fantasifull på något sätt. Respondent 3 berättade också att han kan gå in i 

bubbla på arbetet och att hans medarbetare inte har märkt av när han har haft det 

tufft hemma, vilket tyder på att han inte är speciellt öppen med sina känslor och 

tankar.  Baserat på detta tolkades respondenten ha lite lägre än medel på 

dimensionen öppenhet. 

Respondent 1 anses ha lite högre nivå av dimensionen öppenhet, detta med tanke på 

hennes kreativa sida där hon arbetade bäst utifrån en visuell bild och ansågs komma 

med kreativa förslag för att förbättra verksamheten.  

Respondent 2 anses ha en kreativ och flexibel sida vilket tyder på något högre nivå 

av dimensionen öppenhet. 

På nästa sida i figur 5:5 illustreras en sammanfattning över de olika respondenternas 

nivåer inom dimensionen öppenhet. 
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Figur 5:5. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av öppenhet. 

5.6 Inre motivationsfaktorer 
Inre motivationsfaktorer beskrivs skapa en psykologisk tillfredsställelse hos 

medarbetare, genom erkännande, prestation och utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen (Lazenby 2007). Hein (2012) anser även att eget ansvar och arbetet i 

sig också är inre motivationsfaktorer. Erkännande beskrivs av Hein (2012) som de 

situationer en ledare lägger märkte till en medarbetares insatser. Respondent 1 

berättade att hon försöker motivera sina medarbetare genom feedback som “bra 

jobbat”, antingen säger hon detta till medarbetaren i fråga eller så skriver hon i 

personalgruppens Facebook grupp. Hon berättade att hon alltid försöker vara 

upplyftande gentemot sina medarbetare. Det har förekommit att respondent 1 har 

gett en goodiebag till en medarbetare som har gjort ett extra bra jobb, vilket också 

kan tolkas att respondenten har visat sitt erkännande med hygienfaktorn belöning. 

Respondent 2 berättade att han gärna vill bli bättre på att belöna sina medarbetare i 

form av ord och feedback men också med aktiviteter som de kan utföra tillsammans. 

Respondent 3 berättade att han till stor del använder sig av “high five” för att 

motivera sina medarbetare. Han berömmer de också verbalt samt att han försöker 

uppmuntra sina medarbetare till att berätta för honom när de har gjort något som de 

är stolta över. Respondenten var under intervjun uppmärksam på samtliga 

medarbetare som gick in i fikarummet där intervjun ägde rum och hälsade samt 

småpratade med dem. 

Respondent 4 berättade att han försöker få sina medarbetare att berätta om saker 

som de gjort som de är stolta över, och applicerar detta genom att de får berätta en 

gång i månaden under ett morgonmöte. Han berättade också att han tycker om att ge 

beröm och värme, uttryckte dock att det är oerhört viktigt att feedbacken han ger är 

konkret för att den ska ge en positiv effekt. Han förmedlar också vidare beröm till 

sina medarbetare när han har fått höra något positivt om de från någon annan.  
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Hein (2012) beskriver att prestation handlar om att medarbetaren får återkoppling på 

utfört arbete. Respondent 1 berättade att hon anser att vissa uppgifter förväntar hon 

sig att hennes medarbetare ska göra eftersom det ingår i deras tjänst och att hon 

därför inte alltid vill höja de till skyarna. Men hon försöker ändå visa att hon ser 

dem, att de gör ett bra jobb för att se till att de behåller sin motivation. I 

lunchrummet har de satt upp en tavla som tydligt och visuellt visar uppsatta mål för 

varje medarbetare samt deras prestation i förhållande till det målet. 

Respondent 2 berättade att han upplever att framgångar lätt försvinner i nästa steg i 

processen och vill därför även bli bättre på att uppmärksamma de mer i framtiden. 

Respondent 4 berättade att han anser att uppföljning av medarbetarna är viktigt, 

såväl i siffror som i välmående, för att dem ska behålla sin motivation.  

Utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen handlar om en medarbetares möjligheter till 

personlig utveckling på arbetsplatsen. (Hein 2012). Respondent 1 sade att hon har 

medarbetarsamtal en gång per år, där hon försöker lyssna och ge gehör på vad 

hennes medarbetare säger. En av hennes medarbetare som ville utveckla sitt 

ledarskap fick exempelvis en bok om ämnet, som respondenten själv fått en 

internutbildning. Respondent 1 berättade också att hon försöker se till sina 

medarbetares olika behov och coacha de på olika sätt. 

Respondent 2 berättade att han försöker skapa utvecklingsmöjligheter för sina 

medarbetare genom att skapa olika diskussionsforum med medarbetare med olika 

bakgrunder. Detta för att få de diskutera med varandra och således också ta lärdom 

av varandras kunskaper och erfarenheter. Han förklarade vidare att han inte trodde 

på detta med “one-size-fits-all”, utan mer på att medarbetarna kan lära sig av 

varandra. Respondent 2 berättade dock att han trots det ändå har enskilda 

medarbetarsamtal med sina medarbetare en gång om året, då de pratar om 

nuvarande arbetsroll samt drömmar om framtiden. Han beskrev detta dock som 

aningen problematiskt då han upplevde det vara svårt att se långt in i framtiden, med 

tanke på hur snabb den tekniska utvecklingen är. Vilket gör att medarbetarnas 

arbetssituation och roll kan vara annorlunda inom någon månad. 

Respondent 4 berättade flertal gånger under intervjun hur viktigt han tycker det är 

med medarbetarnas personliga utveckling, för honom är det viktigt att de vågar och 

alltid gör sitt bästa. Han berättade att han har medarbetarsamtal löpande en gång per 

år, där han pratar mer långsiktigt och om framtiden med sina medarbetare. Ett 

halvår senare har de tillsammans ett uppföljningsmöte av dessa. Respondenten har 

också uppföljningsmöte varannan vecka med varje medarbetare som handlar mer 

om det dagliga arbetet, samt att dessa aldrig prioriteras bort. Under dessa olika 

möten och samtal pratas det om vad som motiverar medarbetaren, när hen känner 

sig nöjd, vad hen blir glad samt om/hur hen behöver hjälp med någonting. Han 

frågar också om vad medarbetaren har för framtidsplan och hur hen ska ta sig dit. 

Han utvecklade att så länge hans medarbetare visar på en vilja är det hans ansvar att 

hitta vad som motiverar dem.  

Eget ansvar avser medarbetarens möjligheter att utföra sitt arbete utan att 

kontrolleras (Hein 2002). Respondent 2 berättade att han tycker det är viktigt med 

frihet under ansvar och tillit, att han kan lita på att hans medarbetare utför arbetet på 

bästa sätt. Han berättade att han trivs bäst när han kan styra sitt arbete med viss 

flexibilitet, vilket också är en möjlighet han försöker ge sina medarbetare. Han 
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utvecklade detta med att han tror på teamet i en helhet där medarbetarna ger frihet 

under ansvar.  

Arbetet i sig handlar om att arbetet ska kännas varierande, kreativt och utmanande 

för medarbetaren (Hein 2012).  För att skapa lite variation och utmaningar i arbetet 

kör respondent 1 ibland med lite interna tävlingar med ett litet pris i potten. 

Respondent 2 berättade att det för hans utvecklingsteam är viktigt med en viss 

flexibilitet för att således skapa en kreativ och innovativ atmosfär för deras 

skapande.  

Respondent 1 använde sig alltså av inre motivationsfaktorer i form av verbala 

erkännande, prestation i form av en visuell tavla i lunchrummet, medarbetarens 

utvecklingsmöjligheter genom att ge gehör på medarbetarsamtalen. Hon försökte 

skapa lite variation och utmaningar i form av tävlingar med en ett litet pris.   

Respondent 2 berättade ingenting om hur han arbetar med erkännande och 

prestation idag, men var väldigt tydlig med att det är någonting som han vill bli 

betydligt bättre på i framtiden. Han försöker dock skapa utvecklingsmöjligheter för 

sina medarbetare i form av diskussionsforum och årliga medarbetarsamtal. 

Respondenten pratade mycket om teamet som helhet och att de kan lära sig mycket 

av varandra. Respondent 2 tycker det är oerhört viktigt med frihet under ansvar och 

flexibilitet för att trigga igång kreativiteten, vilket han också ansåg vara viktigt för 

arbetet i sig.  

Respondent 3 använde sig av erkännande som inre motivationsfaktor via verbal 

uppmuntran samt “high five” med sina medarbetare. Han var också noga med att 

hälsa på samtliga medarbetare.  

Respondent 4 använde sig av erkännande som inre motivation genom beröm, värme 

och uppmuntrar sina medarbetare till att dela med sig om sina framgångar. 

Prestation genom uppföljning av medarbetarnas resultat och välmående. Han anser 

att medarbetarnas personliga utveckling är oerhört viktig, har uppföljningsmöten 

varannan vecka, medarbetarsamtal en gång om året med ett uppföljningssamtal av 

det ett halvår senare.  

5.7 Hygienfaktorer 
Denna faktor handlar om externa faktorer som beror på andra i omgivningen 

(DeShields Jr, Kara & Kaynak 2005; Hein 2012), som exempelvis arbetsmiljö, 

ledning och belöning i form av lön. Det framkom inte under intervjun med 

respondent 1 om hon använder sig av belöningar i form av lön, däremot berättade 

hon att hon vid något tillfälle visade sitt erkännande för en medarbetare som hade 

gjort ett bra jobb med att belöna henne med en goodiebag. Hon berättade också att 

hon belönar medarbetare som tar på sig minst 10 “vick” under ett år, med två 

biobiljetter. 

När respondent 2 började prata om arbetsmiljön syftade han först och främst på den 

fysiska arbetsmiljön, men riktigare senare mer in sig på samarbetsförmågan inom 

utvecklingsteamen och att det ska fungera bra. Respondent 2 berättade att han kan 

belöna och uppmuntra sina medarbetare med gruppfika eller afterwork någon gång 

ibland, men strävar efter att bli bättre. 
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Respondent 3 berättade att han vill att hans medarbetare ska vissla när de går till 

jobb och inte när de går hem, det är alltså viktigt för honom att de trivs på sitt jobb. 

Under intervjun med respondent 3 lades det märke till att fikarummet som intervjun 

ägde rum i var stökigt, kan detta möjligtvis påverka medarbetarnas trivsel angående 

deras arbetsmiljö på arbetsplatsen och ha en negativ inverkan på deras motivation? 

Respondent 4 är den enda respondenten som ens pratar om lön, han beskrev att det 

är en oerhört viktig men känslig fråga och ingenting som han själv anser motiverar 

medarbetare långsiktigt. Enligt Tracy (2014) är lön den motivationsfaktor som 

många tänker på i första hand, dock anser han att den inte är den viktigaste för att 

motivera medarbetarna. Respondent 4 har årligen lönesamtal med sina medarbetare, 

där han är tydlig om vilka krav han ställer och han värderar såväl resultat i siffror 

som att medarbetarna stöttar varandra. Han har en strategi om att ha en spretig 

lönesättning, detta för att han vill motivera sina medarbetare till en långsiktig 

prestation.  

Respondent 4 berättade om en situation då han belönade en medarbetare som hade 

genomfört en stor finansiell placering. Medarbetaren fick ta med sin sambo ut på en 

fin restaurang för att fira där respondenten stod för notan. Respondenten uttryckte 

att han tycker att det är viktigt att hans medarbetare ska kunna visa sin stolthet för 

sina respektive när de har gjort något riktigt bra.  

Hein (2012) beskriver organisationens administration och policys, relationer och 

status som tre kriterier inom hygienfaktorn. Organisationens administration och 

policy handlar om hur företagets policys är organiserade och hur det påverkar 

medarbetarnas arbete. Respondent 3 berättade att han vid rekrytering har företagets 

värderingar i åtanke, att det för honom är viktigt att den nya potentiella 

medarbetaren värderar och respekterar dessa.  

Relationer handlar om medarbetarnas relationer gentemot varandra, samt till över- 

och underordnade inom företaget (Hein 2012). Respondent 2 berättade att han 

lägger en stor vikt vid hur teamet tillsammans samarbetar och kan förändra olika 

målsättningar med tiden. Respondent 2 förklarade att det ibland kan uppstå en viss 

friktion mellan hans utvecklingsteam och övriga avdelningar inom företaget, vilket 

han kunde uppleva vara utmanande. Han förespråkade nämligen ett agilt arbetssätt 

som inte alltid gick hand i hand med resterande företagets synsätt. Han förklarade 

dock tydligt att han upplever att man på företaget respekterar varandras olika roller 

på ett bra sätt. Respondent 2 beskrev att hans uppgift är att motivera sina 

medarbetare till att göra ett bra jobb och således göra att samarbeten inom 

utvecklingsteamen fungerar bra. Han berättade att han försökte göra detta genom att 

säkerställa att rätt personer pratar med varandra, för att således skapa en kreativ 

miljö. Respondent 2 berättade också att han fokuserar mer på att motivera teamet i 

helhet än medarbetarna var för sig. Han berättade att han upplevde att relationerna 

såväl inom teamen och inom företagets olika avdelningar är bra och prestigelösa. 

Han förtydligade det med att berätta att vilken medarbetare som helst hade kunnat 

gå in i vilket kontor som helst, även om det inte är någonting som görs. Respondent 

4 berättade att han försöker stärka relationen mellan sina medarbetare genom att 

förmedla vidare den feedbacken han får till sig av dem om sina kollegor. Han är då 

noga med att berätta vem som har informerat honom om deras prestation.  
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Det framgick enbart att respondent 1 använde hygienfaktorer som belöning, dock i 

form av biobiljetter och goodiebags istället för lön. 

Respondent 2 använde hygienfaktorer som belöningar i form av någon fika och 

afterwork ibland. Men är väldigt tydlig med att det är relationer och teamet som 

helhet som är viktigt och i fokus för honom. Han förklarade att han tycker att alla 

visar på stor respekt för varandra och han prioriterar att se till att samarbeten inom 

teamen fungerar bra.  

För respondent 3 är det viktigt att hans medarbetare trivs på arbetsplatsen, han vill 

att de ska vissla när de går till jobbet och syftade då på arbetsmiljön.  

Respondent 4 använder belöning i form av lön och genom att visa uppskattning 

genom restaurangbesök.  

Enligt Lazenby (2007) kan inte en ledare utgå från en mellanväg för att motivera sin 

personal. Detta som tidigare kallades “one-size-fits-all” där en mellanväg är det 

enda rätta. Av den anledningen förkastar Lazenby Herzbergs tvåfaktormodell och 

rekommenderar istället att fokusera på varje enskild medarbetare genom uppföljning 

och feedback på arbetsplatsen. Lazenby (2007) utvecklade detta med att konkreta 

delmål bör vara i fokus gentemot medarbetarna. Respondent 2 berättade att han inte 

tror på “one-size-fits-all”. Dock följer han inte Lazenbys rekommendationer om att 

fokusera på varje enskild medarbetare, utan respondent 2 berättade att han lägger 

fokus på att motivera hela teamet. Han menade på att teamet har mycket att lära av 

varandra. Han berättade även att de inom utvecklingsteamen jobbar i små intervaller 

och har därför ständiga uppföljningsmöten.  

Respondent 1 berättade att han alltid försöker coacha sina medarbetare på olika sätt 

genom att se till varje individs specifika behov. Respondent 3 uttryckte inget 

specifikt som antyder på att han har reflekterat över “one-size-fits-all” men däremot 

menade han på att rätt person är självmotiverande.  

Respondent 4 uttryckte att alla medarbetare är individuella och motiveras av olika 

saker. För honom var det viktigt att de ska vara nöjda och känna att arbetet är roligt, 

något han försökte uppmärksamma med olika typer av medarbetar- och 

uppföljningssamtal.  

Tracy (2014) beskriver att öppen kommunikation om hur medarbetarna bidrar till 

helhetsbilden är en av de motivationsfaktorer som han har identifierat. Respondent 3 

berättade att han försöker motivera sina medarbetare genom att vara tydlig i sin 

kommunikation varför något ska genomföra och inte bara vad, vilket skapar en 

djupare förståelse för arbetet. Respondent 4 berättade att han anser att insikt och 

delaktighet är viktigt och är därför väldigt öppen med vad som händer inom 

företaget gentemot sina medarbetare.  

5.8 Sammanställning av analys 
Respondent 1 anses ha hög nivå av dimensionen neuroticism, öppenhet och 

extraversion. Låg nivå av tillgänglighet/vänlighet/behag och samvetsgrannhet. Hon 

använder inre motivationsfaktorer som erkännande, prestation, 

utvecklingsmöjligheter och arbetet i sig och hygienfaktorer i form av belöning.  
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Respondent 2 anses ha låg nivå av dimensionen extraversion och neuroticism och 

har medelnivå för dimensionerna tillgänglighet/vänlighet/behag, samvetsgrannhet 

och öppenhet. Han motiverar med de inre motivationsfaktorerna 

utvecklingsmöjligheter, eget ansvar och arbetet i sig, samt hygienfaktorer i form av 

belöning och relationer.  

Respondent 3 anses ha utmärkande höga nivåer av dimensioner samvetsgrannhet 

och tillgänglighet/vänlighet/behag samt något högre än medel av dimensionen 

extraversion. Låg nivå av öppenhet och väldigt låg nivå av neuroticism. Han 

använder inre motivationsfaktorer i form av erkännande och hygienfaktorer i form 

av arbetsmiljö.  

Respondent 4 anses ha väldigt utmärkande kännetecken av dimensionerna 

extraversion och tillgänglighet men också hög nivå av samvetsgrannhet. Han har 

medelnivå på öppenhet och inga som helst antydningar av dimensionen neuroticism. 

Han använder sig av inre motivationsfaktorer i form av erkännande, prestation, 

utvecklingsmöjligheter och hygienfaktorer i form av relationer, belöningar och lön.  

På nästa sida illustreras figur 5:6, där en sammanställning av respondenternas nivåer 

inom de olika personlighetsdimensionerna presenteras. Samt tabell 5:1 som visar på 

en sammanställning om vilka olika motivationsfaktorer som de olika respondenterna 

använder sig av.  

 

 

Figur 5:6. Egen sammanställning över respondenternas nivåer inom de olika 

personlighetsdimensionerna. 
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Inre 

motivationsfaktorer 

Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Erkännande     

Prestation     

Utvecklingsmöjligheter     

Eget ansvar     

Arbetet i sig     

Hygienfaktorer Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Arbetsmiljö     

Ledning     

Belöning     

Lön     

Organisationens 

administration & policy 

    

Relationer     

Status     

Tabell 5:1. Sammanställning av respondenternas motivationsarbete utifrån Herzbergs 

tvåfaktormodell. 

Vid en närmare analys av respondent 3 och 4 går det att se att respondenterna har 

väldigt lika nivåer av personlighetsdimensionerna. Det som skiljer något är 

dimensionerna extraversion och öppenhet där respondent 4 är mer social och öppen 

om sina tankar och känslor än vad respondent 3 uppfattades vara, vilket också lades 

märke till under intervjuerna. Det som kan avläsas är att respondent 4 arbetar 

betydligt mer med att motivera sina medarbetare än vad respondent 3 gör. 

Respondent 4 upplevs vara mer personinriktad och intresserar sig om sina 

medarbetare samt bryr sig mer om deras välmående medans respondent 3 upplevs 

vara mer uppgiftsorienterad.  

När man analyserar personlighetsegenskaperna hos de olika respondenterna kan 

respondent 1 uppfattas som motsatsen till alla respondenter, men särskilt till 
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respondent 4 inom alla dimensioner förutom extraversion. Trots deras olika 

personlighetsegenskaper är de båda respondenter mest lika i sitt arbete med hur de 

motiverar sina medarbetare. Båda två använder de inre motivationsfaktorerna 

erkännande, prestation, utvecklingsmöjligheter samt hygienfaktorn belöning. Det 

uppfattades dock vara på helt olika nivåer av engagemang och intresse i sina 

medarbetare, vilket troligen förklaras av den markanta skillnaden inom extraversion, 

där respondent 4 upplevdes som mer personinriktad än respondent 1. 

Respondent 2 har inte speciellt utmärkande personlighetsegenskaper. Han har låga 

nivåer av extraversion och neuroticism, är väldigt lugn, behärskad och 

uppgiftsorienterad vilket har en inverkan på hans sätt att motivera sina medarbetare. 

Detta försöker han göra genom att skapa frihet under ansvar med relationer mellan 

medarbetare från olika avdelningar där de i diskussionsforum tar del av varandras 

erfarenheter och kunskaper i deras kreativa skapande. Således blir medarbetarnas 

motivation självgående.   
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6 Slutsats 

Nedan kommer slutsatsen av denna studie att presenteras, syftet med studien var att 

belysa hur mellanchefers personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina 

medarbetare. 

En mellanchefs personlighetsegenskaper har en viss inverkan på hur de motiverar 

sina medarbetare, hur stor denna inverkan är har visat sig variera mellan de olika 

mellancheferna som har deltagit i studien. Hos tre av fyra mellanchefer, som deltagit 

i studien, har personlighetsegenskaperna haft en tydlig inverkan på hur de motiverar 

sina medarbetare. 

Studien visar tydligt på hur en mellanchef som har väldigt låga nivåer av 

extraversion och neuroticism och inte heller speciellt utmärkande nivåer av 

tillgänglighet/vänlighet/behag, samvetsgrannhet och öppenhet skjuter ifrån sig sitt 

ansvar om att motivera sina medarbetare som enskilda individer. Personen 

förespråkar eget ansvar samt relationer för att skapa utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna, där de olika teamen motiverar och utvecklar varandra inom sina 

relationer istället för att hen ska göra det. Genom att använda inre 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer på detta sätt behöver inte hen vara 

närvarande utan medarbetarnas motivation blir självgående, vilket kan skapa en 

trygghet för personen som är reserverad, behärskad och inte speciellt utåtriktad.  

Om detta jämförs med en mellanchef som har en låg nivå av neuroticism, medelnivå 

av öppenhet och väldigt utmärkande nivåer av extraversion, 

tillgänglighet/vänlighet/behag och samvetsgrannhet, involverar sig denne mer än 

gärna i sina medarbetare som enskilda individer. Mellanchefen visade på ett stort 

engagemang och intresse för sina medarbetares välmående och utveckling, där hen 

försökte motivera de via de inre motivationsfaktorerna erkännande, prestation och 

personliga utvecklingsmöjligheter, samt via hygienfaktorer i form av olika typer av 

belöningar och genom att styrka medarbetarnas relationer till varandra. Denne 

mellanchefs personlighetsegenskaper inverkar tydligt på hur hen motiverar sina 

medarbetare gällande såväl prestation som välmående. Liknande nivåer av 

personlighetsegenskaperna har identifierats hos en annan mellanchef, dock med 

betydligt mycket lägre nivåer av extraversion. Hens personlighetsegenskaper anses 

inte alls ha samma inverkan på hens sätt att motivera sina medarbetare. Trots de 

liknande nivåerna har inte mellanchefen samma engagemang i sina medarbetare och 

arbetar inte på samma sätt med att motivera dem. Anledningen till detta tror sig 

grundas i dimensionen extraversion, där man den tydliga markanta skillnaden syns 

mellan de två mellancheferna. Där den första av de är väldigt personinriktad och den 

andra är mer uppgiftsorienterad.  

En annan mellanchef visar ha en helt annan personlighet gentemot övriga 

mellanchefer. Där de andra mellanchefernas personlighetsdimensioner visar på höga 

nivåer är hens låga och vise versa. Förutom inom dimensionen extraversion där 

samtliga mellanchefer har blandade nivåer. Trots de stora skillnaderna inom 

personlighetsegenskaperna finns det vissa likheter med den mellanchef som visar på 

ett stort engagemang i sitt sätt att motivera sina medarbetare. De båda använder sig 

av de inre motivationsfaktorerna erkännande, prestation och personliga 

utvecklingsmöjligheter samt hygienfaktorerna belöningar och relationer, dock 
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uppfattades det vara på helt olika nivåer av engagemang och intresse i sina 

medarbetare.  

Denna mellanchef upplevs vara den enda studerade mellanchefen där 

personlighetsegenskaper inte indikerar tillräckligt tydligt i denna studie på hur de 

inverkar på hens sätt att motivera sina medarbetare.   
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7 Reflektioner 

Vi vill noga poängtera att tolkningen som görs av mellanchefernas 

personlighetsegenskaper enbart baseras på ett möte med dem och vill därför 

uppmärksamma att denna tolkning inte är definitiv utan en interpretation av dem. 

Vidare har under studien diskuterats om det faktiskt är möjligt att identifiera en 

individs personlighetsegenskaper vid ett första möte. Kan det vara så att vissa 

personlighetsegenskaper först visas när det har skapats en relation och en trygghet 

mellan individer.  

En faktor som anses vara relevant men som har frånsetts i denna studie är vilken 

påverkan företaget i sig har på mellanchefernas sätt att motivera sina medarbetare. 

Kan organisationskulturen ha en påverkan på vilka motivationsfaktorer som 

mellanchefen väljer att använda sig av eller är det kanske till och med direktiv 

uppifrån den strategiska ledningen som ligger till grund för hur mellanchefen 

motiverar sina medarbetare. Det kanske är ledningen som sätter rutiner gällande 

medarbetarsamtal, visuell styrning och belöningssystem, som används som 

hjälpmedel för att motivera medarbetarna. Detta upplevs inte vara helt omöjligt 

inom större organisationer.  

Vi funderar på varför en av mellanchefernas personlighetsegenskaper inte alls 

visade sig ha en inverkan på hur hen motiverade sina medarbetare, med tanke på att 

det fanns indikation om detta hos de övriga mellancheferna. Vidare ifrågasätts om 

detta kan bero på att organisationskulturen är så pass stark att mellanchefen går in i 

en annan roll på arbetsplatsen som inte motsvararar hens personlighet. Detta är 

någonting som hen inte verkar vara medveten om eller kan det vara så att denna 

personen gav en annan bild av sig själv under intervjun?  

En av mellancheferna som deltog i studien uppfattades som väldigt omtänksam, som 

med ett stort hjärta såg till sina medarbetares bästa i alla situationer och att hen alltid 

gör det där lilla extra för dem. I teorierna som är använda i denna studie skrivs det 

ingenting om att detta kan vara en motivationshöjande faktor, vilket vi ifrågasätter. 

Vi reflekterar över att detta kan vara en motivationshöjande faktor, då det kan skapa 

en relation med stort förtroende och tillit som troligen skulle leda till ökad 

motivation. Vi anser att detta skulle vara en relevant aspekt att studera vidare inom.  

I börja av studien utgick vi från att personlighetsegenskaperna har en inverkan på 

hur mellanchefer motiverar sina medarbetare. Under studiens gång gjordes 

reflektioner om att sättet att motivera även kan ha en inverkan på 

personlighetsegenskaperna. Kan det råda ett samspel och således också ett utbyte 

mellan dessa två faktorer? Det pratas trots allt om att personer ständig utvecklas och 

det alltid går jobba med sig själv. Vi menar på att även rollen som mellanchef med 

personalansvar kan leda till denna personliga förändring samt att mellanchefers 

personlighetsegenskaper kan förändras med tiden utifrån sina erfarenheter av med 

att motivera sina medarbetare.  
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Figurhänvisning 
 

Figur 1:1. Egen illustration av ett företags olika hierarkiska nivåer, baserad på   

Mintzbergs contingencymodell. (Aronsson et. al. 2012, s.279).  

Figur 3:1. Egen illustration baserad på processen “hur man utformar en 

intervjuguide i en kvalitativ undersökning”. (Bryman & Bell 2013, s. 484). 

Figur 5:1. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av extraversion.  

Figur 5:2. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av neuroticism.  

Figur 5:3. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av 

tillgänglighet/vänlighet/behag.  

Figur 5:4. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av samvetsgrannhet.  

Figur 5:5. Egen sammanställning över respondenternas nivåer av öppenhet.  

Figur 5:6. Egen sammanställning över respondenternas nivåer inom de olika 

personlighetsdimensionerna. 

 

Tabellhänvisning 

Tabell 2:1. Egen tabell baserad på den hierarkiska organiseringen av 

personligheten. (G. Kaufmann & A. Kaufmann 2016, s.167).  

Tabell 3:1. Illustration över processen fram till studiens intervjuguide. 

Tabell 5:1. Sammanställning av respondenternas motivationsarbete utifrån 

Herzbergs tvåfaktormodell. 
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Bilagor 

Bilaga I: Pilotguide  
Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för arbetsroll här på företaget? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Vad har du gjort innan du började jobba här? 

Har du någon utbildning? 

Vad gör du på din fritid? 

Hur skulle du beskriva dig själv som person inom din nuvarande arbetsroll?  

Skiljer det sig på något sätt från hur du är som privatperson, hur? 

Vilka är dina styrkor?  

Kan du ge exempel på något som du har lyckats med? 

Vilka är dina svagheter? 

Kan du ge exempel på något som du vill utveckla/förbättra? 

Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig? 

Skiljer det sig på något sätt från hur din familj och vänner skulle beskriva dig tror du, hur? 

Vad innebär utmaningar för dig?  

Kan du ge exempel? / Kan du utveckla? 

Vad är viktigt för dig på en arbetsplats? 

Varför? 

Kan du ge några exempel på projekt som du har haft ett ansvar över?  

Hur motiverar du dina medarbetare? 

Vad tror du är viktigt för att dina medarbetare ska behålla sin motivation? 

När upplever du att det är svårt att motivera? 
Hur motiverar du dig själv? 

Hur arbetar du med din personliga utveckling? 

Hur arbetar du med dina medarbetares personliga utveckling? 

Vad innebär lojalitet för dig?  

Vad gör du om du möter motstånd hos dina medarbetare? 

Vad gör du om dina medarbetare missköter sitt jobb? 

Hur agerar du när du tycker att en av dina medarbetare har gjort ett riktigt bra jobb? 

Hur belönar du dina medarbetare? 

Hur ser du till att dina medarbetare känner en trygghet i sin arbetsroll?  

Vad innebär en deadline för dig?   

Inom vilka situationer upplever du stress?  

Hur hanterar du din stress? 

Kan du berätta om en situation där du upplevde en positiv känsla? 

Kan du berätta om en situation där du istället upplevde en negativ känsla?  

Finns det några områden som du upplever är mer känsliga än andra? 

När upplever du att det är svårt att samarbeta? 

När upplever du att det är lätt att samarbeta? 

Finns det några personlighetsdrag som du har svårare för? 

Hur fungerar du i en större grupp med människor som du inte känner? 

Vilken roll tar du? 

Om en av dina medarbetare kommer till dig och berättar om ett personligt dilemma, hur 

hanterar du det? 

Hur hanterar du konflikter mellan dina medarbetare? 

Hur hanterar du en situation där en kund agerar hotfullt mot dig eller dina medarbetare? 

Vad gör du om du upptäcker att en av dina medarbetare stjäl från företaget? 

Hur agerar du om du får veta att dina medarbetare är missnöjda med arbetsplatsen? 

Hur agerar du om dina du får veta att dina medarbetare är missnöjda med dig som chef? 

Vad har du för drömmar? 



 

 

Personlighetsegenskaper och motivation      Ortiz Andersson & Snöberg (2018) 

 

 
II 

Vad gör du om 5 år? 

Vad är du mest förvånad över att vi inte har frågat om? 

Är det något som du hade velat prata mer om?  

Finns de någon annan på din arbetsplats vi också bör prata med gällande dessa frågorna? 
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Bilaga II: Intervjuguide  
Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för arbetsroll här på företaget? 

Har du haft olika arbetsroller? 

Hur ser organisationen ut?  

Hur många anställda har du under dig?  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Vad har du gjort innan du började jobba här? 

Har du någon utbildning? 

Vad gör du på din fritid? 

Hur skulle du beskriva dig själv som person inom din nuvarande arbetsroll?  

Skiljer det sig på något sätt från hur du är som privatperson, hur? 

Vilka är dina styrkor?  

Kan du ge exempel på något som du har lyckats med? 

Vilka är dina svagheter? 

Kan du ge exempel på något som du vill utveckla/förbättra? 

Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig? 

Skiljer det sig på något sätt från hur din familj och vänner skulle beskriva dig tror du, hur? 

Upplever du att din personlighet har en inverkan på dig i ditt arbete? Hur?  

Vad innebär utmaningar för dig?  

Kan du ge exempel? / Kan du utveckla? 

Vad är viktigt för dig på en arbetsplats? 

Varför? 

Vad är en bra arbetsmiljö för dig? 

Hur arbetar du för att dina medarbetare ska uppleva en bra arbetsmiljö? 

Kan du ge några exempel på projekt som du har haft ett ansvar över? 

Var det något med det projektet som du upplevde vara utmanande? 

Varför? 

Hur agerade du då? 

Är det något med din arbetsroll som du kan uppleva vara känsligt/svårt? 

Hur hanterar du en sådan situation? 

Vad känner du är svårt att leda? 

Hur hanterar du en sådan situation? 

Hur skulle du beskriva en bra ledare?  

Hur skulle du beskriva en dålig ledare? 

Hur motiverar du dina medarbetare? 

Vad tror du är viktigt för att dina medarbetare ska behålla sin motivation? 

När upplever du att det är svårt att motivera? 

Varför? 

Hur hanterar du en sådan situation? 

Hur ställer sig medarbetare till företagets policy?  

Hur ställer sig medarbetarna till företagets värderingar?  

Hur ställer du dig till företagets värderingar? 

Hur motiverar du dig själv? 

Vad är viktigt för att du själv ska behålla din motivation?  

Hur arbetar du med din personliga utveckling?
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Vad har du för mål med din egna utveckling inom företaget? 

Ges medarbetare eget ansvar? I så fall, på vilket sätt?  

Hur arbetar du med dina medarbetares personliga utveckling? 

Vad gör du för att hjälpa dina medarbetare att nå sina yrkesrelaterade mål och drömmar? 

Vad innebär lojalitet för dig?  

Kan du ge exempel? / Utveckla.  

Vad gör du om du möter motstånd hos dina medarbetare? 

Vad gör du om dina medarbetare missköter sitt jobb? 

Hur agerar du när du tycker att en av dina medarbetare har gjort ett riktigt bra jobb? 

Hur belönar du dina medarbetare? 

Hur ser du till att dina medarbetare känner en trygghet i sin arbetsroll?  

Vad innebär en deadline för dig?  

Vad innebär tillit för dig? 

Kan du ge något exempel/utveckla?  

Inom vilka situationer upplever du stress?  

Hur upplever du stress? 

Hur hanterar du din stress? 

Kan du berätta om en situation där du upplevde en bra känsla? 

Kan du berätta om en situation där du istället upplevde en dålig känsla?  

Finns det några områden som du upplever är mer känsliga än andra? 

Tror du att de är lika känsliga för dina medarbetare? 

När upplever du att det är svårt att samarbeta? 

När upplever du att det är lätt att samarbeta? 

Uppstår det någonsin några problematiska diskussioner?  

Hur hanterar du en sådan situation? 

Finns det några personlighetsdrag som du har svårare för? 

Varför? 

Hur fungerar du i en större grupp med människor som du inte känner? 

Vilken roll tar du? 

Om en av dina medarbetare kommer till dig och berättar om ett personligt dilemma, hur 

hanterar du det? 

Hur hanterar du konflikter mellan dina medarbetare? 

Hur ser medarbetarnas relationer ut till varandra?  

Hur hanterar du en situation där en kund agerar hotfullt mot dig eller dina medarbetare? 

Vad gör du om du upptäcker att en av dina medarbetare stjäl från företaget? 

Hur agerar du om du får veta att dina medarbetare är missnöjda med arbetsplatsen? 

Hur agerar du om dina du får veta att dina medarbetare är missnöjda med dig som chef? 

Vad har du för drömmar? 

Vad gör du om 5 år? 

Vad har du för drömyrke?  

Hur ska du ta dig dit?  

Vad är du mest förvånad över att vi inte har frågat om? 

Vad tycker du är viktigt att prata om? 

Är det något som du hade velat prata mer om?  

Finns de någon annan på din arbetsplats vi också bör prata med gällande dessa frågorna?  

  



 

 

Personlighetsegenskaper och motivation      Ortiz Andersson & Snöberg (2018) 

 

 
V 

Bilaga III: Bokningsmejl  
 

Hej, 

 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som just nu skriver på vår C-uppsats. Vi 

genomför en kvalitativ studie om ledarskap och motivation. Detta då vi vill 

fördjupa oss i hur mellanchefer motiverar sina medarbetare och därför genomför 

vi nu anonymiserade intervjuer med mellanchefer på olika företag.  

 

Vi arbetar nu med att boka in intervjuer med olika mellanchefer och ser gärna att 

du är en av de som kan tänka sig att delta i vår studie. Vi önskar att genomföra en 

intervju med dig i antingen v.18 eller 19, för detta bör vi avsätta ca. två timmar. Vi 

tror inte att det kommer att ta så lång tid, men vi ser hellre att vi avsätter mer tid 

för att inte behöva stressa igenom vår intervju med dig. Du som intervjuperson 

kommer självklart vara helt anonym i vår studie.  

 

Vi skulle väldigt gärna göra en intervju med er och skulle uppskatta om du har 

möjlighet att avsätta två timmar för ett möte med oss.  

 

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.  

 

Vi är tacksamma för en återkoppling från dig, oavsett om du är intresserad av att 

delta i vår studie eller ej.  

 

Tack på förhand. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig.  

 

Med vänlig hälsning, 

Liv Ortiz Andersson, la222vn@student.lnu.se 

Annie Snöberg, as22vy@student.lnu.se   

Linnéuniversitetet - Ekonomihögskolan 

Växjö 
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Bilaga IV: Intervjurespondenter 

 
Intervjurespondent 1 
Intervjurespondenten är en kvinna som arbetar som platschef på en träningsanläggning. Hon 

började arbeta där för tre år sedan, kommer från reklambranschen där hon har arbetat som 

Art Director i 15 år och för ungefär två och ett halvt år sedan fick hon tjänsten som 

platschef. 

Organisationen som hon arbetar för har många olika led och beskriver den på följande vis; 

en ägare på toppen som driver företaget framåt tillsammans med företagets VD. De har höga 

mål om att hela tiden expandera. Under dem finns det såväl en Norden chef som landschefer. 

Under landschefen i Sverige finns det divisions-, distrikt- och regionchefer och därefter 

platschefer på de olika träningsanläggningarna. På anläggningen där respondenten är 

ansvarig har de idag cirka 1400 medlemmar.  

 

Intervjurespondent 2 

Intervjurespondenten är man som arbetar som development manager på ett konsult och It-

företag inom redovisningsbranschen och har arbetat där i drygt sju år. Respondenten 

arbetade tidigare på ett annan konkurrerande företag men har under de sju arbetade åren på 

det nuvarande företaget haft olika arbetsroller såsom projektledare och en typ av 

produktägare.  

Organisationen beskrivs på traditionellt vis bestå av försäljningsavdelning, 

marknadsavdelning, supportavdelning och en stor utvecklingsavdelning. Vidare har 

utvecklingsavdelningen en Chief Technology Officer som är respondentens chef. På 

företaget finns fyra stycken development managers såsom respondenten och dessa managers 

har tre till fyra utvecklingsteam var. Ett utvecklingsteam består av fem till nio personer med 

både testare, utvecklare och nu för tiden även produktägare, även om denne tillför en annan 

organisation. Respondenten har vid intervjutillfället 13 anställda under sig och hela 

organisationen består av 220–230 personer.  

 

Intervjurespondent 3 
Intervjurespondenten är en man som arbetar som varuhuschef på ett detaljhandelsföretag där 

han har arbetat i sex år och har under dessa år haft samma position. Respondenten beskriver 

han utöver arbetet som varuhuschef besitter ett centralt ansvar på halvtid. Det centrala 

arbetet innebär administrativa uppgifter samt deltagande och ansvar för utbildningar som 

innefattar både HR- och arbetsrättsliga frågor. Vidare hjälper respondenten till med 

schemaoptimeringar för företagets butiker. Butikens grundkonstruktion bygger på att de har 

en varuhuschef och två driftansvariga. Respondenten har vid intervjutillfället 17–18 

medarbetare under sig som omfattas av både fasta anställningar och deltidsanställda.   
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Intervjurespondent 4 
Respondenten är en man som arbetar på bank, vilket han har gjort sedan han började 

sommarjobba där 1986. Sedan 23 år tillbaka har han arbetat som chef med ett visst 

personalansvar och idag är han chef på företagssidan där han ett ansvar över 19 medarbetare 

som har lite olika arbetsroller. Respondenten är också chef för bankkontorets privata 

marknad men där har han en medarbetare direkt under sig som har personalansvaret över de 

16 medarbetarna som arbetar på den avdelningen. Samt att respondenten också har 11 

medarbetare som jobbar med private banking och premierådgivning i länet för de mer 

förmögna kunderna. Respondenten har ingen högskoleutbildning att luta sig tillbaka mot, 

men har fått många utbildningar via företaget.  

Organisationen har en koncernchef och en Sverigechef, därefter finns det fyra regionchefer 

som ansvarar för varsin region och slutligen har respektive kontor en kontorschef. Vissa 

kontorschefer har ansvar för fler än ett kontor.  
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