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Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om ledarskapets 

betydelse för arbetsmotivationen med betoning på 

arbetstillfredsställelse och arbetsglädje utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Frågeställning var vilka handlingar som 

medarbetaren anser är viktiga hos sin närmaste ledare för att känna 

arbetsglädje och arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. Den 

teoretiska utgångspunkten var The Full Range Leadership Model och, 

för förförståelsen, två behovsstyrda motivationsteorier. Studien var en 

fallstudie och metoden som användes var kvantitativ ansats via enkät 

och kvalitativ ansats via intervju. 47 personer av slumpvis kön 

svarade på enkäten och 2 personer lät sig intervjuas. Resultatet av 

studien visade att ledarskap har betydelse för arbetsmotivation, 

arbetstillfredställelse och arbetsglädje och att framförallt 

transformativt ledarskap var den ledarskapsstil som medarbetare 

anser mest gynnade arbetsglädje och arbetstillfredställelse. 
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INTRODUKTION 

Vad är det som gör att en medarbetare kan finna mening i sitt arbete, en glädje av att gå 

till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som känns meningsfullt och givande?  

Kan ledarskapet påverka arbetsglädjen eller är det bara lön och status som styr medarbe-

tarens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse? 

Frågorna har inspirerat oss och legat till grund för vår studie där ledarskapets handlingar 

är centrala. 

Leda är en fråga om att öka motivationen hos medarbetarna anser Berggren, Gillström, 

Gillström och Östling (2001). Problemområdet är av samhälleligt intresse då kraven på 

ledaren växer genom ökad konkurrens och rörlighet, krävande kunder, nya motiv hos 

medarbetarna, plattare struktur i företagen och ett allt större beroende av omvärlden.  

Studien har utgått från tre teorier inom områdena ledarskap, arbetstillfredsställelse och 

arbetsglädje. Inom ledarskap ”The Full Range Leadership Model, FRLM” där ledarskaps-

stilarna transformativt, transaktionellt och Laissez-faire beskrivs i en universalistisk 

modell för ledarskap. För områdena arbetstillfredsställelse och arbetsglädje Mashlows 

behovspyramid och Hertzbergs tvåfaktorsteori som behandlar motivations- och 

hygienfaktorer där båda motivationsteorierna är behovsstyrda.  

Resultatet kan ge ökad förståelse för hur ledarskap kan tillämpas på arbetsplatsen för att 

öka eller bibehålla motivationen.  

BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med den organisation som studien befinner sig inom samt en kort 

förklaring till vad forskningen är baserad på. 

Studien är empirisk, en fallstudie koncentrerad till en specifik organisation inom 

telekommunikationsbranschen i Sverige.  

Studien beskriver en sammanfattning av tidigare forskning och kunskap inom områdena 

ledarskap, motivation, motivationsfaktorer, arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, 

arbetslust samt ledarskapsstilar.  

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt från tre teorier inom områdena ledarskap, 

arbetstillfredsställelse och arbetsglädje.  

Tidigare forskning 

Under tidigare forskning följer en beskrivning av vad tidigare forskning anser om 

ledarskapets påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation och arbetsglädje. 

Ledarskap 

Berggren et al. (2001) menar att leda är en fråga om att öka motivationen hos 

medarbetarna. Svenningson och Alevesson (2010) påtalar att det är viktigt att 

uppmärksamma hur den som utövar ledarskap agerar, det vill säga handlingarna är 

centrala. Men också hur denna gärning tolkas och förstås av dem som deltar i interak-

tionen.  
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Enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) betecknar ledarskap en ”social 

och ömsesidig påverkansprocess mellan ledare och medarbetare i riktning mot att uppnå 

ett mål. Ledarskapet är situerat inom ramen för strukturer som hindrar eller möjliggör 

dess utövande men praktiserandet av ledarskap bidrar i sin tur till att reproducera eller 

förändra strukturerna” (s 201).  

Nilsson (2005) anser att ledarskap handlar om påverkan och den som utövar påverkan på 

andra kan ses som en ledare, en person som uppfyller vissa funktioner. Författaren anser 

att man ska skilja mellan ledarposition (formellt ledarskap) och påverkan (informellt 

ledarskap). En ledare som blir utsedd och tilldelad viss makt är formell ledare, en chef. 

Finns inte konsekventa egenskaper hos en person som har med ledarskap att göra så finns 

alternativet att inrikta sig på ledarstilar istället. 

Trollestad (2000) menar att termen transformativt ledarskap har sitt ursprung i den 

amerikanske statsvetaren James MacGregor Burns resonemang om ledarskap. Där Burns 

anser att ledarskapet är en moralisk process genom att ledaren engagerar sig i de personer 

hen leder därför att de i något avseende har gemensamma motiv, värderingar och mål, 

vilket återspeglar ett äkta behov för bägge parterna. Han menar att ytterst så är den 

moraliska legitimiteten för det transformativa ledarskapet, och i mindre grad för det 

transaktionsinriktade, grundat på medvetna val mellan verkliga och tydliggjorda 

alternativ.  

Motivation och motivationsfaktorer 

Grant (2008) beskriver motivation som orsakerna som driver oss att utföra handlingar. 

Ahl (2004) menar att motivation oftast förklaras utifrån olika förslag på motivations-

faktorer. En teori om motivation kräver en teori om människan och olika författares 

människosyn påverkar deras sätt att tolka begreppet. Många forskare anser dock att 

motivation handlar om något som finns inne i individen och som är relaterad till handling. 

En person är alltid motiverad i förhållande till något anser författaren, till exempel 

motiverad att arbeta. Ordet ”motivationsfaktor” är förmodligen ett barn av en statistisk 

analysmetod som kallas faktoranalys. Begreppet är helt och hållet ett tekniskt begrepp 

och exempel på motivationsfaktorer kan vara lön, status, medbestämmande, 

prestationsmätning, ansvar, möjlighet till fortbildning, delaktighet, personlig utveckling, 

möjlighet att avancera, intressanta uppdrag, ledig tid, trygghet, önskan att lyckas, träffa 

och hjälpa andra, vilja att lära sig, förmåner, resor, studiebesök och så vidare.  

Vallerand (2012) anser att motivation beskriver den psykologiska process av interna och 

externa faktorer som förklarar varför människors beteende uppstår, upprätthålls och 

avslutas. Boêthius och Ehdin (1993) beskriver yttre motivation som något som ledaren 

knuffar på bakifrån samtidigt som hen lockar framifrån med belöningar, det vill säga 

piskan och moroten. Att pengar, karriär och prestige inte har någon egentlig inverkan på 

medarbetarens prestationsförmåga utan det är viljan att göra bra ifrån sig, 

medarbetarens egen inre motivation som ger den mening i arbetet. Berggren et al (2001) 

anser att det är ledaren som ska skapa rätt yttre förutsättningar och stödja medarbetarnas 

inre förutsättningar att känna motivation i arbetet och därmed bidra till produktivitet och 

kvalitet. Ledarens människosyn har stor betydelse för att medarbetarna ska vilja ställa 

upp och följa. 
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Arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, arbetslust  

Angelöw (2015) menar att arbetstillfredsställelse brukar definieras som ett behagligt och 

positivt emotionellt tillstånd som kommer av den uppskattning och tillfredsställelse som 

individen känner för sitt arbete.  

Enligt Angelöw (2015) kan begreppen arbetsglädje och arbetslust röra det roliga, nöjet 

eller tillfredsställelsen som en chef eller medarbetare upplever när de genomför olika 

arbetsuppgifter och är involverade i sitt arbete. 

Segerfeldt (2006) anser att arbetsglädje känns i magen. Det utgör skillnaden mellan att gå 

till jobbet och vilja gå till jobbet. Det skiljer en bra insats från framgång och det är chefens 

viktigaste arbetsuppgift att hjälpa sina medarbetare att känna arbetsglädje och må bra för 

att ge motivation och engagemang.  

Jansdotter och Borglund (2006) menar att människor som får möjlighet att använda sina 

naturliga begåvningar fullt ut i arbetslivet har det i allmänhet roligare på jobbet. Enligt 

Angelöw (2015) är en viktig ledaruppgift att skapa förutsättningar så att medarbetare 

känner sig respekterad och bekräftad, kan känna arbetsglädje och stolthet. Bra ledarskap 

innebär en kombination av olika förmågor såsom relationsorienterad, visa omtanke, 

bekräfta medarbetarna, vara lyhörd, kunna skapa goda samtal, vara mänsklig, tillgänglig, 

engagerad, känna tilltro och att få individer att växa. 

För att anställda ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och känna arbetsglädje krävs 

enligt Segerfeldt (2006) ett meningsfullt arbete, en stolthet över sin arbetsplats, möjlighet 

att få utvecklas, kunna påverka arbetets innehåll och utförande, tydlighet kring 

förväntningar samt öppenhet och uppskattning mellan medarbetare och chef.  

Thylefors (2007) påtalar att ett gott samarbete och socialt stöd vanligen går hand i hand 

med en hög arbetstillfredsställelse och även är en stötdämpare mot stress och belastning 

i arbetet. Även Nilsson et al (2011) påtalar att många medarbetare motiveras mer av 

sociala och interna faktorer som att trivas med sina arbetskamrater och att ha möjlighet 

att växa och utvecklas och inte kortsiktiga lösningar som externa faktorer i form av pengar 

och bonusar. Carlsson (2016) hänvisar till en undersökning om hur människor förhåller 

sig till sitt arbete där en tredjedel ansåg det som ett sätt att försörja sig, en tredjedel som 

ett sätt att stiga i graderna och göra karriär och en tredjedel som ett kall genom ett bidrag 

till samhället utifrån som man är. Där den sista tredjedelen mådde bättre även utanför 

jobbet. Författaren menar att de som lyckas på arbetsmarknaden brukar vara de som tror 

de ska lyckas och de som har kul på vägen. Det viktigaste förhållandet som skapar 

arbetsglädje oavsett ålder enligt Angelöw (2015) är att medarbetarens kompetens tas till 

vara och att hen har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.  

Tidigare forskning kring ledarskapsstilar 

Tidigare forskning visar att ledarskapet har påverkan på medarbetares engagemang och 

arbetsglädje. Den jämförande studien, gjord av Fred och Walumbwa (2005), som 

rapporteras i denna artikel börjar med att ta itu med ett gap i litteraturen genom att jämföra 

effekterna av transformativt ledarskap om organisatoriskt engagemang och trivsel i 

Kenya och USA. Transformativt ledarskap har definierats som sådana ledare som 

förvandlar värderingar, behov, ambitioner och prioriteringar för anhängare och motivera 

dem att verka utöver förväntan (Bass, & Avolio, 1994). I en studie jämfördes effekten av 

transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt Laissez-faire-ledarskap i två 
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länder, Kenya och USA. Resultatet i båda länderna visar att, trots kulturella skillnader, så 

har transformativt ledarskap positiv inverkan på både engagemang och arbetsglädje. 

En annan studie av Sayadi (2016) har undersökt lärares arbetsglädje i Iran och även i 

denna studie kommer man fram till att transformativt ledarskap är en framgångsfaktor, 

men här ser man även att transaktionellt ledarskap har en väldigt positiv inverkan. Syftet 

med denna studie är att undersöka effekten av transformativt ledarskap, transaktionellt 

ledarskap samt Laissez-faire-ledarskap på arbetsglädje och organisatoriskt engagemang. 

Deltagarna är lärare i tre skolnivåer (låg- mellanstadie, högstadie och gymnasiet) i 

provinsen Kermanshah, Iran 2012-2013. Studien består av 387 lärare som slumpmässigt 

valts ut bland 42 skolor. Resultatet av studien avslöjar att transformativt ledarskap är en 

stark förutsägelse för arbetsglädje. 

Kara och Arnold (2007) har undersökt transformativt ledarskap kopplat till god psykisk 

hälsa och känsla av ett meningsfullt arbete, och kommit fram till att det även här finns en 

positiv koppling till transformativt ledarskap. I två studier har Kara och Arnold (2007) 

undersökt sambandet mellan transformativt ledarskap, hur individer upplever betydelsen 

av sitt arbete samt individens psykologiska välbefinnande. Studie 1: Uppfattningen av 

meningsfullt arbete medierar delvis förhållandet mellan transformativt ledarskap och 

positivt välbefinnande i ett urval av kanadensiska vårdpersonalmedarbetare. Studie 2: Ett 

urval tjänstearbetare har förmedlat förhållandet mellan transformativt ledarskap och 

psykologiskt välbefinnande. Sammantaget stöder dessa resultat de positiva psykiska 

effekter som förknippas med transformativt ledarskap och visar på satsningar som 

organisationer kan göra för att förbättra medarbetares välbefinnande. 

Dimitrov (2014) har undersökt hur ledarskap påverkar en organisation att bli human 

genom sina funktioner och beteenden samt de organisatoriska omständigheter där 

mänskligt ledarskap kan vårdas. Det är en empirisk fallstudie inom Human Resource 

Development, för att undersöka hur anställda från olika nationella kulturer (enligt sina 

individualistiska/ kollektiva värden), i ett USA-baserat hotell, uppfattar sin arbetsplats att 

vara. Mer specifikt är det ledarskapet i den studerade organisationen man har fokuserat 

på. Praktisk utveckling av ledarskap i organisationer är betydande, genom de effekter som 

ledarskapet har på medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen. 

Resultatet i studien visar att transformativt ledarskap gör människor i ledande positioner 

i en organisation mer förstående för människor som individer. Människor förstås bäst av 

andra människor, som har organisatorisk makt, auktoritet och expertis (ledare) för att 

uppvisa mänskliga egenskaper som godhet, omsorg, empati, kompromiss, service och 

tålamod, samt att skapa policyer och förfaranden som upprätthåller en god kultur. 

I den sista studien har Yahaya (2015) undersökt sambandet mellan Bass 

ledarskapsdimensioner (transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och Laissez-

faire-ledarskap som beskrivs tidigare i denna uppsats) och flera resultatvariabler och 

organisatoriskt engagemang undersöks. Variabler är anställdas extra ansträngning, 

medarbetarnas nöjdhet med sin ledare och ledarskapseffektivitet. Resultaten visade att 

transformativt ledarskap skapar positiva relationer med både organisatoriskt engagemang 

och arbetsglädje. 

I samtliga tidigare studier som granskats i denna uppsats kan det tolkas som att 

transformativt ledarskap är en framgångsfaktor inom flera olika branscher och i olika 

delar av världen. Forskarna till denna uppsats finner det intressant att jämföra resultatet i 
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tidigare studier med resultatet av studien i denna uppsats, vilket återkommer under 

rubriken resultatdiskussion.  

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om ledarskapets betydelse för 

arbetsmotivationen med betoning på arbetstillfredsställelse och arbetsglädje utifrån ett 

medarbetarperspektiv.  

Frågeställning 

Vilka handlingar anser medarbetaren är viktiga hos sin närmaste ledare för att känna 

arbetsglädje och arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats?  

 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt presenteras valet av teoretiskt perspektiv för studien som utgör 

utgångspunkterna för analys och tolkning.  

The Full Range Leadership Model, FRLM 

Nilsson et al (2011) menar att ”The Full Range Leadership Model, FRLM” är en modell 

som bygger på tanken att om det finns två ledarstilar, såsom transformativt och 

transaktionellt ledarskap, tillsammans med ett Laissez-faire ledarskap så utgör den en 

universalistisk modell för ledarskap som fungerar i alla situationer. Grundtanken i Bass 

modell är att ett ledarskap inte räcker för utbyten mellan medarbetare och ledare för att 

möta dagens krav på förändring och utveckling. Organisationer ska istället sträva efter 

mer transformativa ledare som förändrar och utvecklar medarbetarna till att prestera mer 

än vad de tror är möjligt.  

Enligt Bass och Riggio (1994), som utvecklade FRLM, är modellen organiserad kring två 

axlar; graden av aktivitet och grad av effektivitet. Aktivitetsaxeln handlar om hur aktiv 

eller passiv ledaren är i hans eller hennes sätt att vara mot andra och mot organisationens 

mål. I grunden handlar denna axel om ledarnas nivå av engagemang och engagemang i 

ledarskapsprocessen. Effektivitetsaxeln gäller effekten av den specifika ledarstilen på 

följare, grupp och organisatoriska resultat som prestation, intern motivation och 

välbefinnande. FRLM utgår från ledarskapsstilarna transformativt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap samt Laissez-faire ledarskap vilken den sista ledarskapsstilen är 

egentligen avsaknad av ledarskap.  
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Figur 1 Illustration av modellen FRLM. (Garcia et al, 2014) 

 

I figur 1 ovan presenteras en modell av The Full Range Leadership Model. Illustrationen 

visar hur varje ledarskapstyp ligger på aktivitetsaxeln samt förhållandet mellan 

effektivitet och aktivitet.  

LF står för Laissez-faire ledarskap. 

MBE(P) står för Managment By Exception Passive, MBE-P vilken är en komponent 

kopplat till transaktionellt ledarskap. 

MBE(A) står för Managment By Exception Active, MBE-A Även denna är en komponent 

kopplat till transaktionellt ledarskap, men ligger väldigt nära ledarskapsstilen Laissez-

faire ledarskap.  

CR står för Contingent Reward som är den tredje komponenten kopplat till transaktionellt 

ledarskap. 

4I´s står för de fyra hörnstenarna i det transformativa ledarskapet:  

Idealized Influence  

Inspirational Motivation 

Intellectual Stimulation 

Individualized Consideration 

Laissez-faire ledarskap 

Granér (1994) beskriver Laissez-faire ledaren som en person som låter gruppen sköta sig 

själv, tar inga egna initiativ utan agerar bara när hen blir tillfrågad. Nilsson (2005) 

förklarar den eftergivna ledarens Laissez-faire stil som distanserad, otydlig i sin roll som 

inte bryr sig särskilt mycket om vad som blir gjort. Hen lämnar bara information om 
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någon så begär, överlåter åt gruppen att formulera mål och beslut, tar inga konflikter och 

åtgärdar inga negativa beteenden. Författaren menar att med ett sådant ledarskap blir det 

många olösta konflikter, låg sammanhållning i gruppen och prestationer som varken är 

kvantitativt eller kvalitativt bra. Gruppen kan reagera aggressivt med mobbning och 

syndabockstänkande på grund av osäkerhet som beror på brist på struktur och ledarskap. 

Enligt Bass och Riggio (2006) är Laissez-faire ett ledarskap som är av undvikande eller 

bristfällig karaktär. Ledare av en Laissez-faire stil undviker beslutsfattande, att ta tag i 

situationer och finns inte tillgängliga vid behov. Ledare av denna stil är overksam istället 

för aktiv. En Laissez-faire-ledarskap beskrivs som en undvikande form eller frånvaro av 

ledarskap menar Sveningsson och Alvesson (2010) där ledaren har en ”hands-off” 

inställning eller en likgiltig attityd till sina medarbetare. Den som praktiserar denna stil 

tvekar i många beslutssituationer och ses som allmänt frånvarande.  

Transformativt ledarskap 

Nilsson (2005) menar att det transformativa ledarskapet har fokus på ömsesidiga mål, 

behov och delaktighet samt motiv och värderingar som gynnar social förändring. En 

transformativ ledare talar om hur något ska vara i framtiden och hur gruppen kan forma 

framtiden genom sina insatser. Ledaren är en modell för gruppmedlemmarna som vågar 

stå för sina värderingar, idéer, klarar att hantera förändringar på ett positivt sätt, 

formulerar visioner, mobiliserar engagemang, skapar tillit, stärker gruppidentiteten, 

väcker deltagarnas motivation och inspiration, ger feedback, tar beslut, håller fast vid dem 

och vågar även ändra beslut om dessa inte skulle fungera. 

Enligt Bass och Riggio (2006) bygger transformativt ledarskap på att ledaren motiverar 

andra till att prestera mer än de hade för avsikt att göra och ofta mer än de själva trodde 

var möjligt. Transformativa ledare har, enligt Bass och Riggio, en tendens att ha mer 

engagerade och tillfredsställda medarbetare. Den transformativa ledaren utmanar sina 

medarbetare att bli innovativa problemlösare och delar sina mål och visioner tillsammans. 

Det handlar om en ledare som både är coachande, utvecklande, utmanade och stöttande. 

Medarbetarna utvecklar sin förmåga och potential genom ledarskapet och ett nytt lärande 

och ett stödjade arbetsklimat utvecklar hela gruppen.  

 

Transformativt ledarskap är indelat i 4 hörnstenar, benämnt som de 4 i:na i figur 1. 

 

Figur 2 Illustration av modellen Transformativt ledarskap (Renjith et al, 2015) 
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Idealiserad Influens (Idealized Influence): Ledare som uppträder som en god förebild med 

hög moral och hög trovärdighet. Hen beundras och respekteras.  

Inspirerande Motivation (Inspirational Motivation): Ledaren uppträder på ett inspirerande 

sätt motiverar följarna. Uppvisar optimism samt sätter tydliga, attraktiva mål tillsammans 

med sina följare. 

Intellektuell Stimulans (Intellectual Stimulation): Uppmuntrar följare att vara kreativa 

och innovativa i sitt tänkande och uppmuntrar nya idéer.   

Personlig Omtanke (Individualized Consideration): Ledaren tar särskild hänsyn till varje 

individs speciella behov på ett coachande och mentoriskt sätt. Det kan till exempel handla 

om behov av styrning samt att ledaren skapar en personlig relation och dialog till varje 

följare. Ledaren stöttar istället för att kontrollera och övervaka. 

Transaktionellt ledarskap 

Nilsson (2005) menar att det transaktionella ledarskapet har fokus på en direkt 

målinriktning, en uppgift där både medarbetarnas och ledarens intresse ska tillfredsställas. 

Transaktionellt ledarskap är ett kvantitativt synsätt på ledarskap där ledaren klargör och 

fördelar uppgifter och medarbetarna sedan utför dem. Chefen eller ledaren bestämmer 

riktningen och står för belöningar. Problemen löses när de uppstår.  

Enligt Bass och Riggio (2006) innebär ett transaktionellt ledarskap en ledare som på något 

sätt belönar medarbetarna i utbyte mot att medarbetarna utför det som ledaren vill ha 

utfört. Belöningar kan vara högre lön, mer inflytande, högre befattning med mera. 

Relationen kvarstår så länge båda parterna tjänar på det. 

Den Hartog (1997) samt Bass och Riggio (2006) beskriver Bass teori om det 

transaktionella och transformativa ledarskapet i form av komponenter;  

Villkorad belöning (Contingent Reward, CR i figur 1): Detta innebär att ledaren utdelar 

konstruktiva transaktioner eller utbyten med sina medarbetare. Ledaren klargör och 

upprättar belöningar i utbyte mot medarbetarnas arbete.  

Ledarskap genom avvikelse aktiv (Managment By Exception Active, MBE-A i figur 1): 

Detta betyder att ledaren aktivt letar efter avvikelser i arbetet och handlar enbart när 

inkorrekt arbete har inträffat.  

Ledarskap genom avvikelse passiv (Managment By Exception Passive, MBE-P i figur 

1): Den passiva formen av ledarskap genom avvikelse innebär att ledaren enbart handlar 

när inkorrekt arbete har inträffat. Skillnaden mellan dimensionerna är att den aktiva 

ledaren söker efter avvikelse medan den passiva agerar när det försiggått avvikelse i 

arbetet. Denna komponent av transaktionellt ledarskap ligger väldigt nära 

ledarskapsstilen Laissez-faire som tidigare beskrivits i denna uppsats. 

Behovsstyrda motivationsteorier 

För att kunna förklara och förstå studiens syfte behövs en förförståelse om behovsstyrda 

motivationsteorier 

Ahl (2004) beskriver Maslows motivationsteori från 1987 som en av det mest citerade. 

Teorin utgår ifrån att människor har vissa grundläggande behov och att de är hierarkiskt 

ordnade. Behovshierarkin innebär att behoven tillfredsställs i en viss ordning och det 

steg personen befinner sig på påverkar också ens verklighetsuppfattning. Behoven kan 
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komma i en annan ordning beroende på vad som händer i omgivningen vilket påverkar 

personens beteende. Varje behov behöver inte vara hundra procent tillfredsställt för att 

bli motiverad av nästa behov och vissa beteende kan motiveras av mer än ett behov. 

Dessutom motiveras beteende inte bara av behov utan av saker som händer i 

omgivningen men författaren menar att principen om att behoven motiverar handling 

står fast. Författaren menar att i Maslows begreppsvärld är en frisk människa en person 

som har alla de grundläggande behoven tillfredsställda och då ägnar sig helt åt 

självförverkligande där behoven kommer inifrån och inte kan styras utifrån. Teorin är 

viktig anser författaren för att argumentera för förändringar i arbetslivet genom att 

förstå att omotiverade medarbetare inte blir mer motiverade av sådant som redan 

tillfredsställer de lägre behoven.  

 

Figur 3 Maslows behovspyramid (Ahl 2004, s.36) 

En annan teori som enligt Ahl (2004) grundar sig på motivation utifrån behov är David 

McClellands. Men denna teori skiljer sig från Maslow genom att omfatta tre sorters 

behov såsom prestations-, anknytnings- och maktbehov. Han mätte de olika behoven 

genom att analysera berättelser från pojkar och män. 

Den tredje motivationsteorin som enligt Ahl (2004) är behovsstyrd är Herzbergs teori 

om motivations- och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna motiverade till en bra 

arbetsprestation och arbetstillfredsställelse och var direkt knutna till arbetsuppgifterna 

eller människans förhållande till det hon gör. Hygienfaktorerna hade inte med arbets-

uppgifterna att göra utan miljön runt arbetet och behövdes för att överhuvudtaget få 

människor att gå till jobbet. Frånvaro av eller dåliga hygienfaktorer ledde till missnöje. 

Hertzberg ansåg att behovet av hygienfaktorer och nöjdheten med dem var knutna till 

människans djuriska behov. Behovet av motivationsfaktorer ansåg Hertzberg handla om 

människans behov av att växa och utvecklas och klara av uppgifter som upplevdes som 

meningsfulla. Ahl (2004) menar att Hertzbergs syn ställer helt andra krav på 

arbetsgivarna genom ett arbete som skapar möjligheter att lära och förstå nya saker och 

utrymme för kreativitet. Krav på att få lov att fatta beslut under osäkra omständigheter, 

ges möjlighet att växa som människa, ett erkännande för det som görs och att hela tiden 

få göra något annat och svårare. 
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Tabell 1 Herzbergs motivations- och hygienfaktorer (Ahl 2004, s.44) 

 

 

METOD 

Avsnittet beskriver metodologiska utgångspunkter, planering och genomförande, 

sökstrategier, urvalsförfarande, instrument för kvantitativ och kvalitativ data, metoder 

för insamling av data, analysmetoder för att studera materialet samt forskningsetiska 

principer. 

Metodologiska utgångspunkter 

Angreppssättet för denna studie tog sin teoretiska utgångspunkt i ledarskapsmodellen 

FRLM och de två behovsstyrda motivationsteorierna för att undersöka om dessa teorier 

var allmängiltiga även för denna studie. Valet av forskningsdesign blev en fallstudie 

(Bryman, 2011) en form för att samla in empiri hos ett enda fall. När forskningens objekt 

utgörs av verkligheten (Backman, 2016) talar man om empiriska vetenskaper, där 

uppgifterna är testbara och bygger på någon form av kontakt med verkligheten.  I detta 

fall för att undersöka hur medarbetarna, i en organisation inom telekommunikations-

branschen i Sverige, upplevde ledarskapets betydelse för deras arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse.  

Planering och genomförande 

Tillvägagångssättet i denna studie har varit att både använda en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. En kombination av metoder, en flermetodsforskning (Bryman, 2011), 

för att stärka resultatet genom både kvalitativt och kvantitativt angreppssätt.  Denscombe 

(2010) beskriver valet att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod för att ge studien en 

mer fullständig bild. Metoden för den kvantitativa undersökningen var en standardiserad 

webbaserad enkät till 60 medarbetare. Metoden för den kvalitativa undersökningen var 

semistrukturerade intervjuer med två medarbetare där forskarna ställde allmänt 

formulerade frågor utifrån en intervjuguide. 

Sökstrategi 

De peer-reviewed granskade akademiska artiklar på engelska har samlats in genom att 

söka i databaserna ERIC, PsycINFO och Onesearch. Sökorden har varit ”leadership”, 
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”job satisfaction”, “employee motivation” och ”organizational commitment”. Sökningar 

avgränsades i första hand efter artiklar från år 2008 och framåt. Vid ett senare söktillfälle 

hittades dock två artiklar från år 2005 och år 1997 som beslutades att användas eftersom 

dessa, av oss forskare, ansågs intressanta för denna studie. 

Urval 

Valet föll på en specifik organisation inom telekommunikationsbranschen i Sverige 

eftersom en av forskarna var anställd där. En länk till enkäten skickades ut via epost till 

60 tilldelade medarbetare inom denna organisation. Eftersom enkäten mailades till de 

medarbetare som fanns tillgängliga skedde urvalet enligt ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2010). Bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) är en form av icke-

sannolikhetsurval för att respondenterna är lättillgängliga för forskaren. 

Urvalet för de semistrukturerade intevjuerna skedde genom att de två medarbetarna, som 

arbetade i samma organisation dit länken till enkäten skickades, anmälde sig frivilligt 

genom att svara på en fråga i enkäten om de kunde tänka sig att ställa upp på en enkel 

intervju genom att skriva sitt namn. Den kvalitativa undersökningen genomfördes efter 

den kvantitativa, dels för att hitta respondenter men också för att kunna följa upp och få 

ett komplement till resultatet i enkäten. En forskare deltog fysiskt på plats vid båda 

intervjutillfällena av både praktiska och tidmässiga skäl. De intervjuade hade ingen 

ledande position. 

Instrument 

Tekniken för kvantitativa datan var genom en standardiserad webbenkät i Google 

Formulär med inloggning på webb. Länk till enkäten skickades ut via mejl och 

respondenterna svarade sedan på enkäten online. Enkäten mejlas ut till 60 respondenter 

med erbjudande om att svara. Enkäten inleddes (Vetenskapsrådet, 2002) med information 

om undersökningens syfte och genomförande, hur resultatet skulle användas, villkor för 

deltagande samt uppgift, frivillighet, rätten att avbryta sin medverkan och avslutades med 

kontaktuppgifter till forskare och universitet samt erbjudande om att ta del av 

forskningsresultatet.  

Respondenterna fick välja mellan fjorton ledarskapshandlingar som beskrev arbetsglädje, 

tjugo motivationsfaktorer för arbetstillfredsställelse, sju faktorer utmärkande för 

arbetsglädje samt tio ledarskapshandlingar utmärkande för ledarskapsstilarna i FRLM. 

Av totalt sju frågor användes fem slutna frågor eftersom respondenter är mer villiga att 

besvara frågor om svarstiden är kort (David, & Sutton, 2016). En annan fördel med slutna 

frågor var att det skulle bli lättare att analysera datan och koda svaren. Spontaniteten för 

respondenten att kunna svara själv erbjöds i sista frågan som var ett öppet svarsalternativ 

och något som påtalats i litteraturen (Bryman, 2011). Första frågan om åldern var en 

öppen fråga för att kunna jämföra resultatet mellan åldersgrupperna. Valet av en 

sexgradig Likertskala istället för en femgradig, i påståendet om vilka handlingar 

respondenten fördrog hos sin ledare, var för att inte erbjuda möjligheten att välja 

mittpunkt som annars är vanligt i en Likertskala (Bryman, 2011). Två av enkätfrågorna 

var dikotoma. En fråga avsåg kön med svarsalternativet kvinna/man och den andra frågan 

påstående utmärkande för arbetsglädje med svarsalternativet ja/nej. Dikotoma variabler 

(Djurfeldt et al., 2010) kännetecknas av att de bara har två värden. 
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Tekniken för kvalitativa datan var genom semistrukturerade intervjuer vid ett bestämt 

tillfälle och vid en enda tidsperiod. En semistrukturerad intervju är en lista ofta kallad 

intervjuguide (Bryman, 2011) där intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Intervjuguiden fungerade som ett kompendium att återvända till under 

intervjun men inte styra ordningen (David, & Sutton, 2016). Samtalet inleddes 

(Vetenskapsrådet, 2002) genom en presentation av forskarna, undersökningens syfte och 

genomförande, vem som stod bakom undersökningen, hur resultatet skulle användas, att 

medverkan var anonym, att deltagandet var frivilligt och respondentens rätt att avbryta 

sin medverkan. Intervjun togs fram som ett komplement till den enkät som 

intervjupersonerna svarat på. Planen var att få kompletterande svar i form av 

huvudsakligen öppna frågor som var baserade på frågorna i enkäten och framtagna via 

litteraturen. 

Insamling 

Vi skickade ut en länk med en enkät till 60 personer av slumpvis valda kön i en organi-

sation inom telekommunikationsbranschen. Insamlingen av data skedde genom att 

respondenterna själva loggade in på webben och skrev och skickade in sina svar via 

Google Formulär. Sekretess kunde inte utlovas (Vetenskapsrådet, 2017) om det inte finns 

angivet enligt lag, men konfidentialitet i form av en allmän förpliktelse att inte sprida 

uppgifterna samt avidentifiering där namn ersätts av kodnummer var fullt möjligt. 47 

personer svarade på enkäten av totalt 60 personer vilket var en svarsfrekvens på 78 %.  

Insamling av resultatet från den kvalitativa undersökningen gjordes genom inspelning av 

intervjuerna för att ingen information skulle försvinna (Denscombe, 2010) när materialet 

sedan skulle transkriberas. Båda respondenter blev intervjuade efter samma 

semistrukturerade intervjuguide. De frågor som ställdes till respondenterna var utformade 

så att de svar som gavs skulle kunna jämföras med ledarskapshandlingar i FRLM och 

motivationsfaktorer kopplade till arbetsglädje och arbetstillfredsställe som tidigare 

beskrivits i denna uppsats. Den andra forskaren lyssnade av och transkriberade, skrev av 

ordagrant det som sagts, på ett antal A4-sidor. Genom att ändra intervjumaterialet till en 

skriftlig form blir det lättare att strukturera intervjumaterialet för en djupare analys 

(Kvale, & Brinkmann, 2015). 

Analys 

David och Sutton (2016) menar att analys av kvantitativa datan sker genom att spara ner 

och föra över den insamlade datan i ett Exceldokument från Google Formulär till statistik-

programmet SPSS. I SPSS görs omkodning av variabler om formatet inte är lämpligt för 

analysen. Enligt Bryman (2011) görs univariata analyser för att visa resultatet av en 

variabel i taget och bivariat analys för att visa på hur två variabler relaterar till varandra. 

Författaren menar att det är viktigt att vara medveten om att alla metoder för analys av 

relationer mellan variabler handlar om samband och inte orsak och verkan. Även om 

slutsatser kan bygga på hållbara resonemang är det slutsatser eller gissningar och att den 

verkliga orsaksriktningen kan vara den motsatta. Metoder för att beskriva siffermaterial 

(Stûkat, 1993) sker genom olika typer av tabeller och figurer eller med olika slags 

statistiska mått såsom centralmått, spridningsmått eller korrelation.   

Enligt Kvale och Brinkmann (2015) är den vanligaste formen av dataanalys av kvalitativ 

data att koda, eller kategorisera, intervjuuttalandena. Metod för kodning är axial, i 

preliminär form, för att när all data samlats in utveckla till en hierarkisk ordning mellan 
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koderna (David, & Sutton, 2016). Kategoriseringen utgår från ledarskap, arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse. Citat från intervjuerna används för att visa tolkningen och 

kategoriseringens rimlighet. Intervjupersonerna erbjuds möjlighet att ta del av citat, 

tolkningar och slutsatser i undersökningsrapporten innan den publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Generaliserbarhet 

Användandet av ett bekämlighetsurval gör resultatet unikt för den grupp det avser och 

kan inte generaliseras till andra grupper eller situationer än de som är aktuella för denna 

specifika undersökning (Bryman, 2011). I detta fall är den unika gruppen medarbetare i 

en organisation inom telekommunikationsbranschen i Sverige. En fallstudieforskning 

som representerar ett enda fall (Bryman, 2011) kan inte vara representativt. Denna studie 

och dess resultat går inte att generalisera till andra grupper eller situationer internationellt 

eller nationellt vilket inte heller studien strävat efter. Syftet har istället varit att få en ökad 

kunskap om ledarskapets betydelse för arbetsmotivationen och svar på frågan kring vilka 

handlingar medarbetaren anser är viktiga hos sin närmaste ledare för att känna 

arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. För att kunna generalisera resultatet skulle urvalet 

utgått från ett sannolikhetsurval samt en större population. Denna fallstudies resultat kan 

användas internt av företaget trots att den inte är generaliserande. 

Validitet 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärhagen (2010) avser validitet hur väl de frågor som ställs 

till intervjupersonerna ger svar på det som undersöks. Det finns (Bryman, 2011) fem olika 

slag av validitet eller olika sätt att mäta validiteten på i en kvantitativ studie. Dessa fem 

är ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent 

validitet. För att säkerställa undersökningens validitet och teoretiska relevans har frågorna 

i enkäten och utformningen av intervjuguiden utgått från de fyra centrala begreppen 

ledarskap, motivation, arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Detta synsätt 

överensstämmer med begreppsvaliditet men studien har inte haft till syfte att deducera 

hypoteser utan att få svar på sin forskningsfråga.  

Reliabilitet 

Bryman (2011) beskriver reliabilitet (tillförlitlighet) när resultatet från en undersökning 

blir desamma om undersökningen görs på nytt. Ett mått på ett begrepp i en kvantitativ 

undersökning om det är stabilt och pålitligt eller inte. Bryman (2011) menar att stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet är viktiga faktorer för att förklara om en 

studie är reliabel. Stabilitet är om denna studie görs flera gånger på samma arbetsplats så 

bör resultatet inte ändras så märkbart. Intern reliabilitet står för att de mätinstrument som 

använts är pålitliga och följdriktiga. Internbedömarreliabilitet handlar om en 

överensstämmelse mellan olika observatörer eller bedömmare, att olika forskare 

bedömmer och tolkar datan som samlats in olika. Om rörligheten ökar bland ledare och 

medarbetare i denna unika grupp kan stabiliteten minska. Mätinstrumentet Google 

Formulär bedöms som pålitlig då det använts tidigare av forskarna och 

internbedömarreliabilitet anses inte vara något problem forskarna emellan. 
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Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra huvudkraven på forskningsetiska principer som 

syftar till att ge regler för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare.  

 Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om undersökningens 

syfte och vilka villkor som gäller. För den kvantitativa undersökningen fick 

deltagarna information i inledningen av enkäten. För den kvalitativa undersökningen 

genom ett missiv och i inledningen av intervjuguiden. 

 Samtyckeskravet syftar till att deltagarna ska självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de vill delta. Deltagarna har också rätt att avbryta sin medverkan 

när de så önskar. Deltagarna fick information och genom att svara på enkäten gav de 

sitt godkännande. De intervjuade fick information i missiv och i intervjuguiden samt 

gav sitt medgivande till att intervjun spelades in. 

 Konfidentialitetskravet är ett krav att alla uppgifter om deltagarna ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt så att deltagarna och deras svar inte kan identi-

fieras. Vid transkriberingen har intervjuerna avidentifierats och i enkäten går det inte 

att avgöra vem som svarat vad. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. Deltagarna fick information om att 

resultatet enbart skulle användas som en del i vår utbildning och att uppsatsen kommer 

att publiceras och finnas tillgänglig i databasen DIVA. 

 

RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas det bearbetade materialet och analyseras med utgångspunkt i 

frågeställningen. Fakta redovisas med hjälp av löpande text, tabeller och citat. Resultatet 

har sammanfattats i olika teman. 

I organisationen där de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna gjorts benämns 

chefer enbart som ledare eller på engelska som manager. När vi pratar om ledare i resul-

tatet är det likställt med en chef. 

Vi ville veta vilka handlingar en medarbetare anser är viktiga hos sin ledare för att känna 

arbetsglädje och arbetstillfredsställe på sin arbetsplats. 

Kvantitativ undersökning 

Vår respondentgrupp för den kvantitativa undersökningen bestod av 47 svarande av totalt 

60 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 78 %.  

På frågan om kön svarade 39 (83 %) att de var kvinnor och 8 (17 %) att de var män.  

Respondenter bestod av åldersgrupper från 18 år upp till 56 år, med en medelålder på 41 

år och 40 år som medianålder. Flest respondenter var i åldern 37 och 40 år.  
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Ledarskapshandlingar utmärkande för ledarskapsstilarna i FRLM  

De tre stapeldiagrammen nedan visar vilka ledarskapshandlingar som respondenterna 

föredrog. Dessa sex ledarskapshandlingar var utmärkande för de tre ledarskapsstilarna 

Laissez-faire, transformativt och transaktionellt ledarskap och hur ledaren som utövar 

detta ledarskap anses agera enligt FRLM. Respondenterna fick svara på en Likertskala 

från 1 - 6 där 1 var helt och fullt till vänster och 6 var helt och fullt till höger. Till vänster 

representerade ledarskapshandlingen en typ av ledarskapsstil och till höger 

representerade ledarskapshandlingen en annan ledarskapsstil.  

Ytterligare två stapeldiagram och fyra ledarskapshandlingar fanns med i studien. Dessa 

är dock bortplockade då de inte längre är relevanta för studien då de var baserade på två 

ledarskapsstilar (auktoritärt och demokratiskt) som inte längre ingår i denna studie. 

 

Transaktionellt ledarskap: 

Lön och andra belöningar i utbyte mot mitt arbete 

är viktiga för mig. (8 av 47 respondenter) 

Transformativt ledarskap: 

Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter är 

viktiga för mig (39 av 47 respondenter) 

Figur 4 Ledarskapshandlingar utmärkande för transaktionellt kontra transformativt ledarskap 

Stapeldiagrammet i figur 4 visar fördelningen mellan vilka två ledarskapshandlingar som 

respondenterna föredrog hos en ledare. Där ledarskapshandlingen till vänster var lön och 

andra belöningar i utbyte mot mitt arbete är viktiga för mig jämfört med 

ledarskapshandlingen till höger där utmanande och utvecklande arbetsuppgifter är viktiga 
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för mig. 8 respondenter markerade transaktionella ledarskapshandlingar på skalan till 

vänster och 39 respondenter markerade transformativa ledarskapshandlingar på skalan till 

höger.  

 

 

Transformativt ledarskap: 

Det är viktigt att min ledare motiverar mig. (43 

av 47 respondenter) 

Laissez-faire ledarskap: 

Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter är 

viktiga för mig. (4 av 47 respondenter) 

Figur 5 Ledarskapshandlingar utmärkande för transformativt kontra Laissez-faire ledarskap 

Stapeldiagrammet i figur 5 visar fördelningen mellan ledarskapshandlingen till vänster 

som det är viktigt att min ledare motivera mig jämfört med ledarskapshandlingen till 

höger med motivation från min ledare är inte viktigt alls för mig. 43 respondenter 

markerade transformativa ledarskapshandlingar på skalan till vänster och 4 respondenter 

markerade Laissez-faire ledarskapshandlingar på skalan till höger.  

 

Transaktionellt ledarskap:  

Det är bra att ledaren löser problemen när det 

uppstår. (29 av 47 respondenter) 

Laissez-faire ledarskap: 

Jag löser hellre problemen själv utan ledarens 

inblandning. (18 av 47 respondenter) 
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Figur 6. Ledarskapshandlingar utmärkande för transaktionellt kontra Laissez-faire ledarskap 

Stapeldiagrammet i figur 6 visar fördelningen mellan ledarskapshandlingen till vänster 

som det är bra att ledaren löser problemen när det uppstår jämfört med 

ledarskapshandlingen till höger där jag löser hellre problemen själv utan ledarens 

inblandning. 29 respondenter markerade transaktionellt ledarskapshandlingar på skalan 

till vänster och 18 respondenter markerade Laissez-faire ledarskapshandlingar på skalan 

till höger.  

Motivationsfaktorer viktiga för arbetstillfredsställelsen 

Stapeldiagrammet i figur 7 visar fördelningen av vilka motivationsfaktorer som 

respondenterna ansåg var viktigast för dem för att trivas på jobbet. Varje respondent fick 

välja fem av totalt tjugo motivationsfaktorer. De fem högst rankade 

motivationsfaktorerna var; personlig utveckling med 41 svar (87,2 %), delaktighet med 

32 (68,1 %), medbestämmande 25 (53,2 %) lön med 18 (38,3 %) samt intressanta uppdrag 

med 16 svar (34 %). Minst viktiga eller inte viktiga alls var motivationsfaktorerna status, 

prestationsmätning samt önskan att lyckas med noll svar (0 %). 

 

Figur7 Rangordning av motivationsfaktorer för arbetstillfredsställelsen 

Resultatet visar genom en rangordning på nominalskalan att typvärdet för den viktigaste 

motivationsfaktorn var personlig utveckling med 41 svar eller 87,2 %.  

Faktorer utmärkande för arbetsglädje 

På frågan ”Vad anser du är utmärkande för arbetsglädje?” fick varje respondent svara ja 

eller nej på sju påstående. De sju påståendena var; att man har möjlighet att påverka, 

arbetets innehåll och utförande, att veta vad som förväntas av mig, att känna att arbetet är 

meningsfullt, att vara stolt över sin arbetsplats, att ha möjlighet att utvecklas samt att det 

råder öppenhet och uppskattning mellan medarbetare och chef. Samtliga 47 responden-

terna svarade ja på alla sju påståenden. 

Viktiga ledarskapshandlingar för arbetsglädje 

Stapeldiagrammet i figur 8 nedan visar fördelningen av vilka ledarskapshandlingar som 

respondenterna ansåg var viktigast för dem för att känna arbetsglädje på jobbet. Varje 

respondent fick välja fem av totalt 14 ledarskapshandlingar. De fem ledarskapshand-

lingarna som respondenterna ansåg som viktigast med rangordningen från mest till minst 
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var; få individer att växa med 37 svar (78,7 %), kunna kommunicera ärligt och rakt med 

30 svar (63,8 %), tillgänglig och engagerad med 28 svar (59,6 %), känna tilltro till 

medarbetarna med 25 svar (53,2 %) samt relationsinriktad och visar omtanke med 22 svar 

(46,8%). Minst svar med 2 (4,3 %) fick ledarskapshandlingarna sätta gränser, kunna 

skapa goda samtal samt ställa krav. 

 

Figur 8 Rangordning av ledarskapshandlingar för arbetsglädje 

En rangordning har gjorts på nominalskalan där typvärdet kan anges som centralmått. Det 

mest frekventa värdet eller typvärdet för den viktigaste ledarskapshandlingen var att få 

individer att växa med totalt 37 svar eller 78,7 %.  

Resultat av den öppna frågan 

I enkäten hade respondenterna möjlighet att svara på en öppen fråga om det fanns något 

annat som de skulle vilja tillägga kopplat till sitt arbete. 6 av 47 (13 %) svarade på den 

öppna frågan. Svar såsom sammanhållning i gruppen, trivas med kollegor, bra 

arbetskamrater, god arbetsmiljö samt roligt att gå till jobbet var faktorer som framkom. 

Kvalitativ undersökning 

Vår respondentgrupp för kvalitativa undersökningen bestod av två personer, en man och 

en kvinna, som båda anmälde sitt intresse i samband med att de fyllde i enkäten. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 5 minuter per intervju. En intervju genomfördes på den 

intervjuades arbetsplats och den andra intervjuades i sitt hem. Intervjuerna spelades in av 

den forskaren som deltog under intervjuerna och i enlighet med bilagd intervjuguide. Den 

andre forskaren lyssnade av ljudfilerna och transkriberade intervjuerna. 

Resultatet av de kompletterande intervjuerna, som redovisas nedan, ger möjligen en större 

förståelse och förklaring till resultatet i den kvantitativa undersökningen. 

Ledarskapets betydelse för arbetsglädje och arbetstillfredsställelse har betydelse genom 

trygghet och stöd från sin ledare exempelvis när man inte lyckas lösa uppgiften själv. Ett 

tydligt ledarskap efterfrågas för att trivas och prestera bra. 

Arbetsglädje beskrivs som att klara av sina arbetsuppgifter, bra kollegor, bra och 

konstruktivt bemött, tydliga rutiner och arbeta i sin egen takt.  

Citat; 

Respondent 1 
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Arbetsglädje det är när man, när man har bra kollegor, när man är axlad 

att göra de uppgifter som tilläggs en, att man känner okey här ska jag göra 

så om inte det går kontaktar jag den och den, just det här att det finns tydliga 

rutiner. Att man blir bra och konstruktivt bemött. Tydliga rutiner, bra 

kollegor och sen att man kan arbeta i sin takt. 

 

Respondent 2 

Arbetsglädje är som jag sa tidigare ett tydligt ledarskap, ähh bra kollegor, 

och, (tankepaus) tydligt ledarskap och bra kollegor gör en bra stämning på 

arbetet. 

 

Arbetstillfredsställelse beskrivs som något respondenten upplever när ovanstående 

faktorer för arbetsglädje uppnås samt återigen ett tydligt ledarskap. 

Citat; 

Respondent 1 

Ja det är väl när jag uppnår de saker som jag sa på förra frågan 

 

Respondent 2 

Arbetstillfredsställelse är att jag har meningsfulla arbetsuppgifter, som gör 

att jag kan utvecklas i mitt arbete. 

 

De handlingar hos en ledare som påverkade respondenteras trivsel på jobbet var 

förebyggande arbete för att förebygga problem. Då respondenterna hade delade meningar 

kring det som kan tolkas som ledarens närvaro har vi valt att citera respondenterna nedan; 

 Respondent 1 

Sen tycker jag, är det i en bra grupp så är inte ledaren så pass viktig, utan 

man ska ha anställt rätt personer. Man ska ha gjort mycket förebyggande 

arbete och då behöver inte ledarens roll i det dagliga liksom vara så stor 

egentligen.  

Respondent 2 

Specifika handlingar det är en närvararande, att han är närvarande, han 

eller hon är delaktig och tydlig i sina beslut och sitt framförande. 

Upplevelsen av att trivas bättre eller sämre på jobbet om deras närmaste ledare lät 

personalen sköta sig själv nästan helt och hållet ansåg en respondent som sämre eftersom 

det krävs ett tydligt ledarskap. Den andre sa vet faktiskt inte. Detta kan tyda på en 

handling likt ett Laissez-faire ledarskap som inte uppskattades av den ena respondenten 

men egentligen inte hade någon betydelse för den andre. 

Upplevelsen av att trivas bättre eller sämre på jobbet om deras närmaste ledare belönade 

goda prestationer och bestraffade mindre goda prestationer var respondenterna eniga 
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kring att de inte gillade bestraffningar. Dessa ledarskapshandlingar tyder på ett 

transaktionellt ledarskap. 

Upplevelsen av att trivas bättre eller sämre på jobbet om deras närmaste ledare hade 

förmågan att uppmuntra dig till att prestera mer än vad du faktiskt trodde själv var möjligt. 

Det fanns en upplevelse av en av respondenterna att dennes närmaste ledare redan gjorde 

det så svaret blev bättre. Medan den andre ansåg att det var ett bra exempel på en bra 

ledare, alla människor behöver uppmuntran, höra att de gör något bra och vägledning om 

man gör något mindre bra.  

Handlingar som uppskattas hos den optimala ledaren fanns en samsyn kring att inte vara 

konflikträdd och att ta gruppens parti när det kommer diskussioner på högre nivå. Övriga 

ledarskapshandlingar som framkom enskilt var konstruktiv i sitt sätt att prata, kunna 

sammanföra människor, lyhördhet och tydligt ledarskap. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis hade respondenterna väldigt olika syn på vilka ledarskapshandlingar 

som uppskattas för en bättre arbetsglädje och arbetstillfredställelse. 

Resultatet av intervjuperson ett kan tolkas som att ledarskapets handlingar inte är den 

avgörande faktorn för arbetstillfredsställelse och arbetsglädje då denna fokuserar mer på 

kollegor, trygghet och rutiner som är motivationsfaktorer för arbetstillfredställelsen. 

Detta kan tolkas som att denna intervjuperson skulle uppskatta ledarskapshandlingar likt 

ett transformativt ledarskap även om ledarskapet inte är så viktigt här. 

Resultatet från intervju två där respondenten förvisso nämner kollegor och arbets-

uppgifter som avgörande för arbetstillfredsställelse och arbetsglädje men ledarskapet för 

denna respondent och ledarskapets handlingar är väldigt viktiga. Ledarskapshandlingar 

såsom ett tydligt ledarskap, uppmuntran och bra vägledning. Detta kan tolkas som att 

denna intervjuperson skulle uppskatta ledarskapshandlingar likt ett transformativt ledar-

skap. 

DISKUSSION 

I detta kapitel ges en reflektion kring studiens resultat, syftet med studien och om studiens 

syfte uppnåtts. 

Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om ledarskapets betydelse för 

arbetsmotivationen med betoning på arbetstillfredsställelse och arbetsglädje utifrån ett 

medarbetarperspektiv.  

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod och vad som kunde gjorts annorlunda. 

Valet att tillämpa både kvalitativ och kvantitativ metod berodde dels på tidsmässiga och 

praktiska skäl, ingen tillgång till registerdata och databaser som de peer-reviewed 

granskade akademiska artiklarna utgick ifrån samt ett bekvämlighetsurval som inte var 

generaliserbart. 

Målet att få in minst 50 svar från respondenterna för att sedan komplettera enkätunder-

sökningen med minst två enklare, kompletterande intervjuer uppfylldes inte riktigt. 
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Det som fungerat särskilt bra är den höga svarsfrekvensen i den kvantitativa 

undersökningen med 78 % vilket skulle kunna vara ett tecken på ämnet var intressant och 

verktyget lätt att använda för respondenterna.  

Kvantitativ metod 

Bekvämlighetsurvalet innebar en hög svarsfrekvens med 47 svar (78 %) av totalt 60 

tillfrågade. En enkel och snabb insamling av data under en 14 dagars period. Valet av 

Google Formulär som undersökningsinstrument berodde på tidigare erfarenheter av att 

instrumentet var lätt att förstå och använda för respondenterna.  

Inledningsvis borde verktyget Google Formulär undersöks bättre innan det användes. En 

testenkät och ett annat enkätverktyg kunde varit en lösning. Inte tillräckligt uppdaterade 

om tekniker och variabler när enkäten utformades fick konsekvenser när resultatet skulle 

analyseras och sammanfattas. Samtliga analyser av den kvantitativa datan blev univariata 

där resultatet visades i staplar direkt från Google Formulär. Flertalet av variablerna som 

skulle omkodas var text och inte siffror och lämpligheten att lägga över variablerna i 

SPSS för att få ett värde minskade därmed och också möjligheten att göra bivariata 

analyser. Vid en jämförelse av datan i ett diagram och datan via Googles gränssnitt direkt 

kopplat till enkäten upptäcktes felaktigheter i Excelfilen.  

Frågan kring ålder var en öppen fråga och ålder är en kvot och intervallvariabel. Istället 

för en öppen fråga kunde svarsalternativen grupperats i olika åldersgrupper för att få en 

bättre bild av variabeln. Resultatet från frågan om vad som var utmärkande för 

arbetsglädje gav ingenting eftersom alla 47 respondenterna tyckte likadant. Frågan var 

helt enkelt fel ställd. Det fanns en ursprungstanke att koppla ihop fler faktorer i en tabell, 

en korstabulering, för att se om det fanns någon skillnad mellan kön och faktorer eller 

ålder och faktorer. Men detta fanns inte med i frågeställning eller i studiens syfte varpå 

det inte heller är av intresse för studien. Valet att använda en Likert-skala från 1 till 6 var 

för att tvinga respondenterna att ta ställning till en viss ledarskapshandling och inte välja 

mittpunkten. Om vi skulle gjort om frågorna kring ledarskapshandlingar utmärkande för 

ledarskapsstilarna i FRLM skulle vi inte ställt ledarskapsstilarna mot varandra utan ställt 

frågorna en och en där svarsalternativet var en skala från 1 till 6 där 1 motsvarade stämmer 

inte alls och 6 stämmer bra. Ytterligare två frågor om ledarskapshandlingar ingick i 

enkäten och besvarades av samtliga 47 respondenter. Resultatet plockades bort från 

studien då de beskrev ledarskapshandlingar som var kännetecknande för ledarskapsstilar 

(auktoritärt och demokratiskt) som inte ingår i FRLM. 

Kvalitativ metod 

I missivet till respondenten står det att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter. Istället 

tog intervjuerna i genomsnitt 5 minuter. Tanken var att dessa två intervjuer skulle vara 

djupintervjuer med syfte att ge en större förståelse och förklaring till resultatet i den 

kvantitativa undersökningen, men resulterade mer i kompletterande samtal. Om 

intervjuguiden förberetts med följdfrågor från början hade troligtvis svaren från 

respondenterna blivit mer utförliga då det var svårt att ställa spontana följdfrågor under 

intervjun.  

Om vi fått göra om intervjuerna skulle vi utgått från det samlade resultatet i Google och 

följt upp svaren där och utgått från svaren och inte frågorna i enkäten för att få en djupare 



 

22 

 

förståelse. Nu blev det nästan samma frågor i intervjuguiden som vi redan ställt i enkäten. 

En testintervju skulle kanske gjort oss uppmärksamma på problemet. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt ges en personlig tolkning av resultatet.  

Den kvantitativa delen av studiens resultat visar på att ledarskapets handlingar har 

påverkan på arbetsglädjen och arbetstillfredställelsen. I resultatet av enkäten framkommer 

att nedan 5 ledarskapshandlingar har störst positiv påverkan på arbetsglädje: 

1. Få individer att växa 

2. Kommunicera ärligt och rakt  

3. Vara tillgänglig och engagerad 

4. Känna tilltro till medarbetarna  

5. Relationsinriktad och visa omtanke 

Samtliga av dessa ledarskapshandlingar representerar en transformativ ledare enligt Bass 

och Riggio (2006) och resultatet av enkäten skulle då kunna tolkas som att en 

transformativ ledare är gynnsamt för arbetsglädjen vilket även kan styrkas i tidigare 

forskning och litteratur. Enligt Angelöw (2015), som inte använder begreppet 

transformativt ledarskap, är alla i topp 5-listan ovan handlingar som i kombination med 

varandra visar på ett bra ledarskap. 

Få individer att växa  

Enligt Bass och Riggio (2006) bygger transformativt ledarskap på att ledaren motiverar 

andra till att prestera mer än de hade för avsikt att göra och ofta mer än de själva trodde 

var möjligt. Detta skulle kunna vara en handling som får individer att växa och handlingen 

kan på så sätt kopplas till transformativt ledarskap. Att växa som individ skulle kunna 

tolkas som självuppfyllnad. Det skulle kunna innebära att arbetsuppgifter känns 

meningsfulla vilket skulle kunna bidra till ökad arbetsglädje.  

Kommunicera ärligt och rakt 

Att rak och ärlig kommunikation hamnade högt upp på topplistan är föga förvånande då 

det av oss upplevs naturligt att denna handling skulle vara uppskattad hos en ledare för 

känna arbetsglädje och arbetstillfredställelse. Om man tänker sig det motsatta, en ledare 

som kommunicerar oärligt och har en dolt agenda, så skulle man kunna anta att det även 

skulle medföra brist på arbetsglädje.  

Denna handling skulle egentligen kunna gälla för alla de ledarskapstyper som tas upp i 

denna uppsats, då en ledare skulle kunna kommunicera ärligt och rakt oavsett hur denne 

hanterar andra situationer. En ledare kan alltså agera utifrån typiskt transaktionellt, 

transformativt eller Laissez-fair ledarskap och även kommunicera ärligt och rakt då vi 

inte funnit något i litteraturen som beskriver någon av dessa typer som oärliga. Därför 

kan man inte direkt knyta denna handling till bara en specifik ledarskapstyp, även om 

Bass och Riggio (2006) kopplar just denna handling till transformativt ledarskap.  

Vara tillgänglig och engagerad 

Att vara tillgänglig och engagerad skulle kunna tolkas in i den transformativa 

ledarskapsstilen då Nilsson (2005) menar att den transformativa ledaren är en modell för 
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gruppmedlemmarna som vågar stå för sina värderingar, idéer, klarar att hantera 

förändringar på ett positivt sätt, formulerar visioner, mobiliserar engagemang, skapar tillit 

och stärker gruppidentiteten. Denna handling är det motsatta till vad den typiska Laissez-

faire-ledaren står för, vilket visas tydligt när denna ledarskapsstil beskrivs tidigare i denna 

uppsats. Ledarskapshandlingen att vara tillgänglig och engagerad ger ett visst utrymme 

för egen tolkning av respondenterna. För någon medarbetare skulle det kunna betyda att 

det är viktigt att ha en ledare som är fysiskt på plats och gärna uppdaterad i det dagliga 

arbetet medan det för någon annan medarbetare skulle kunna tolkas som att man tycker 

att det är viktigt att kunna få tag på sin ledare vid behov och att ledaren är intresserad av 

hur man mår snarare än det dagliga arbetet. Resultatet visar att detta är en viktig handling 

för arbetsglädjen och på vilket sätt kan vara individuellt för varje enskild person.  

Känna tilltro till medarbetarna  

Enligt Angelöw (2015) är en viktig ledaruppgift att känna tilltro till medarbetare vilket 

även vårt resultat visar. Även Bass och Riggio (2006) menar att känna tilltro till sina 

medarbetare är en handling som är typisk för den transformativa ledaren. Att medarbetare 

anser att denna handling är viktig för arbetsglädjen skulle kunna bero på att denna 

handling eventuellt bidrar till välmående och ökat självförtroende relaterat till 

arbetsplatsen. 

Vara relationsinriktad och visa omtanke 

Angelöw (2015) nämner även att handlingen relationsinriktad och visa omtanke är en 

viktig ledaruppgift. Denna handling skulle kunna kopplas till handlingen tillgänglig och 

engagerad då engagerad för vissa skulle kunna innebära att vara relationsinriktad och visa 

omtanke. Ingen av ledarskapsstilarna under teorin FRLM handlar så mycket om att vara 

relationsinriktad och visa omtanke som transformativt ledarskap enligt Bass och Riggio 

(2006). Att ha en god relation till sin närmaste ledare skulle kunna resultera i förstärkt 

lojalitet mot arbetsgivaren och därmed ett höjt engagemang på arbetsplatsen. Detta i sin 

tur skulle kunna upplevas bidragande till ökad arbetsglädje. 

De motivationsfaktorer som, enligt resultatet i enkäten, har störst positiv påverkan på 

arbetstillfredställelsen är nedan 5 faktorer: 

1. Personlig utveckling 

2. Delaktighet 

3. Medbestämmande 

4. Lön 

5. Intressanta uppdrag 

Personlig utveckling 

Personlig utveckling, som hamnade i topp på listan över motivationsfaktorer, skulle 

kunna kopplas till Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer (Ahl, 2004) då 

behovet av motivationsfaktorer av Hertzberg ansågs handla om människans behov av att 

växa och utvecklas. Detta behov skulle logiskt kunna förklara varför resultatet visar på 

denna motivationsfaktor i topp för arbetstillfredställelse. Vad som ingår i personlig 

utveckling är individuellt då varje respondent kan ha olika uppfattning om vad som är 

relevant för just hen. Enligt Bass och Riggio (2006) så utpekas den transformativa ledaren 

som speciellt intresserad av medarbetarens personliga utveckling. 
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Delaktighet 

Ahl (2004) nämner även delaktighet som en faktor av betydande slag för motivation och 

arbetstillfredställelse vilket även framkommer av resultatet i denna studies enkät. Att 

känna sig delaktig skulle kunna tolkas dels som en typ av bekräftelse av den egna 

kompetensen, att man är betrodd att med sin kunskap kunna bidra med något i ett specifikt 

sammanhang på arbetsplatsen. Delaktighet skulle även kunna tolkas som en viktig del av 

den sociala samvaron. I båda fallen skulle delaktighet kunna vara en pusselbit för att i 

högre grad känna arbetstillfredställelse. 

Medbestämmande 

Ahl (2004) har listat medbestämmande som en av de avgörande faktorerna för 

arbetsmotivation. Att medbestämmande är en motivtionsfaktor av vikt för 

arbetstillfredställelse skulle kunna användas av ledare genom att aktivt lyssna samt ta in 

medarbetares åsikter. Detta både när det gäller stora och små punkter även om ledaren 

kanske inte kan tillgodose medarbetaren alla gånger. 

Lön 

Lön hamnade på plats nummer fyra vilket var förvånande då vi hade väntat oss att lön 

skulle hamna högre upp på listan. Det skulle kunna tolkas som att lönen är viktig för 

arbetstillfredställelsen men irrelevant i det långa loppet om medarbetaren inte trivs på 

jobbet. Även denna faktor har listats av Ahl (2004) som en av de mest avgörande 

motivationsfaktorerna för arbetstillfredställelse och vår studie visar på att lönen är viktig 

men inte viktigast. 

Intressanta uppdrag 

Definitionen av intressanta uppdrag kan variera mellan medarbetare. Det skulle kunna 

vara att lära sig nya saker och avancera, varierande arbetsuppgifter eller bara att få arbeta 

med det individen tycker är roligast. Oavsett vad medarbetare klassar som intressant så 

är det något som positivt bidrar till arbetstillfredställelse. Vi har hämtat begreppet från 

Ahl (2004) som menar att intressanta uppdrag är en av de avgörande faktorerna för 

arbetstillfredställelse. Detta kan tolkas som att medarbetare vill ha arbetsuppgifter som 

känns roliga för just dem, något som varierar från person till person. 

För att mer tydligt undersöka om en viss ledarskapsstil ger bättre arbetsglädje så 

undersöktes även vilken ledarskapsstil som föredrogs genom att med två påståenden ställa 

två olika ledarskapstyper mot varandra och låta respondenten välja vilken sida som 

föredrogs. Resultatet visar att en transformativ ledare föredras framför både en 

transaktionell ledare och en Laissez-faireledare och även att transaktionell ledare föredras 

framför en Laissez-faireledare, men vi hade, med facit i hand, velat och behövt ställa fler 

frågor för att kunna styrka detta resultat. Tidigare forskning, som sammanfattats tidigare 

i denna uppsats, visar dock på att ett transformativt ledarskap är mer uppskattat av 

medarbetare än andra ledarskapsstilar.  

I enkäten fanns även en öppen fråga där respondenten med egna ord kunde göra ett tillägg 

till sina svar och det som framkom mer än en gång var kommentaren att bra kollegor är 

viktigt för arbetsglädjen. Även kommentaren ”bra sammahållning i gruppen” kan tolkas 

som att respondenten tycker att bra kollegor är viktigt för arbetsglädjen. 
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Frågeställningen ”Vilka handlingar anser medarbetaren är viktiga hos sin närmaste 

ledare för att känna arbetsglädje och arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats?” har vi i 

denna kvantitativa studie fått svar på.  

Resultatet av den kvantitativa delen av studien skulle även kunna användas i en 

organisation för att ge en kunskap om vilken typ av ledarskapshandlingar och vilken 

ledarskapstyp som ger bättre arbetsglädje hos medarbetare med förhoppning om att 

därmed i högre grad få behålla personal.  

Då den kvalitativa studien endast innefattar två intervjuer så kan resultatet endast ses som 

en möjlighet att eventuellt styrka resultatet av den kvantitativa delen av studien vilket 

också var den ursprungliga planen. Några slutsatser kan inte dras från resultatet av den 

kvalitativa studien enkom. 

Respondenterna har, innan intervju, även svarat på enkäten och därför ställdes ett antal 

intervjufrågor delvis kopplade till frågorna i enkäten i ett försök att skapa mer förståelse. 

Det som främst framkom i den kvalitativa delen av studien och som även påtalades via 

den öppna frågan i enkäten är att bra kollegor är viktigt för arbetsglädje och även för 

arbetstillfredställelse. Thylefors (2007) påtalar att ett gott samarbete och socialt stöd 

vanligen går hand i hand med en hög arbetstillfredsställelse och även är en stötdämpare 

mot stress och belastning i arbetet. Även Nilsson et al (2011) påtalar att många 

medarbetare motiveras mer av sociala och interna faktorer som att trivas med sina 

arbetskamrater. 

Slutsatser 

Studien visar att de handlingar som ökar arbetsglädjen skulle kunna kopplas till ett 

transformativt ledarskap. Motivationsfaktorerna visar dock att inte bara en ledarskapsstil 

räcker för att medarbetarna ska uppleva sitt arbete som en glädjekälla. Det finns inte en 

ledare som kan tillfredsställa alla medarbetare då behoven är skiftande liksom 

personligheter, erfarenheter och livssituationer. 

De ledarskapshandlingar och motivationsfaktorer som blev högst rankade i den 

kvantitativa undersökningen skulle kunna användas som inspiration i ledarskapsut-

bildningar och som information till personalavdelningar och rekryterare.  

Det aktuella företaget skulle kunna ha nytta av resultatet. Arbetsglädje är viktigt. Det 

finns förmodligen inte många arbetsplatser som i längden kan behålla sin personal om det 

inte finns någon arbetsglädje.  

Det finns inget uttryckt behov men det skulle kunna vara intressant för vidare forskning 

att undersöka hur ledarskapshandlingar och motivationsfaktorer skiljer sig åt kulturellt 

och i olika delar av världen.   
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Missiv 

  

 

Hej! 

Vi heter Anneli och Linda. Vi studerar sista terminen vid Linnéuniversitet på 
kursen arbetslivspedagogik och ledarskap III. I vår kandidatuppsats i ämnet 
arbetslivspedagogik undersöker vi ledarskapets betydelse för 
arbetsmotivationen. 

 

Din uppfattning om ledarskapets betydelse för just dig i din yrkesroll är 
betydelsefull för vår studie. Vi beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter.  För att 
underlätta transkribering och analysen önskar vi ditt medgivande att spela in 
intervjun. 

 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att ditt 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas när du vill. Dina och företagets uppgifter 
kommer att avidentifieras, vilket innebär att varken ditt eller företagets namn 
skrivs ut i studien. Den slutliga versionen av uppsatsen kommer att publiceras 
och finnas tillgänglig i databasen DIVA för dig att läsa. 

 

Önskas mer information kring studien är du varmt välkommen att kontakta någon 
av oss: 

 

Linda Hallengren   Annelie Robertsson 

lindathallegren@gmail.com  robersson.annelie@gmail.com 

0709-61 40 90    0708-51 51 24 

 

Stort tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Linda och Annelie 
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Intervjuguide 

 

Viktig information inför intervju! 

Vi genomför en fältstudie i vår utbildning på Linnéuniversitet i kursen Arbetslivspedagogik - 
lärande, utveckling och ledarskap i organisationer. Din medverkan kommer att vara anonym. 
Det är frivilligt att delta och du kan närsomhelst välja att avbryta om du så önskar. Dina svar 
kommer endast att användas som en del av vår utbildning. 

 

1. Hur gammal är du? 

 

      

 

 

 

2. Är du man eller kvinna? 

 

      

 

 

 

3. På vilket sätt tycker du att ledarskapet har någon betydelse för din arbetsglädje 

och arbetstillfredsställelse? 

 

      

 

 

 

 

4. Hur vill du beskriva arbetsglädje? 
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5. Hur vill du beskriva arbetstillfredsställelse? 

      

 

 

 

 

 

6. Vilka handlingar hos en ledare påverkar hur du trivs på jobbet? 

      

 

 

 

 

7. Upplever du att du skulle trivas bättre eller sämre på jobbet om din närmaste 

ledare lät personalen sköta sig själva nästan helt och hållet?  

      

 

 

 

 

8. Upplever du att du skulle trivas bättre eller sämre om din närmaste ledare 

belönade goda prestationer och bestraffade mindre goda prestationer? 

      

 

 

 

 

 

9. Upplever du att du skulle trivas bättre eller sämre på jobbet om din närmaste 

ledare hade förmågan att uppmuntra dig till att prestera mer än du faktiskt inte 

trodde själv var möjligt? 
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10. Om du fritt får säga. Vilka handlingar skulle du uppskatta från den optimala 

ledaren? 

      

 

 

 

 

11. Något annat du vill tillägga? 

      

 

 

 

 

Än en gång stort tack för din medverkan! 

Om det är något vi undrar över får vi lov att återkomma till dig i så fall? 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda och Annelie 
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