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Sammanfattning 

Syftet med studien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar 

medarbetare att nå organisationens mål, vilka som rankas högst av respondenterna 

och om de kan relateras till det transformativa ledarskapet. Metoden var kvantitativ 

och empirin togs in via en enkätundersökning. Urvalet var 60 medarbetare på en 

högstadieskola i södra Skåne, 35 svarade. 

 

Resultatet av analysen visar att de högst rankade faktorerna som påverkar 

medarbetarnas motivation att nå organisationens mål är: 

att medarbetarnas och organisationens värdegrund stämmer överens 

att man trivs med kollegorna 

att arbetet är stimulerande, utvecklande och meningsfullt 

att man känner förtroende för sin chef 

att man får uppskattning för de mål man har nått 

I resultatet analyserades relationen mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och det 

transformativa ledarskapet. Detta bidrog till att studiens hypotes bekräftades, att de 

högst rankade motivationsfaktorerna kan relateras till det transformativa 

ledarskapet. 
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1. INTRODUKTION 
Tidigare forskning (Mezirow (2009); Bolstad (1998) har visat att människor drivs av olika 

motivationsfaktorer för att nå sina mål. Vissa faktorer kom från människans inre och 

drivkraften kunde vara en ökad känsla av meningsfullhet och självförtroende, andra från yttre 

påverkan såsom status och möjlighet till befordran. 

Vetskapen om hur medarbetare kan bli motiverade används av många ledare, ofta i symbios 

med olika ledarskapsstilar för att tillgodose medarbetarnas olika behov. Gemensamt för olika 

ledarskapsstilar är att de ska motivera medarbetare att nå organisationens mål, men det som 

skiljer dem åt är hur det ska gå till. 

Herzberg har efter studier identifierat faktorer som påverkar individers motivation att utvecklas 

på arbetsplatser (Sachau, 2007). Denna forskning har använts i många ledarskapssammanhang 

i förhoppning att förbättra medarbetarnas motivation och därmed organisationers utveckling. 

Tidigare forskning har även visat att medarbetare motiveras att utvecklas vid ett transformativt 

ledarskap (Hetland et.al., 2011). 

Transformativt ledarskap har väckt vårt intresse, dels för att det fokuserar på relationen mellan 

ledare och medarbetare, men även för att vi anser att den innehåller många bra metoder, såsom 

uppmuntran av självständigt arbete, samt ett individanpassat och coachande förhållningssätt. 

Vi har uppfattar att många ledare anammat detta ledarskap och vi ville därför undersöka varför. 

Tidigare forskning har visat att transformativt ledarskap har betydelse för medarbetares 

motivation (Hetland, Hilde; Hetland, Jorn; Andreassen, Cecilie Schou; Pallesen, Stale; 

Notelaers, Guy., 2011), och det var skälet till att vi ville använda oss av detta ledarskap i vår 

uppsats. 

De frågor vi ställde oss var följande: vilka motivationsfaktorer som motiverar medarbetare att 

nå organisationens mål, vilka av motivationsfaktorerna som rankas högst av respondenterna 

samt om dessa kan relateras till det transformativa ledarskapet. Resultatet av enkätstudien 

analyserades med Herzbergs tvåfaktorsteori samt det transformativa ledarskapet. Vi hade en 

hypotes om att de faktorer som våra respondenter rankade högst, och därmed var viktigast för 

deras motivation att nå organisationens mål, kunde relateras till det transformativa ledarskapet. 

Denna studie bidrar till den pedagogiska forskningen genom att öka kunskapen om relationen 

mellan motivationsfaktorer för måluppfyllelse och det transformativa ledarskapet. 

Vår uppfattning är att motivationsfaktorer som identifierats av Herzberg anammats i det 

transformativa ledarskapet. Vi valde därför att genomföra en enkätstudie på 60 medarbetare 

på en skola i Skåne för att undersöka ett antal motivationsfaktorer i syfte att analysera vilka av 

dessa som ansågs påverka deras motivation mest positivt. Den form av motivation vi kommer 

att fokusera på i denna studie är medarbetarens motivation att nå organisationens mål 
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2. BAKGRUND 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I avsnittet bakgrund presenteras tidigare forskning om motivation, transformativt lärande, 

situationsanpassat ledarskap, värdebaserat ledarskap, samt ett coachande förhållningssätt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Då studien för denna uppsats har sin utgångspunkt i motivation och vi har en hypotes gällande 

det transformativa ledarskapet, så kommer följande bakgrund att bidra till att förstå de aktuella 

begreppen i problemområdet 
 

2.1 Maslows teori om motivation 

Maslow, (1954) skriver att studien kring vad som motiverar 

människor egentligen gjordes av egenintresse. Den första 

studien innehöll 3000 studenter. I den andra medverkade 

arbetskollegor och vänner som fanns tillgängliga runt 

omkring honom. Maslow upptäckte att äldre och yngre 

människor hade olika uppfattningar om självförverkligande 

(Maslow, 1954). 
 

Maslow, född 1908, har blivit en av de mest kända forskarna 

inom motivationsteorin. Maslow trodde att människan 

ständigt blev motiverad genom att tillfredsställa biologiska 

och psykologiska behov. Han ansåg att målet för människan 

var att uppnå självförverkligande. År 1943 presenterade 

Maslow en behovspyramid, som innehåller människas 

grundläggande behov i tur och ordning (Ahl, 2004). 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 hämtad från (Ahl, 2004) 

 

Längst ner i pyramiden finns de grundläggande fysiologiska behoven för överlevnad, 

exempelvis att inte behöva svälta. När sådana behov är uppfyllda sker en uppstigning och 

individen hamnar i trygghet, därefter i nästa lager. Om alla lager är tillfredsställda, så hamnar 

man slutligen längst upp i pyramiden - det vill säga i självförverkligande (Ahl, 2004). 
 

2.2 Hawthorneexperimenten 

Detta experiment har vi valt att nämna eftersom det ingick i en av de första studierna där man 

ville undersöka vad som motiverar medarbetare. I experimentet undersöktes vilka faktorer som 

ökade motivationen hos medarbetare, och kom fram till att belöning inte räckte som 

motivtionsfaktor. 

 

Ahl (2004) beskriver att i början av 1900-talet gjorde Frederick Winslow Taylor en 

undersökning på sitt företag Electric Company i Hawthorne. I denna studie, kallad Principles 

of Scientific Management, ville man undersöka om man kunde öka motivationen hos 

medarbetarna så att de skulle vilja arbeta mer. Därför infördes en arbetsledning som skulle testa 

om medarbetarnas motivation förändrades när olika fysiska faktorer ändrades, som 

arbetstimmar, antal sömntimmar, ljusstyrkan på arbetsplatsen, bättre verktyg och så vidare. 

Tanken var också att höja medarbetarnas prestation med belöning, i detta fall pengar (Ahl, 

2004). Resultatet blev att medarbetarna endast jobbade för att behålla sitt ackord och inte var 
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intresserade av att jobba extra för att få bonus. Organisationen tjänade dock mer pengar 

eftersom produktiviteten ökade och antalet arbetstimmar sjönk. Taylor började att fundera på 

om det fanns andra faktorer som motiverade medarbetarna (Ahl, 2004). 

 

1924−1932 gjordes nya studier, kallade Hawthorneexperimenten, vilka visade att medarbetare 

ändrade sitt beteeende när de visste att de var observerade. Resultatet blev den så kallade 

Hawthorneeffekten, att fysiska förändringar inte alltid har betydelse utan istället det faktum att 

individen blir observerad (Ahl, 2004). Synsättet på individen förändrades, från att se anställda 

som en maskin till att förstå att de har emotionella behov samt en önskan om att ingå i ett socialt 

sammanhang (Ahl, 2004). Efter denna studie ökade intresset av att ta reda på vilka faktorer 

som påverkar medarbetarnas motivation. 
 

2.3 Transformativt lärande 

Lärandet hos medarbetare i organisationer kan ske på olika sätt, beroende på typ av situation 

och vilken individ det gäller. Ett av dessa sätt att lära är transformativt lärande. Begreppet 

kommer att nämnas i detta avsnitt för att det sedan ska bli lättare att förstå det transformativa 

ledarskapet då ledarskapsstilen kommer att diskuteras mycket i studien. 
 

2.3.1 Instrumentell inlärning 

Instrumentell inlärning innebär att vi kan använda och påverka miljön i vårt lärande (Mezirow 

i Illeris, 2009). Låt säga att en bonde ska introducera en ny medarbetare till arbetet ute på åkern. 

Bonden måste fundera över vilka redskap och maskiner som ska användas, för att den nya 

medarbetaren ska lära sig hur arbetet fungerar. Istället för att förklara hur en skördetröska 

fungerar tar bonden med den nya medarbetaren och visar och låter även hen testa själv. 
 

2.3.2 Kommunikativ inlärning 

Den kommunikativa inlärningen innebär att man använder medel såsom böcker, konversationer 

och filmer när någon ska lära sig något (Mezirow i Illeris, 2009). För att tillämpa detta kan 

bonden i introduktionen exempelvis ta stöd av skriftliga instruktioner, böcker eller 

youtubefilmer om arbetet på åkern. Man skulle kunna säga att bonden använder olika 

hjälpmedel för att förtydliga det som önskas läras ut, och ger då den nya medarbetaren 

möjlighet till stöd under inlärningen med hjälp av olika medel. Alla är vi olika och lär på olika 

sätt (såsom genom att lyssna, se, läsa) och får då möjligheten att förstärka dessa vilka kan bidra 

positivt till lärandeprocessen. 
 

2.3.3 Referensramar 

Mezirow (2009) hävdar, för att en deltagare i utbildningen ska kunna delta och lära sig på bästa 

sätt, är det viktigt att deltagaren bland annat har tillgång till bra information och kan tänka 

kritiskt, kan göra antaganden och så vidare (Mezirow i Illeris, 2009). Den nya medarbetaren 

har livserfarenhet, egna tankar och åsikter och har en föreställning för hur saker och ting ska 

fungera. Men för att hen på bästa sätt ska kunna bli introducerad till arbetet, bör hen vara 

öppensinnad. Alltså ha ett egenintresse av att utveckla sina kunskaper eller lära sig någonting 

nytt. 

Enligt Mezirow definieras transformativt lärande som en process där ett tankesätt, vanor eller 

perspektiv förändras. Människors olika referensramar är uppbyggda av våra erfarenheter och 

är formade av vår kultur, språk, förväntningar och känslor. Oavsett om vi väljer att handla eller 

avböja en idé grundar sig vårt val i vad vi har för referensram. Våra referensramar är de som 
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gör att vi har en förförståelse eller fördom, och kan liknas med det man i vardagen kallar 

magkänsla. 

För att ändra på sina referensramar behöver man granska dem kritiskt. Man kan inventera vilka 

kulturella förväntningar, värderingar, inlärningsstilar, reaktioner på olika situationer man har 

och vilka stereotyper man anser finns. När man blivit medveten om detta är det lättare att ta till 

sig ny information, se situationer från nya perspektiv eller ändra sina värderingar. När man gör 

detta förändras ens referensram och man ser situationen på ett nytt sätt, man har lärt sig något 

nytt, man har transformerats (Mezirow i Illeris, 2009; Cox, E, 2015). 
 

2.3.4 Inre och yttre drivkrafter till lärande 

Mezirow diskuterar inte uttalat om det är inre eller yttre drivkrafter som motiverar lärandet. 

Han nämner dock, för att ett transformativt lärande ska äga rum behövs det finnas ett 

egenintresse för att lära sig något nytt, alltså inre drivkrafter. Men ibland lär man sig nya saker 

utan att man själv aktivt valt det, det kallas yttre motivationsfaktorer. Drivkrafter att lära sig 

någonting nytt kan komma via påtryckningar utifrån, såsom en kris, det sker en omorganisation 

eller att medarbetaren vill prestera och ingå i ett socialt sammanhang. Detta bidrar också till 

transformativt lärande (Mezirow i Illeris, 2009; Bolstad, 1998). 
 

2.4 Ledarskapsstilar 

Olika ledarskapsstilar kan användas av ledare beroende på vilken situation de befinner sig i. 

Ibland är det motiverat att använda sig av det värdebaserade ledarskapet, ibland det 

transaktionella ledarskapet och i andra fall en annan ledarskapsstil. I vår studie undersökte vi 

vilka faktorer som får medarbetare att bli motiverade att nå organisationens mål. Vi undrar om 

det transformativa ledarskapet kan vara en passande ledarskapsstil för denna situation, alltså 

att utifrån dessa faktorer motivera medarbetarna att nå organisationens mål. Det transformativa 

ledarskapet kommer därför att vara den mest relevanta ledarskapsstilen för denna uppsats och 

återfinns i ett eget avsnitt i 4.2 Teori. Men vi nämner även andra ledarskapsstilar i vårt resultat 

och vår analys och de kommer därför att definieras i detta avsnitt. 

 

I följande avsnitt lyfter vi fram ledarskapsstilarna: transaktionellt ledarskap, 

situationsanpassat ledarskap, värdebaserat ledarskap, samt även ett kortare stycke om 

coachande förhållningssätt. 
 

2.4.1 Transaktionellt ledarskap 

En vanlig beskrivning av hur en chef traditionellt sett leder är att hen besitter makten i en 

organisation. Det kan betyda att chefen bestämmer vad, hur och vem som ska utföra 

arbetsuppgifterna. Ledaren är även den som kontrollerar och delar ut belöningar och 

bestraffningar. Belöningar kan vara befordran eller en högre lön, och bestraffning exempelvis 

utebliven bonus. Denna handel mellan ledaren och hens följare kan liknas vid byteshandel, en 

transaktion, och därav namnet transaktionellt ledarskap (Söderfjäll, 2007). Vid transaktionellt 

ledarskap intresserar sig ledaren inte för medarbetarnas individuella behov eller utveckling. 

Istället påverkas medarbetarna att avancera mot ledarens uppsatta mål genom byteshandel (G. 

Northouse, 2007; Hetland et.al., 2011). Enligt Hetland begränsar detta ledarskap medarbetarnas 

självständighet och möjlighet till att agera som de själva önskar, eftersom ledarskapet är 

kontrollerande (Hetland et.al,2011). 
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2.4.2 Situationsanpassat ledarskap 

Ledaren ska kunna möta medarbetaren utifrån den situation och mognadsnivå som hen eller 

gruppen befinner sig i. De olika metoderna som används inom detta ledarskap är instruerande, 

coachande, delegerande och stödjande. Vilket av dessa tillvägagångssätt som används beror 

på situationen och vilken mognadsnivå individen eller gruppen har. Dessa mognadsnivåer har 

kategoriserats i fyra olika steg; låg kompetens och högt engagemang, en viss kompetens och 

lågt engagemang, ganska bra kompetens och varierande engagemang samt hög kompetens och 

högt engagemang (Jönsson, Muhonen, Scholten, Wigerfellt, 2013). 

2.4.2.1 Coachande förhållningssätt 

Coachande förhållningssätt är ett av de fyra tillvägagångssätten som ingår i ett 

situationsanpassat ledarskap. Denna stil nämns ett flertal gånger i uppsatsen och därför har vi 

ett mer ingående stycke om detta förhållningssätt. Ledaren ska stötta, uppmuntra, ställa öppna 

frågor, ge alternativa förslag och feedback för att få medarbetaren att utvecklas, gilla 

arbetsuppgifterna, förändra invanda beteenden och tankesätt, samt skapa positiva känslor för 

att på så sätt nå sina egna och organisationens mål (Berg, 2007). 
 

2.4.3 Värdebaserat ledarskap 

Värdebaserat ledarskap handlar om få medarbetare att formas och agera utifrån 

organisationens kärnvärden. Medarbetarna ska förstå organisationens vad och varför, det vill 

säga vision och mission och därmed kärnvärdens betydelse. Medarbetarnas egna värderingar 

ska helst stämma överens med organisationens kärnvärden för att uppnå bästa resultat (van 

Niekerk, Molly; Botha, Johan, 2017) 
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3. PROBLEMFORMULERING, SYFTE 

OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt presenteras problemformulering, syfte, hypotes samt frågeställningar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.1 Problemformulering 

Tidigare studier av bland annat Herzberg et. al (2017) har visat vilka faktorer som bidrar till att 

medarbetarna blir motiverade på arbetsplatsen. Andra studier har visat att det transformativa 

ledarskapet bidrar till att medarbetarna blir motiverade att arbeta självständigt för att nå 

organisationens mål. Vi upplever att den tidigare forskningen fokuserat på vad som får 

medarbetaren att vilja utföra sina arbetsuppgifter, men inte vad som kan få dem att arbeta för 

att nå organisationens mål. Vi upplever att det finns en skillnad på att vara motiverad att utföra 

sina arbetsuppgifter och att känna sig motiverad att arbeta för att det ska gå bra för 

organisationen. Vi tänker oss att de flesta individer vill göra ett bra arbete, men vad får dem att 

lyfta blicken från sina arbetsuppgifter och se helheten, alltså det som påverkar organisationen 

i slutänden. Vi ställer flera frågor: 

 

Är det någon skillnad på vilka faktorer som motiverar medarbetare att vilja utföra sina 

arbetsuppgifter eller att bidra till att organisationen uppnår sina mål? 

Kan vi med Herzbergs tvåfaktorteori, hygienfaktorer och motivatorer, även undersöka om 

dessa bidrar till engagemanget hos medarbetare att nå organisationsmålen? 

Kan vi dessutom hitta en relation mellan dessa faktorer och det transformativa ledarskapet, det 

vill säga bidrar ledarskapsstilen till att fler medarbetare vill arbeta för och bidra till att 

organisationen når dessa mål? 

 

Vi kommer därför att ha en enkätstudie där respondenterna får svara på vilka faktorer som 

motiverar dem att nå organisationsmålen. Resultatet på studien kan hjälpa ledare att få en 

indikation på vilka faktorer som medarbetare upplever är viktiga för att de ska bli motiverade 

att nå organisationsmålen. Som vi tidigare nämnt är olika ledarskapsstilar användbara i olika 

situationer. Vi kommer att undersöka om de faktorer som respondenterna anser är viktigast, 

går att tillgodose med hjälp av det transformativa ledarskapet. 
 

3.2 Syfte 

Syftet med enkätstudien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar medarbetare 

att nå organisationens mål, vilka av motivationsfaktorerna som rankas högst av 

respondenterna och om dessa kan relateras till det transformativa ledarskapet. Vi har en 

hypotes om att de motivatorer som våra respondenter rankar högst kan relateras till det 

transformativa ledarskapet. 
 

3.3 Frågeställningar 

 Vilka motivationsfaktorer motiverar medarbetare att nå organisationens mål? 

 Motivationsfaktorer som rankas högst av respondenterna, på vilket sätt relaterar de till 

det transformativa ledarskapet? 
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4. TEORI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I avsnittet presenteras Herzbergs tvåfaktorsteori samt det transformativa ledarskapet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herzbergs tvåfaktorsteori samt en fördjupning av det transformativa ledarskapet har valts för 

att svara på frågorna, vilka motivationsfaktorer som motiverar medarbetare att nå 

organisationens mål, vilka av motivationsfaktorerna som rankas högst av respondenterna och 

om dessa kan relateras till det transformativa ledarskapet. 

 

Vi valde Herzbergs tvåfaktorsteori eftersom teorin är relevant för en analys av vilka faktorer 

som motiverar medarbetarna att nå organisationens mål. En del av syftet med studien var att 

undersöka om det transformativa ledarskapet kan bidra till att tillfredsställa medarbetarnas 

behov gällande de motivationsfaktorer som får dem att vilja nå organisationens mål. Det gör 

att vi även kommer att fördjupa oss i det transformativa ledarskapet. 

 

4.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs tvåfaktorsteori är en av de mest använda motivationsteorierna och har sitt ursprung 

från studier på 1950-1960 talet. Studien The motivation to work (1959) gjordes på arbetsplatser 

inom industrin och gav upphov till nya arbetssätt. Det kunde bland annat vara arbetssätt på hur 

olika moment skulle utföras maskinellt, införandet av flextid och nya sätt att arbeta med 

löneadministration (Herzberg, Fredrick, Mausner, Bernard, Snyderman, Bloch, Barbara, 2017). 

Enligt Herzberg et. al. (2017) fokuserade sig organisationer under denna period på att få 

relationen mellan medarbetare att fungera, och inte på kvaliteten i arbetet. Herzberg 

intresserade sig för att se vilka effekter som kunde ske beroende på vilken inställning 

medarbetarna hade till sina arbetsuppgifter och gjorde en studie på detta. Herzberg ställde 

följande frågor: vilken inställning har medarbetaren till arbetet, vad det är som skapar denna 

attityd och vilka konsekvenser har denna inställning till arbetet? Resultatet i studien visade 

vilka faktorer som påverkade när motivationen hos medarbetarna var hög eller låg. Med hjälp 

av resultatet kunde organisationer öka sin produktivitet samt få sina medarbetare att känna sig 

gladare och mer tillfredsställda. Detta resulterade i att man tog fram två begrepp på 

motivationsfaktorer: hygienfaktorer samt motivatorer. Hygienfaktorer innefattar de yttre 

motivationsfaktorerna som tillfredsställer individens grundläggande behov. Motivatorer 

innefattar de inre motivationsfaktorerna och är de faktorer som bidrar till möjligheten att nå 

självförverkligande (Herzberg et .al (2017). 

 
4.1.1 Hygienfaktorer 

Hygienfaktorer är de faktorer som är grundläggande för medarbetare i en organisation. Dessa 

faktorer är bland annat lön, anställningstrygghet, vilken typ av ledning som finns, hur 

relationerna mellan medarbetare och ledare ser ut, vilken strategi, vision och mål som finns 

samt hur arbetsvillkoren ser ut. Enligt Herzberg et. al (2017) visar The motivation to work 

(1959) att hygienfaktorer inte ökar motivationen hos medarbetare, men är viktiga för deras 

grundläggande behov och negativa känslor kan minskas och medarbetare blir nöjdare. Detta 

kan stödjas av Maslows behovspyramid, att grundläggande behov såsom trygghet behöver vara 

tillfredsställda innan de högre trappstegen, såsom självförverkligande, kan nås (Ahl, 2004). 
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Nedan listas några hygienfaktorer och dess innebörd. 

Hygienfaktorer Innebörd 

Anställningstrygghet Medarbetaren upplever trygghet med sin anställningsform 

Lön Medarbetaren upplever rimlig kompensation för det arbete hen 

utför 

Status En position i organisationen som bidrar till att andra kan se upp 

till medarbetaren 

Arbetsvillkor Faktorer kring den faktiska arbetsplatsen och arbetsmiljön 

Företagets administration Administrationen fungerar väl i hela organisationen 

Företagets politik Medarbetaren känner till organisationens strategier, mål och 

visioner 

Privatlivet Medarbetarens privatliv som påverkar hens arbetsprestation 

Arbetsledning Ledarna i organisationen har intresse av att se medarbetarnas 

behov 

Mellanmänskliga 

relationer 

Relationer mellan medarbetare och ledare fungerar 

(Herzberg et. al, 2017) 

 
4.1.2 Motivatorer 

Motivatorer är de motivationsfaktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse, med andra ord: 

ökad motivation på sin arbetsplats. Dessa faktorer kan bland annat vara erkännande av ledare 

och medarbetare, utmanande arbetsuppgifter, att individen får arbeta under eget ansvar, 

möjligheten till personlig och karriärutveckling. Det är alltså omständigheter och situationer 

som påverkar den inre motivationen. Herzbergs studier visar att om den inre motivationen är 

stark, kan den bidra till att individen är motiverad att utföra sina arbetsuppgifter, trots att det 

finns hygienfaktorer som inte uppfyller individens förväntningar. Det skulle kunna förklaras 

som att hygienfaktorer och motivatorer ligger i olika plan, de kan samspela och påverka 

varandra men det behöver inte vara så (Herzberg et. al, 2017). 

 

Nedan listas några motivationsfaktorer och dess innebörd. 

Motivatorer Innebörd 

Arbetsuppgifterna För att en medarbetares motivation ska öka bör arbetsuppgifterna vara 

tillfredsställande 

Ansvar Medarbetaren behöver känna ansvar i sitt arbete för att möjligheten till 

ökad motivation ska vara möjlig 

Prestation Om medarbetaren känner att hen har gjort ett bra arbete och nått uppsatta 

mål kan motivationen öka 
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Utveckling Motivationen hos medarbetaren kan öka när det finns möjlighet till 

utveckling av arbetsuppgifter 

Erkännande När medarbetaren känner uppskattning för sin prestation kan hens 

motivation öka 

Avancemang Möjligheten till att klättra inom företaget kan bidra till att medarbetarnas 

motivation till arbetet ökar 

(Herzberg et. al, 2017) 

 
4.1.2 Hygien-och motivatorernas fyra delar 

Hygien- och motivatorer kan delas upp i fyra delar: Hög hygien + hög motivation, hög hygien 

+ låg motivation, låg hygien + hög motivation samt låg hygien + låg motivation (Herzberg et 

.al , 2017). Vid hög hygien och hög motivation känner medarbetare att både hygienfaktorer och 

motivatorer är tillfredsställda, de både trivs på jobbet och känner sig motiverade. Vid hög 

hygien och låg motivation är hygienfaktorerna goda men inte motivatorerna. Medarbetarna 

trivs på arbetsplatsen men har inte fått möjlighet eller stöd till ökad inre motivation. Vid låg 

hygien och hög motivation trivs medarbetarna med sina arbetsuppgifter, men trivs inte på själva 

arbetsplatsen. Vid låg hygien och låg motivation utför medarbetaren endast sitt jobb utan någon 

tillfredsställelse av varken den yttre eller den inre motivationen (Herzberg et. al, 2017). 

 
4.1.3 Kritik till Herzbergs tvåfaktorsteori 

Sachau (2007) nämner några kritiska tankar gällande Herzbergs tvåfaktorsteori. Det första som 

nämns är att Herzberg anser att mellanmänskliga relationer inte leder till tillfredsställelse 

eftersom han ansåg att detta var en hygienfaktor. En annan kritik handlar om att Herzberg 

använde sig av intervjumetoden och respondenterna fick möjlighet att berätta om sina 

upplevelser. Sachau nämner att människorna har lättare att ta åt sig äran än att erkänna misstag 

och detta skulle kunna ha påverkat resultatet på vilka faktorer som ingår i hygienfaktorer samt 

motivatorer (Sachau, 2007). 

 

4.2 Transformativt ledarskap 
 
4.2.1 Bakgrund 

Söderfjäll (2007) beskriver att i tidigare studier i området situations- och gruppanpassat 

ledarskap har ledarskapet kretsat kring uppgift-relationsorienterat och demokratiskt-auktionärt 

beteende. Ledarskapets effektivitet var resultatet på hur väl ledaren och medarbetarnas 

beteende matchade varandra samt hur ledaren anpassade sitt beteende utifrån rådande situation. 

Nyare studier har försökt att ta reda på vilket ledarskap som är det bästa för att hantera 

medarbetare och den situation som ska lösas. Resultatet ska leda till att medarbetarna gör mer 

än vad som egentligen förväntas av dem samt att resultatet harmonierar med de organisatoriska 

målen. Studierna genererade ett nytt ledarskap, det transformativa ledarskapet (Söderfjäll, 

2007). 

 

Söderfjäll (2007) beskriver att det transformativa ledarskapet kan leda till att förändra 

medarbetarnas inställning och beteende genom att både den inre och den yttre motivationen 

tillfredsställs. Ledarskapet ska inspirera medarbetarna att uppnå organisationens uppsatta mål, 

utmana dem i förändringsprocessen och möjliggöra att dem får använda sin fulla potential. 
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Studier har visat att när detta ledarskap används upplever medarbetare ökad motivation, ökad 

trivsel och medarbetarna gör mer än vad arbetsbeskrivningen säger, det vill säga “det lilla 

extra” (Söderfjäll, 2007). 

 

Enligt tidigare forskning har det transformativa ledarskapet haft en stor betydelse för 

medarbetares motivation för lärande inom sin yrkesroll i en organisation. Ledarskapet bidrar 

till att uppfylla människans grundläggande psykologiska behov (Hetland, Andreassen, Schou; 

Pallesen, Stale; Notelaers, Guy, 2011). 

 

En ledare använder sig av det transformativa ledarskapet när hen genuint visar ett intresse, 

accepterar och respekterar medarbetare och gruppen i en organisation. Detta skapar ett 

förtroende för ledaren hos medarbetaren vilket bidrar till att de blir motiverade att nå 

organisationens mål (Bass, 1990; Bass et. al., 2006). 

 

Transformativa ledare har stort intresse i förbättringsarbete för både organisation och 

medarbetare. Ledarskapet bidrar till en beteendeförändring hos både medarbetare och 

organisation samt till att få medarbetare att arbeta mot organisationens mål. Att uppmuntra 

nyskapande bidrar till att medarbetarna vågar ta beslut vilket gynnar organisationen (Bass et. 

al, 1994). De ovan nämnda faktorerna gäller oavsett vilken kulturell miljö eller typ av 

organisation det gäller (Hetland et. al., 2011). Det transformativa ledarskapet är som bäst när 

organisationer är under förändring eftersom ledarskapet ger verktyg att hantera olika 

medarbetares behov under de processerna (Bass 1990: Bass et. al., 2006). Dessa 

förändringsprocesser kan exempelvis vara en ny affärsplan, omstrukturering, uppsägningar, 

uppköp eller försäljning. 

 
4.2.2 Det transformativa ledarskapets fyra komponenter, de fyra I 

Som tidigare nämnts innebär transformativt ledarskap att ledaren hjälper medarbetaren att växa 

och utvecklas i sin personlighet och i sin yrkesroll. Ledaren bidrar till att medarbetarna 

stimuleras och inspireras till att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är utanför den 

komfortabla zonen (Bass, Bernard. M, Riggio, Ronald. E, 2014). Ledarskapet bidrar även till 

att få medarbetaren att känna sitt egenvärde, och därigenom få medarbetaren att engagera och 

involvera sig med hela sitt hjärta, utan att tänka på en belöning eller straff. Det är denna bedrift 

som gör att det transformativa ledarskapet skiljer sig från det transaktionella ledarskapet (Bass 

et. al, 2014). 

 

Bass et.al (2014) beskriver det transformativa ledarskapet med 4 komponenter; Idealiserad 

påverkan, inspirerande motivation, intellektuellt stimulerande samt individuell omtanke. Dessa 

kallas också för de fyra I. Nedan presenteras dessa med en tillhörande förklaring. 

 

1) Idealiserad påverkan innebär att ledarna agerar som förebilder, upplevs som pålitliga, de 

blir respekterade och beundrade. Idealiserad påverkan har två spår: beteende och attribut. 

 

Genom att ledarens beteende respekteras och beundras av medarbetarna får hen en större 

möjlighet att påverka dem. Om ledaren är en bra förebild gällande exempelvis samarbete, 

konfliktlösningar och så vidare, så vill medarbetarna ta efter detta beteende (Bass et.al, 2014). 

 

Attribuerad påverkan innebär att medarbetarna erkänner den omtyckta ledarens olika 

egenskaper såsom karismatisk, självsäker, intelligent, god och så vidare, men som inte är 

proportionella till verkligheten (Bass et.al, 2014). 
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2) Inspirerande motivation kretsar kring att ledaren på ett tydligt och målande sätt uttrycker 

den gemensamma visionen för organisationen. Ledaren kan även använda kroppsspråk och 

anekdoter för att visualisera visionen och målen. Idealiserad påverkan och idealiserad 

motivation skapar tillsammans den karismatiske ledaren (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 

2014). 

 

3) Intellektuellt stimulerande handlar om att bidra till att medarbetare får intellektuell stimulans 

och utveckling. Ledaren kan agera som en coach eller mentor för att vägleda medarbetaren att 

hitta sina förmågor och styrkor. Ledarens verktyg kan vara att utmana och inspirera 

medarbetarna att se och hitta nya sätt att angripa exempelvis rutiner och policys. Medarbetaren 

ska även kunna ta emot kritik och feedback som en del i utvecklingsfasen. I denna 

utvecklingsprocess är det okej för medarbetare att göra misstag eftersom de ingår i 

lärandeprocessen (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). 

 

4) Individuell omtanke innebär att ledaren har sitt fokus på medarbetarnas individuella mål. 

Tillsammans med medarbetaren tar ledaren fram individuella mål samt vilka behov som 

behöver tillfredsställas för att nå dessa. Ledarens roll blir att lyssna, uppmärksamma och visa 

genuint intresse för medarbetaren och på så sätt hjälpa medarbetaren att själv komma fram till 

vilka värderingar och visioner som gäller för hen i denna utvecklingsprocess (Bass et. al, 2014). 

 
4.2.3 Gruppdynamik med transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet skapar ett starkt band mellan ledare och medarbetare men att 

detta också påverkar gruppens effektivitet. När individerna mår bra och är effektiva bidrar det 

till ökad grupp-potential vilket i sin tur påverkar effektiviteten positivt (Bass och Avolio, 2003) 

 
4.2.4 Kritik till det transformativa ledarskapet 

Tafvelin (2013) kritiserar det transformella ledarskapet. En kritik mot denna teori är att ledaren 

kan själv bestämma, utan att ta hänsyn till sina medarbetare. Det kan innebära att ledaren kan 

få med sig medarbetarna att förstå målet, men ledaren kan själv bestämma hur medarbetarna 

ska nå målet. En annan kritik mot teorin är att den avser förändra personligheten istället för 

beteendet. Det transformella ledarskapet bygger på fyra I och kritiken mot dessa är det är svårt 

att veta var gränsdragningen mellan dem går. Ytterligare kritik handlar om bristen på hur 

ledaren rent praktiskt kan motivera sina medarbetare (Tafvelin, 2013). 

 

4.3 Sammanfattning av Herzbergs tvåfaktorsteori och det 

transformativa ledarskapet 

Herzbergs tvåfaktorsteori, en av de mest använda teorier om motivation, är uppdelad i två 

kategorier: hygienfaktorer och motivatorer. Hygienfaktorer påverkar medarbetares 

grundläggande behov och påverkas av yttre faktorer. Motivatorer är faktorer som påverkar 

medarbetarnas inre motivation i strävan efter självförverkligande (Herzberg et .al , 2017). 

Det transformativa ledarskapet vill med en karismatisk ledare motivera medarbetare att nå 

organisationens mål genom att få dem att känna till och förstå varför organisationens mål finns. 

Detta önskar den transformativa ledaren ska leda till att medarbetare ska känna att sina 

arbetsuppgifter är meningsfulla. Den transformativa ledaren har fyra komponenter som ska 

hjälpa hen i denna process: idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuellt 

stimulerande samt individuell omtanke (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). 
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Många av de faktorer som ingår i Herzbergs motivatorer kan en transformativ ledare använda 

för att hjälpa sina medarbetare att tillfredsställa deras behov. För att lyckas med detta använder 

ledaren ett individanpassat och coachande förhållningssätt. När behoven blir uppfyllda blir 

medarbetarna mer och mer motiverade vilket leder till ökad motivation att utföra sina 

arbetsuppgifter och bidrar därmed att organisationens mål (Herzberg et .al , 2017; Bass et.al, 

2014). 
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5. METOD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, sökprocessen, 

operationalisering, planering samt genomförande 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Med en kvantitativ metod undersöks ofta en större population vilket ökar sannolikheten för 

högre validitet och bidrar därför till att resultatets tendenser förhoppningsvis går att 

generalisera. Det kvantitativa resultatet ges numerärt, exempelvis i antal eller procent (Bryman, 

2011). Vid en kvalitativ metod önskar forskaren att öka sin förståelse för varför ett fenomen 

uppstår i en viss kontext. Det är ofta en mindre population som undersöks i denna metod och 

exempelvis beteenden och värderingar tolkas efter den kontext som undersökningen sker i. 

Nyanser som kan upptäckas och anses viktiga i en kvalitativ metod uppfattas inte alltid som 

relevanta i en kvantitativ studie. Det kvalitativa resultatet är ofta tolkningar av 

intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011). 

 

Vi har valt att använda en kvantitativ metod då vi önskade att vårt resultat av studien skulle 

vara så generaliserbar som möjligt. I och med att denna studie blev relativt liten kommer 

resultatet inte kunna säga så mycket mer än att resultatet gäller den population som deltagit. 

Men vi önskar dock att resultatet väcker intresse för en större studie vars resultat kan 

generaliseras. Vår studie gjordes med en enkät som metod för att sedan kunna göra en analys 

av empirin. Empirin som samlades in bygger på kunskap som är objektivt och fri från 

värderingar och är därmed positivistisk. Den insamlade empirin användes för att utreda den 

hypotes och för att besvara frågeställningarna (David et.al., 2016). 

 
Studien är en samhällsvetenskaplig studie och bygger på ett deduktivt angreppssätt då vi utgår 

från en hypotes (Bryman, 2011). I vårt fall bygger vår studie på teorier om motivation och 

transformativt ledarskap. Sökprocessen av tidigare forskning gällande detta har bidragit till att 

hitta relevant information om våra utvalda teorier. På den grunden formulerade vi en hypotes, 

som genom empirisk data skulle bekräftas eller dementeras (David et.al., 2016). Vår hypotes 

var att de motivatorer som våra respondenter rankar högs kan relateras till det transformativa 

ledarskapet. 
 

5.2 Sökprocessen 

I den här studien söktes vetenskapliga artiklar med kriteriet peer review i sökmotorerna 

ERIC, DiVA, LIBRIS, Google, uppsatser.se, psycarticles samt SAGE publications. Målet 

med sökprocessen var att skapa en förståelse kring tidigare forskning och begrepp som 

använts i studien. Förutom vetenskapliga artiklar har kunskapsinsamlingen kompletterats med 

relevanta böcker. Sökord som har använts till studien är; motivation, transformativt lärande, 

situationsanpassat ledarskap, värdebaserat ledarskap, och transformativt ledarskap. 

Databasen uppsatser.se användes även för att få inspiration från andra c-uppsatser vilket 

skulle vara till stöd för eget arbete. Det mesta av den relevanta litteraturen som användes 

hämtades från databaserna DiVA och ERIC. 
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5.3 Operationalisering 

Operationalisering innebär att vi stegvis förklarar begrepp som används i syftet, 

problemformulering, resultat, analys och diskussion (Bjereld, U et. al. 2016). En oberoende 

variabel är orsaken till ett fenomen och påverkar en beroende variabel (David et.al., 2016). 

Följande begrepp har operationaliseras; motivation, transformativt lärande, transformativt 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap, transaktionellt ledarskap och värdebaserat 

ledarskap. Den oberoende variabel är; motivation. De beroende variablerna är; transformativt 

ledarskap, transaktionellt ledarskap, situationsanpassat ledarskap och värdebaserat ledarskap 

(David et.al., 2016). 
 

5.4 Planering och genomförande 

5.4.1 Enkäten 

Denna uppsats har baserats på en enkätstudie. Frågorna togs fram för att besvara studiens 

frågeställningar samt bekräfta eller dementera hypotesen. 

 

Efter att ha läst tidigare forskning om vårt problemområde samt om Herzberg tvåfaktorsteori 

kom vi fram till ett antal faktorer som mer eller mindre motiverar medarbetare att utföra sina 

arbetsuppgifter. Vi läste även på om några ledarskapsstilar som vi uppfattade är de mest 

omtalade just nu. Kunskapen om dessa ledarskapsstilar bidrog även till faktorer som vi ville ha 

med i enkätstudien. 

 

Enkäten kommer att ha en tydlig layout för att öka chansen att fler förstår instruktionerna och 

för att fler ska välja att svara på enkätstudien (Bryman, 2011). För att det skulle vara lättare för 

populationen att svara på frågorna presenterades svarsalternativen vertikalt (Bryman 2011). I 

en kvantitativ studie vill man att resultaten ska vara kvantifierbara. Vi använde därför oss av 

påstående vilka respondenterna skulle gradera efter i vilken grad som stämde in på dem. 

Svarsmöjligheterna är graderade ett till fem, där ett representerade stämmer inte alls, och fem 

stämmer helt och hållet (Bryman, 2011). Svarsmöjligheten såg ut som följande i enkäten: 

Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

Vårt mål var att påståendena i enkäten inte skulle vara ledande utan skulle ställas på ett sådant 

sätt att respondenten klart och tydligt kunde utgå från sina egna upplevelser. Påståendena var 

numrerade från ett till 20. Då det är större risk för bortfall vid enkätstudier än vid intervjuer är 

det viktigt att kunna spåra vilka som inte svarat, så att påminnelser kan skickas (Bryman, 2011). 

Totalt skickades två påminnelser. 

 

5.4.2 Urval 

För att hitta en organisation att samarbeta med lade vi ut förfrågningar på sociala medier. Våra 

kriterier var en organisation med minst 60 medarbetare vilka kunde tänka sig svara på frågor 

gällande motivation. Efter några förslag kom vi i kontakt med en skola som valde att vara med 

i vår studie. 

 

Urvalet för metoden var 60 medarbetare med olika yrkesroller på en medelstor högstadieskola 

med profilering i södra Skåne. Målet var att så många som möjligt skulle delta men minst 50 

procent för att ha ett underlag. Det blev endast 35 svar, 58 procent, som svarade trots två 

påminnelser. 
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Eftersom ledaren på skolan blivit tillfrågad ifall hens medarbetare kunde delta i studien är 

urvalet ett bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet bestäms efter vilken population som 

är tillgänglig (Bryman, 2013). Detta kan påverka resultatet då olika populationer kan ha olika 

motivationsfaktorer vilket bidrar till att resultatet inte kommer att vara generaliserbart. 

 

5.4.3 Instrument 

I denna studie användes en enkät som metod för att vi med ett kvantitativt angreppssätt ville 

nå många respondenter på en och samma gång, och dels för att underlätta  

kodningsprocessen. En annan aspekt var att respondenterna kunde svara på frågorna när det 

passade dem samt att de inte kunde påverkas av oss som annars skulle ha intervjuat dem (David 

et al., 2016). Denna kvantitativa metod och enkät användes för att svara på studiens 

frågeställningar. I uppsatsen diskuterades även validitet, reliabilitet och etiska aspekter. Detta 

är relevant för att undersökningen ska kunna upprepas, och för att kontrollera att studiens svar 

på frågeställningarna även stämmer i framtiden. 

 

5.4.4 Insamling av enkätsvar 

Efter överenskommelse med rektorn för den utvalda skolan skickades ett mejl till hen. Mejlet 

innehöll ett missiv (följebrev) som innefattade information om oss, uppsatsen samt de etiska 

aspekter som vi tagit hänsyn till, se bilaga 1. Länken till enkäten lades i slutet av följebrevet 

vilket rektorn sedan vidarebefordrade till sina medarbetare. 

 

5.4.5 Analysmetod 

SPSS användes för att analysera den framtagna empiriska datan från enkäterna. Kvantitativ 

metod innebär att frågeställningarna besvaras med kvantifierbara variabler vilka går att mäta. 

Mätningen sker då svaren förs in i programmet SPSS och univariat analys används, denna 

analysform innebär att en variabel analyseras åt gången. Dessa variabler kan ställas i relation 

till varandra och därmed skapa en förklarande bredd och ett djup av resultatet. Denna metod 

bidrar till ökad validitet och reliabilitet samt upptäcka manuella felregistreringar vid inmatning 

av data (David et.al., 2016). 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Två viktiga kvalitetsaspekter vid forskning är reliabilitet och validitet. Dessa används främst 

inom den kvantitativa forskningen och ifrågasätts av många inom den kvalitativa forskningen. 

Det finns de som anser att dessa begrepp ska anpassas till den kvalitativa forskningen, så att de 

blir användbara även för frågor som inte är mätbara (Bryman, 2011). 

 

Reliabiliteten undersöker tillförlitligheten som handlar om att se om resultatet blir detsamma 

om studien görs om. I kvantitativa studier vill forskaren få fram om måttet är stabilt, pålitligt 

och att svaren följer övriga faktorer eller inte (Bryman, 2011). 

 

Validitet handlar om att kontrollera att studien undersöker det som var tänkt att undersöka. En 

kontroll görs för att se om slutsatserna av analysen stämmer överens med teorin så kallad intern 

validitet. Extern validitet är en annan kontroll som handlar om undersökningen kan göras 

generaliserbar eller inte. Kontrollen handlar även om studien verkligen mäter de teoretiska 

begreppen jämfört med den operationella definitionen (Bryman, 2011; Bjereld et. al., 2009). 
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5.6 Etiska överväganden 

I God-forskningssed (2017) samt Bryman (2011) går det att läsa att forskningen inte är det enda 

viktiga utan även hur forskaren förhåller sig till de personer och djur som medverkar i 

forskningsprocessen. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det tydliga etiska 

principer för hur forskning mellan forskare och respondenter ska bedrivas. Principerna handlar 

om att säkerhetsställa att relationen mellan forskare och respondenter sker med ett gott 

uppförande. Det ligger i forskarens intresse att ha ett öppet och fördomsfritt sinne för att 

forskningen ska hålla en hög kvalité. Ansvar som ligger på forskaren är: fördomsfri, göra sitt 

bästa, skapa förtroende mellan forskaren och forskningspersonerna. Personers medverkan är 

frivillig och kan avbrytas. För att relationen mellan forskaren och de medverkande ska vara så 

bra som möjligt finns det 4-5 principer som forskaren ska följa: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Sedan har vi nämnt två riktlinjer 

som är värda att känna till, den första handlar om etiska riktlinjer som varje lokal 

utbildningsinstitution har som ska följas av forskaren och den andra om falska förespeglingar. 

 

Informationskravet handlar om att informera om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och 

att hoppas av, informera om hela forskningsprocessen (God-forskningssed, 2017; Bryman, 

2011). I denna uppsats frågade vi rektorn om hen kunde tänka sig att hens medarbetare kunde 

medverka i enkätstudien. När vi fick ett ja, skickades ett missiv med enkätfrågorna. Missivet 

innehöll information om vilka vi är och varför respondenternas svar behövdes. Det fanns även 

information att de kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade. 

 

Samtyckeskravet handlar om att individen själv bestämmer om hen vill vara med. Om den 

tillfrågade är under 18 år tillfrågas vårdnadshavaren (God-forskningssed, 2017; Bryman, 

2011). Har den tillfrågade personen svarat på frågorna då har hen även samtyckt till att vara 

med i enkätstudien. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om inte avslöja de medverkandes namn, arbetsplats eller 

personuppgifter eftersom de ska behandlas konfidentialitet (God-forskningssed, 2017; 

Bryman, 2011). I uppsatsen nämner vi inte vilken skola eller vad personerna heter som 

medverkade i studien. Vi har däremot nämnt att det är en skola med profilering i Skåne samt 

nämnt att deltagarna har olika yrkesroller som medverkar i studien. Dessa val gjordes för att ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet. 

 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan endast får användas i denna studie (God- 

forskningssed, 2017; Bryman, 2011). När uppsatsen är bedömd och publicerad i DiVA behövs 

inte den insamlade data längre, den är förbrukad och slängs. 

 

Den första riktlinjen handlar om att varje lokal utbildningsinstitution har sina etiska riktlinjer 

som de följer (God-forskningssed, 2017; Bryman, 2011). I denna uppsats har vi följt 

vetenskapsrådet fyra principer: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet. 

 

Den andra riktlinjen handlar om falska förespeglingar vilket innebär att forskaren inte talar 

sanning om vad studien handlar om, eller inte uppger all information som den medverkande 

har rätt till (Bryman, 2011). Rektorn på skolan blev informerad skriftligen om vad studien 

handlade om och hur processen skulle gå till. Hen godkände deltagandet efter att ha fått denna 

information. Uppsatsens författare har varit ärliga och rektorn kommer att få ta del av uppsatsen 

när den är klar. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i tabellform med en efterföljande analys för 

respektive fråga 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ambitionen med vår enkätstudie var att så många som möjligt av de 60 tillfrågade 

medarbetarna på den aktuella skolan skulle delta. Ju högre svarsfrekvens desto mer kan svaren 

indikera en tendens till vilka faktorer som motiverar medarbetare att nå organisationsmålen. 

Slutligen blev det 35 svar vilket motsvarar 58 procent. Då svarsfrekvensen är låg kommer det 

resultat som presenteras att endast gälla de respondenter som svarat. De tolkningar som görs 

kan därför inte generaliseras. I avsnitt 7.1, resultatdiskussion, kommer vi trots detta att lyfta de 

motivationsfaktorer, vilka vårt resultat visar ökar motivationen hos medarbetare att nå 

organisationens mål - för att även diskutera hur andra ledare kan använda vårt resultat för att 

öka sina medarbetares motivation. 

 

Som svarsalternativ på enkätstudien hade vi valt en gradering på ett till fem, där ett 

representerar stämmer inte alls och fem representerar stämmer helt och hållet. Vi har gjort 

tolkningen att svarsalternativ fyra och fem är höga graderingar och har i resultatanalysen och 

resultatdiskussionen slagit ihop dessa. Detta gjordes för att underlätta jämförelsen mellan 

resultaten. I ett fall hade inga respondenter svarat nummer fem, och då redovisas endast 

nummer fyra. Med respekt för respondenterna visas en tabell med alla svar, också för att läsaren 

ska kunna se spridningen. 

 

Efter varje resultattabell kommer en analys. Analysen görs med hjälp av Herzbergs 

tvåfaktorsteori, det transformativa ledarskapet och den tidigare forskning som gjorts inom 

liknande problemområde. I avsnitt 7, DISKUSSION, redovisas en vidare analys och 

diskussion. 

1. Kön 
 

Resultatet på fråga ett visar att majoriteten av våra 

respondenter är kvinnor, 74,3 procent. Procentandelen är 

viktig att ha i åtanke när analysen görs för övriga frågor, det 

kan vara skillnad på mäns och kvinnors drivkrafter i och med 

de könsroller som finns i det svenska samhället. Resultatet 

visar dock att män och kvinnor har liknande tendenser på 

många av de svar som registrerats, men eftersom det endast 

var 22,9 procent män som deltog bör inga slutsatser eller 

generaliseringar gällande detta göras. En respondent angav 

inte något kön, alternativet “annat” fanns att välja, men hen 

svarade blankt. 
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Valid 
 

Frequency 

 

Percent 

  

1 
 

2,9 

 

Kvinna 
 

26 
 

74,3 

 

Man 

 

8 

 

22,9 

 

Total 
 

35 
 

100,0 

 



2. Ålder 

 

Majoriteten av respondenterna var i åldrarna 40-49 år och en 

respondent angav ingen ålder. Vi kan tänka oss att olika 

åldrar och generationer har olika drivkrafter. Ett resultat som 

bygger på att majoriteten av deltagarna är i åldrarna 40 till 

49 år skulle troligen inte bli detsamma om majoriteten hade 

varit i andra åldrar. Vi har valt att inte göra vidare analys på 

detta då fortsatt efterforskning behövs innan slutsatser kan 

dras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Det är viktigt för min motivation att känna till organisationens värdegrund. 

 

85,5 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt att känna till 

organisationens värdegrund för att känna sig motiverad att nå 

skolans mål. Detta visar att majoriteten av respondenterna 

motiveras att nå organisationsmålen när de känner till 

värdegrunden. Analysen stöds av teorin om värdebaserat 

ledarskap (van Niekerk, Molly; Botha, Johan, 2017). 

Vi har inte uppfattat att Herzbergs tvåfaktorsteori nämner 

företagets eller medarbetarnas värdegrund, varken i 

hygienfaktorer eller motivatorer. Vi skulle kunna tänka oss 

att värdegrund ingår i det Herzberg definierade som 

företagets politik, där organisationens mål och vision ingår 

(Herzberg et. al, 2017). I sådant fall skulle det innebära att 

värdegrunden ingår i hygienfaktorer, och är då en 

grundläggande faktor för att medarbetarna ska känna sig 

nöjda och tillfredsställda på arbetsplatsen. 

Vidare analys till värdebaserat- och transformativt ledarskap 

för denna fråga görs tillsammans med fråga fyra. 
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Valid 

 

Frequency 

 

Percent 

  

1 

 

2,9 

 

18-29 
 

4 
 

11,4 

 

30-39 

 

6 

 

17,1 

 

40-49 

 

15 

 

42,9 

 

50-59 

 

5 

 

14,3 

 

60+ 

 

4 

 

11,4 

 

Total 
 

35 
 

100,0 

 

 

Valid 

 

Frequency 
 
Percent 

 

1 
 

1 
 

2,9 

 

2 

 

1 

 

2,9 

 

3 

 

4 

 

11,4 

 

4 

 

11 

 

31,4 

 

5 
 

18 
 

51,4 

 

Total 
 

35 
 

100,0 

 



4. Det är viktigt för min motivation att organisationens och min värdegrund 

stämmer överens. 
 

94,4 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för respondenterna att 

organisationen och deras värdegrund stämmer överens. 

Samma koppling till Herzbergs tvåfaktorsteori görs som i 

analysen för fråga 3. 

 

Resultatet på fråga tre och fyra visar att det är mycket viktigt 

för respondenternas motivation att känna till och ha liknande 

värdegrund som organisationen. Slutsatserna bekräftas av 

både det värdebaserade- och det transformativa ledarskapet 

(van Niekerk, Molly; Botha, Johan, 2017; Bass et.al., 2014). 

Vid båda dessa ledarskapsstilar vill man att medarbetarna ska 

känna till organisationens värderingar samt veta att de kan stå 

för dem, eftersom det kan bidra till ökad motivation. 

 

 

5. Det är viktigt för min motivation att den fysiska arbetsmiljön fungerar och är 

tilltalande. 

85,5 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att de blir motiverade av att den fysiska 

arbetsmiljön fungerar och är tilltalande. Denna faktor ingår i 

Herzbergs tvåfaktorsteori och är en hygienfaktor (Herzberg 

et. al, 2017). Enligt denna teori ska inte detta bidra till ökad 

arbetsmotivationen utan endast till tillfredsställelse av 

grundläggande behov. 

Möjligen är det så att respondenterna tror att de kan bli 

motiverade av att nå organisationsmålen när den fysiska 

arbetsmiljön är tillfredsställande. Men om skillnaden mellan 

grundläggande behov och arbetsmotivation skulle 

förtydligas, enligt Herzbergs (2017) definition, så kanske 

respondenterna skulle ha svarat annorlunda. 
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Valid 
 

Frequency 
 
Percent 

 

2 
1 2,9 

 

3 
2 5,7 

 

4 
12 34,3 

 

5 
20 57,1 

 

Total 
35 100,0 

 

 

Valid 
 

Frequency 
 
Percent 

 

1 
1 2,9 

 

2 
1 2,9 

 

3 
3 8,6 

 

4 
15 42,9 

 

5 
15 42,9 

 

Total 
35 100,0 

 



6. Det är viktigt för min motivation att jag trivs med mina kollegor. 
 

94,3 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för motivationen att nå 

organisationsmålen när man trivs med sina medarbetare. Att 

trivas med sina kollegor skulle kunna tolkas som det 

Herzberg kallar mellanmänskliga relationer, en faktor som 

ingår i hygienfaktorer. På samma sätt som i analysen för 

frågan innan, kan man undra om medarbetarna tolkar detta 

som en bidragande faktor till sin motivation, eller om det 

egentligen endast ger trivsamhet och därmed uppfyller ett 

grundläggande behov (Herzberg et. al, 2017). 

Resultatet skulle kunna tolkas så att Sachaus (2007) kritik till 

tvåfaktorsteorin gäller, att relationer till medarbetare visst 

kan bidra till att man känner motivation (Sachaus, 2007). Om 

man skulle ta utgångspunkt med Maslows behovspyramid (Ahl, 2004) skulle 

mellanmänskliga relationer ingå i trappsteg tre, alltså två steg högre än de grundläggande 

behoven vilka Herzberg refererar till i hygienfaktorer. Det skulle kunna vara så att i och 

med att Herzberg endast har två kategorier, hygienfaktorer och motivatorer, så blir det ett 

större spann på vilka faktorer som ingått i hygien- och motivatorer - jämfört med Maslows 

behovspyramid. 

Det transformativa ledarskapet fokuserar mycket på samarbetet mellan ledare och 

medarbetare men tidigare forskning har visat att detta också genererar bättre 

gruppdynamik (van Niekerk, Molly; Botha, Johan, 2017; Bass et.al., 2014 ). 

7. Min lön är viktig för att jag ska känna mig motiverad. 
 

80 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att lönen är viktig för att man ska känna 

sig motiverad att nå organisationens mål. Enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori är lön en hygienfaktor och bör därför inte 

bidra till ökad arbetsmotivation (Herzberg et. al, 2017). 

Enligt Herzbergs (2017) tvåfaktorsteori känner medarbetare 

som har både hög hygien och hög motivation att de 

grundläggande behoven och den inre motivationen är 

tillfredsställd (Herzberg et. al, 2017). Möjligtvis skulle det 

kunna vara så att när en medarbetare känner att hygien- och 

motivatorer är tillfredsställda, så kan lönen ha mindre 

betydelse. Vid hög hygien och låg motivation trivs 

medarbetarna på arbetsplatsen men har inte fått tillräckligt 

med stöd för stimulans av den inre motivationen. Vid låg 

hygien och hög motivation trivs medarbetaren inte på 

arbetsplatsen men har tillfredsställande arbetsuppgifter (Herzberg et. al, 2017). Vi kan 

tänka oss att dessa två fall bidrar till att lönen blir något viktigare. Vid låg hygien och låg 

motivation är medarbetaren varken nöjd med sin arbetsplats eller arbetsuppgifterna 

(Herzberg et. al, 2017). Vi tror att om en medarbetare känner så kan behovet av 

ekonomisk kompensation vara av stor betydelse. 
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Valid 
 

Frequency 
 
Percent 

 

3 
2 5,7 

 

4 
11 31,4 

 

5 
22 62,9 

 

Total 
35 100,0 

 

 

Valid 
 

Frequency 
 
Percent 

 

2 
2 5,7 

 

3 
5 14,3 

 

4 
14 40,0 

 

5 
14 40,0 

 

Total 
35 100,0 

 



al, 2017). 

 

 

Av tolkningen av Herzbergs tvåfaktorsteori skulle resultatet av påståendet att lönen är 

viktig för medarbetarnas motivation, kunna tolkas som att deras inre motivation inte är 

tillräckligt stor. Men å andra sidan, om lön hade ställts i relation till någon annan faktor, 

så kanske betydelsen hade varit annorlunda och därmed inte indikerat att respondenternas 

inre motivation var dåligt tillfredsställd. 

Det är också viktigt att fundera över hur respondenterna har tolkat frågan? När vi ställde 

frågan ville vi veta om medarbetarna blir motiverade att arbeta mot organisationens mål 

med den lön de har idag. Men frågan vi ställde kan tolkas olika. Har respondenterna tänkt 

på den lön de har idag, på en önskad bonus om de når målen, eller kanske något annat. 

Det hade varit intressant att ställa frågan igen, men förtydliga den, så att respondenterna 

svarat på det som önskats. 

8. Det är viktigt för min motivation att mina arbetsuppgifter är utvecklande, 

stimulerande och ger mening för att jag ska känna mig motiverad. 
 

97,2 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för deras motivation att 

deras arbetsuppgifter är utvecklande, stimulerande och 

meningsfulla. Resultatet kan tolkas som att faktorerna är 

betydelsefulla för respondenternas motivation att nå 

organisationens mål. 

Att ha utvecklande, stimulerande och meningsfulla 

arbetsuppgifter ingår i motivatorer och ökar enligt Herzberg 

(2017) den inre motivationen. När en medarbetares inre 

motivation är stark kan hen känna sig tillfredsställd på 

arbetsplatsen även om hygienfaktorerna är låga (Herzberg et. 

Med ett transformativt ledarskap arbetar ledaren för att förmedla vision och mål. Detta 

för att fler medarbetare ska känna sig delaktiga och sträva efter att nå det målet, vilket i 

sin tur kan bidra till att medarbetarna känner att deras arbetsuppgifter är meningsfulla 

(Bass et.al., 2014). 
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Valid 

 

Frequency 
 
Percent 

 

3 
1 2,9 

 

4 
12 34,3 

 

5 
22 62,9 

 

Total 
35 100,0 

 



 

 

9. Det är viktigt för min motivation att vara delaktig i planerandet för hur jag och 

mina kollegor ska nå organisationens mål. 
 

71,4 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för deras motivation om 

de får vara med och planera hur de ska nå organisationens 

mål. Resultatet är något lägre än för tidigare frågor och svaren 

har en större spridning på skalan. Svaren låg mellan tre och 

fem. 25,7 procent hade svarat nummer tre, vilket skulle kunna 

tolkas som ett neutralt svar. Vår tolkning är att det inte är 

avgörande för deras motivation att vara med och planera hur 

de ska ta sig till organisationens mål. 

Herzberg (2017) har inte med delaktighet i tvåfaktorsteorin, 

däremot finns ansvar som en faktor (Herzberg et. al, 2017). 

Om medarbetarna får vara med och planera hur de 

tillsammans ska nå organisationens mål skulle vi kunna tänka 

oss att medarbetarna känner att de får vara med och ta ansvar. 

Det i sin tur kan bidra till att de känner ett större ansvar för 

sina arbetsuppgifter. Med denna tolkning är delaktighet en motivator, och bidrar därmed 

till att öka medarbetarnas inre motivation. 

Resultat kan alltid tolkas på flera olika sätt, och eftersom det är relativt stor spridning på 

denna fråga kan det vara viktigt för ledaren att vara medveten om det. Om ledaren 

använder sig av ett coachande förhållningssätt och individanpassat ledarskap, vilka ingår 

i det transformativa ledarskapet, kommer hen kunna ta reda på vilka medarbetare som 

tycker vad, för att sedan kunna planera och inkludera efter deras behov (Noland et. 

al.,2014; Bass et.al, 2014). Om 37,1 procent av respondenterna blir motiverade av 

inkludering, men inte får vara med, kan en stor procent av dem bli missnöjda. Samma sak 

gäller om lite mer än en fjärdedel av respondenterna inte blir motiverade av att vara med 

och planera, då är det en hög andel som blir uttråkade och dåligt motiverade. 

10. Det är viktigt för min motivation att på egen hand får planera hur jag ska 

utföra dina arbetsuppgifter. 

82,9 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för dem att på egen hand 

få planera sitt arbete. Majoriteten ansåg att det stämde helt 

och hållet. Detta indikerar att respondenterna önskar ett mer 

fritt ledarskap, målstyrning, och inte för mycket av styrning 

eller detaljstyrning. Resultatet kan tolkas som om ledaren 

använder målstyrning, så kommer 82,9 procent av 

medarbetarna att bli motiverade att nå organisationens mål. 

Vi anser att det skulle vara intressant för skolans ledare att ta 

reda på om samtliga medarbetare har samma uppfattning som 

respondenterna. Om resultaten stämmer överens, kan det 

transformativa ledarskapet vara en passande ledarstil 

eftersom målet med stilen är att få medarbetarna att 

självständigt arbeta mot uppsatta mål (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). 

 

 

 

 

22 

 

Valid 

 

Frequency 
 
Percent 

 

2 
1 2,9 

 

3 
9 25,7 

 

4 
12 34,3 

 

5 
13 37,1 

 

Total 
35 100,0 

 

 

Valid 

 

Frequency 
 
Percent 

 

3 
6 17,1 

 

4 
10 28,6 

 

5 
19 54,3 

 

Total 
35 100,0 

 



På samma sätt som för fråga 9 kan “planering av arbetsuppgifter” inte direkt 

sammankopplas med Herzbergs (2017) hygienfaktorer eller motivatorer, men kan liknas 

med motivatorn ansvar. Om medarbetare får planera sina arbetsuppgifter på egen hand 

kan det bidra till att de känner ansvar, och att den inre motivationen ökar. 

I påståendet finns ett skrivfel: det står “dina” istället för “mina”. Detta upptäcktes tyvärr 

efter att enkäten skickats till respondenterna. Detta har troligtvis inte påverkat resultatet 

då respondenterna nog förstått vad vi menade. 

11. Det är viktigt för min motivation att jag känner förtroende för min närmaste 

chef. 
 

91,5 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt att de känner förtroende 

för sin närmaste chef. Att känna förtroende för sin chef kan 

jämföras med hygienfaktorerna arbetsledning och 

mellanmänskliga relationer (Herzberg et. al, 2017). 

Arbetsledning betyder att ledaren ska tillfredsställa 

medarbetarnas grundläggande behov och mellanmänskliga 

relationer, i detta fall relationen mellan ledare och 

medarbetare. Arbetsledning och mellanmänskliga relationer 

är hygienfaktorer och bör därmed vara viktiga för 

medarbetarnas grundläggande behov, och inte påverka den 

inre motivationen. 

Med tanke på Herzbergs tvåfaktorsteori borde resultatet ha 

blivit annorlunda. Men det är svårt att veta hur respondenterna tolkat frågan. De kan ha 

lagt betoningen på att det är viktigt för dem att känna förtroende för sin närmaste chef, 

och därmed tolkat frågan annorlunda och trott att det handlade om att det var viktigt för 

respondenterna att känna förtroende för sin chef. Vi ville veta om det var viktigt för deras 

motivation att nå organisationens mål att känna förtroende för sin närmaste chef. 

I det transformativa ledarskapet spelar ledaren en stor roll för att medarbetarna ska nå 

organisationens mål. Med de fyra komponenterna fyra I i ledarskapsstilen kan ledaren 

förstärka sin relation med medarbetarna och på så sätt skapa ett förtroende hos dem 

(Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). 
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Frequency 
 
Percent 

 

3 
3 8,6 

 

4 
8 22,9 

 

5 
24 68,6 

 

Total 
35 100,0 

 



et. al, 2017). 

12. Det är viktigt för min motivation att få vara med och påverka organisationens 

utveckling för att nå organisationens mål och vision (ex förslag på nya rutiner och 

arbetssätt). 
 

77,1 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för dem att få vara med 

och påverka organisationens utveckling för att nå 

organisationens mål och vision. Vi tolkar att det är relativt 

många av respondenterna som anser att det är viktigt för deras 

motivation att få påverka organisationens utveckling. 

Ansvar och betydelsefulla arbetsuppgifter är, enligt 

Herzbergs motivatorer, något som är viktigt för den inre 

motivationen. Om medarbetarna får vara med och påverka 

hur organisationen ska nå sina mål, är de samtidigt med och 

påverkar hur deras individuella arbetsuppgifter kommer att se 

ut (Herzberg et. al, 2017). 

För att påverka medarbetarna positivt, och bidra till att de 

känner sig inkluderade kan ledaren enligt komponenten 

inspirerande motivation, det transformativa ledarskapet, på 

ett tydligt och målande sätt förmedla organisationens vision och mål. Det kan bidra till 

att medarbetarna känner att de har möjlighet att påverka och därmed får ökad 

arbetsmotivation (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). 

Om ledaren på skolan arbetar för att inkludera flera medarbetare i planeringen av hur de 

ska ta sig till de uppsatta målen, kommer hen troligtvis att få fler medarbetare med 

stimulerad inre motivation, som drivs mot att arbeta mot organisationens mål. 

 

13. Det är viktigt för min motivation att jag och min närmaste chef tar gemensamma 

beslut gällande mina arbetsuppgifter. 
 

74,3 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för dem att tillsammans 

med chefen ta gemensamma beslut gällande de egna 

arbetsuppgifterna. Vi gör tolkningen att det är relativt viktigt 

för medarbetarnas motivation att få vara med och planera sina 

arbetsuppgifter. Detta stämmer väl överens med Herzbergs 

motivatorer gällande arbetsuppgifter. Det är viktigt för 

medarbetarnas motivation att de känner att arbetsuppgifterna 

är stimulerande och påverkar deras inre motivation (Herzberg 

Individuell omtanke är en av komponenterna i det 

transformativa ledarskapet. Ledaren och medarbetarna tar 

tillsammans fram individuella mål och aktivitetsplaner för att 

nå dem. Den transformativa ledaren finns sedan som ett stöd under denna process och kan 

hjälpa medarbetaren genom att använda ett coachande förhållningssätt (Noland et. 

al.,2014; Bass et.al, 2014). Vi kan föreställa oss att om ledaren på skolan använder sig av 

detta förhållningssätt kommer många medarbetare att känna sig tillfredsställda. 
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Valid 
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Percent 

 

2 
1 2,9 

 

3 
7 20,0 

 

4 
18 51,4 

 

5 
9 25,7 

 

Total 
35 100,0 
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3 
9 25,7 

 

4 
9 25,7 

 

5 
17 48,6 

 

Total 
35 100,0 

 



14. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef visar eller berättar för 

mig hur jag ska göra en arbetsuppgift. 
 

17,1 procent svarade att det stämmer näst intill helt och hållet, att de blir motiverade av 

att deras närmaste chef visar eller berättar för dem hur de ska 

göra en arbetsuppgift. Ingen av de tillfrågade respondenterna 

valde nummer fem på skalan. Resultaten är relativt jämnt 

spridda mellan nummer ett och fyra på skalan, men 37,1 

procent valde nummer tre, vilket skulle kunna tolkas som ett 

neutralt svar. Av detta resultat gör vi tolkningen att de 

medarbetare som deltagit i undersökningen inte tycker att det 

är särskilt viktigt att deras chef berättar för dem hur de ska 

göra en arbetsuppgift, det vill säga detaljstyrning. 

Enligt tvåfaktorsteorin är ansvar en motivator (Herzberg et. 

al, 2017) och vi såg i frågan 12 och 13 att respondenternas 

motivation att nå organisationens mål stärks när de känner 

ansvar. Vi gör tolkningen att respondenterna inte upplever att 

de får arbeta under eget ansvar när chefen visar eller berättar 

för dem hur de ska utföra en arbetsuppgift. 

Med det transformativa ledarskapet uppmuntrar ledaren 

medarbetarna att arbeta självständigt och stöttar genom ett coachande förhållningssätt 

(Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). Det bidrar till att medarbetarna får inflytande över 

sina arbetsuppgifter - vi gör tolkningen att det är vad respondenterna vill ha. 

Vidare analys görs tillsammans med fråga 15. 

15. Det är viktigt för min motivation att fritt bestämma hur jag utför mina 

arbetsuppgifter samt skaffar resurser om det behövs. 
 

77,1 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för dem att få bestämma 

fritt hur de ska utföra sina arbetsuppgifter, samt skaffa de 

resurser som behövs. Detta visar att majoriteten av 

respondenterna vill planera sitt arbete under eget ansvar. 

Ansvar är en av de motivatorer som finns med i Herzbergs 

(2017) motivatorer. När en medarbetare känner att hen arbetar 

med ansvar ökar den inre motivationen (Herzberg et. al, 

2017). 

I det transformativa ledarskapet vill ledaren, efter att målen 

tagits fram, att medarbetarna ansvarar för sitt eget arbete. 

Ledarens mål är att som förebild, coach och mentor stötta 

medarbetaren att nå målen (Bass et.al., 2014). 

Om man jämför denna fråga med nummer 14 (Det är viktigt för min motivation att min 

närmaste chef visar eller berättar för mig hur jag ska göra en arbetsuppgift) där något 

över 17 procent ansåg att det var viktigt med detaljstyrning, visar resultatet på att de 

medarbetare som deltagit i studien föredrar målstyrning. Målstyrning är en av de 

viktigaste delarna i det transformativa ledarskapet och det kan därför vara bra om ledaren 
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Percent 

 

1 
6 17,1 

 

2 
10 28,6 

 

3 
13 37,1 

 

4 
6 17,1 

 

Total 
35 100,0 
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8 22,9 

 

4 
18 51,4 

 

5 
9 25,7 

 

Total 
35 100,0 

 



på skolan använder sig av det. Resultatet på fråga 14 och 15 överensstämmer vilket bidrar 

till att öka denna studies trovärdighet. 

16. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef ställer utmanande frågor 

för att få mig att prestera utanför min komfortabla zon. 
 

40 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst intill helt och hållet, att de 

blir motiverade av att deras närmaste chef ställer utmanande 

frågor, som får dem att prestera utanför deras komfortabla 

zon. Majoriteten av medarbetarna har svarat nummer tre eller 

fyra på skalan. 

Utmanande frågor för att öka prestationen skulle kunna 

liknas vid Herzbergs (2017) motivator utveckling. Utveckling 

handlar om att medarbetare får ökad motivation om de 

känner att de utvecklas av arbetsuppgifterna (Herzberg et. al, 

2017). Av resultatet gör vi tolkningen att respondenterna inte 

blir särskilt motiverade av att utvecklas. 

I intellektuellt stimulerande, en av komponenterna i det 

transformativa ledarskapet, ingår det coachande 

förhållningssättet. Metoden används för att stötta 

medarbetaren i sin utvecklingsprocess genom att ställa 

utmanande frågor (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). Av 

resultatet gör vi tolkningen att respondenterna i detta fall inte 

skulle uppskatta denna ledarskapsstil. 

Det frågan handlar om är ifall medarbetarna tycker om 

coachande förhållningssätt, och resultatet förvånar oss då vi trodde att många blev 

motiverade av det. Resultatet kan betyda flera saker. En kan vara att de medarbetare som 

arbetar på denna skola inte tycker att det är så viktigt med sådan form av utveckling. Det 

kan också betyda att deras ledare inte använt sig av ett coachande förhållningssätt, att de 

inte upplevt de positiva effekterna av det. 
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Frequency 
 
Percent 

 

1 
1 2,9 

 

2 
6 17,1 

 

3 
14 40,0 

 

4 
10 28,6 

 

5 
4 11,4 

 

Total 
35 100,0 

 



17. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef förklarar varför jag ska 

göra en arbetsuppgift. 
 

28,6 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst intill helt och hållet, att de 

blir motiverade av att deras närmaste chef förklarar varför de 

ska göra en arbetsuppgift. 45,7 procent av deltagarna har 

svarat nummer tre på skalan vilket kan tolkas som ett neutralt 

svar då det är i mitten av skalan. 

När vi ställde frågan ville vi undersöka om det är viktigt för 

respondenternas motivation att veta bakomliggande orsaker 

till de arbetsuppgifter de fått. Resultatet förvånade oss då vi 

trodde att det var viktigt för medarbetare att förstå varför, 

alltså motiveringen, till varför de ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Med det transformativa ledarskapet arbetar 

ledaren med att tala om mål och visioner för att medarbetarna 

ska förstå de bakomliggande faktorerna till sina 

arbetsuppgifter, vilket ska bidra till ökad motivation för att 

nå organisationens mål (Bass et.al., 2014). 

Det transformativa ledarskapets metod för att få 

medarbetarna motiverade att nå organisationens mål, är att de 

ska veta och förstå varför målen ser ut som de gör. Men detta 

varför är inte på detaljnivå utan övergripande för att motivera 

medarbetarna att på ett självständigt sätt nå målet. Det är möjligt att respondenterna tolkat 

frågan som att ledaren ska förklara arbetsuppgifterna på detaljnivå, något som vi i en 

tidigare analys konstaterat att respondenterna inte uppskattar. 

Av studien framgår att frågan är relevant, men behöver förtydligas. Då kanske det hade 

framgått att detta varför handlar om att visa att medarbetarens arbete är en viktig pusselbit 

för att hela pusslet ska bli klart. Det kanske kan bidra till att respondenterna förstår att det 

är viktigt för deras motivation, att deras närmaste chef berättar varför de ska göra en 

arbetsuppgift. Isåfall tror vi att påståendet hade haft fler svar högre upp på skalan. 
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Valid 
 

Frequency 
 
Percent 

 

1 
4 11,4 

 

2 
5 14,3 

 

3 
16 45,7 

 

4 
8 22,9 

 

5 
2 5,7 

 

Total 
35 100,0 

 



18. Det motiverar mig när min chef visar att hen är missnöjd när jag inte uppnått 

mina mål. 
 

17 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst intill helt och hållet, att de 

blir motiverade av att deras chef visar att hen är missnöjd om 

de inte uppnått sina mål. 51,4 procent svarade däremot att 

påståendet inte, eller näst intill inte, blir motiverade av ett 

sådant bemötande. 

I det transaktionella ledarskapet använder ledaren sig av 

belöningar och bestraffningar för att få sina medarbetare att 

utföra sina arbetsuppgifter (G. Northouse, 2007; Hetland 

et.al., 2011). Enligt Herzberg (2017) blir medarbetare 

motiverade om deras ledare visar att de presterat (Herzberg 

et. al, 2017). Eftersom 51,4 procent av respondenterna inte 

blir motiverade av att ledaren visar missnöje, så tror vi att de 

skulle bli motiverade av att istället får uppskattning för vad 

de presterat. 

I det transformativa ledarskapet kan ledare använda sig av 

en komponent som kallas för intellektuell stimulans. Ledaren 

har som mål att stötta medarbetaren i en utvecklingsprocess 

och det är då okej att göra misstag - något många lär sig av 

(Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). Av det resultat som 

finns gör vi tolkningen att majoriteten av respondenterna blir mer motiverade om ledaren 

använder sig av ett transformativt ledarskap. 

 

19. Jag blir motiverad om min chef visar uppskattning när jag nått mina uppsatta 

mål. 

91,4 procent svarade att det stämmer helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet, att de blir motiverade när deras chef visar 

uppskattning när de nått uppsatta mål. Resultatet bekräftar 

den analys som gjordes på föregående påstående. 

När en medarbetare nått sina mål skulle man kunna tolka det 

som att hen presterat bra. Att känna att man har gjort en bra 

prestation kan bidra till ökad arbetsmotivation enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg et. al, 2017). Vi tror att 

om en ledare dessutom visar uppskattning kommer detta att 

bidra till att medarbetaren känner sig uppskattad vilket leder 

till att medarbetaren vill prestera igen. 

Med komponenten intellektuell stimulans, transformativt 

ledarskap, ska ledaren ge sina medarbetare feedback för att 

bidra till medarbetarnas utveckling (Noland et. al.,2014; Bass 

et.al, 2014). I detta fall skulle det innebära positiv feedback, 

ledaren visar att hen noterat prestationen och delar med sig av sin uppskattning. 
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1 
9 25,7 

 

2 
9 25,7 

 

3 
11 31,4 

 

4 
5 14,3 

 

5 
1 2,9 

 

Total 
35 100,0 
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2 
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3 
2 5,7 

 

4 
9 25,7 

 

5 
23 65,7 

 

Total 
35 100,0 

 



20. Det är viktigt för min motivation att jag får kompetensutveckling på min 

arbetsplats. 
 

82,8 procent svarade att det stämmer helt och hållet, eller näst 

intill helt och hållet, att det är viktigt för deras motivation att 

få kompetensutveckling på arbetsplatsen. Med detta resultat 

gör vi tolkningen att kompetensutveckling är viktigt för 

respondenterna. 

Enligt Herzberg är utveckling något som påverkar den inre 

motivationen och det innebär därmed att om en medarbetare 

har möjlighet att utvecklas, så blir de motiverade att prestera 

(Herzberg et. al, 2017). Vad som innebär utveckling kan vara 

olika för olika individer, men kompetensutveckling kan vara 

en form av detta. 

Att kompetensutveckling är viktigt för medarbetarnas 

motivation kan tolkas som en av de komponenter som finns i 

det  transformativa  ledarskapet,  intellektuellt stimulerande. 

Intellektuellt  stimulerande  innebär  att  ledaren  ska   hjälpa 

medarbetaren att få intellektuell stimulans. Det kan göras genom ett coachande 

förhållningssätt, med frågor som gör att medarbetaren måste gå utanför sin komfortabla 

zon (Noland et. al.,2014; Bass et.al, 2014). Men det kan också vara så att vissa 

medarbetare behöver kompetensutveckling för att uppleva stimulans. 
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Percent 

 

2 
1 2,9 

 

3 
5 14,3 

 

4 
13 37,1 

 

5 
16 45,7 

 

Total 
35 100,0 

 



7. DISKUSSION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta avsnitt presenteras en resultatanalys, metoddiskussion och slutsats 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Svar på syfte och frågeställningar samt bekräftelse eller dementering av 

hypotes 

Syftet med enkätstudien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar 

medarbetare att nå organisationens mål, vilka av motivationsfaktorerna som rankas 

högst av respondenterna och om dessa kan relateras till det transformativa ledarskapet. 

Till frågeställningarna fanns även en hypotes -att de högst rankade motivationsfaktorerna 

går att relatera till det transformativa ledarskapet- vilket analysen vill bekräfta eller 

dementera. 

 

På fem av påståendena svarade över 90 procent att det stämde helt och hållet eller näst 

intill helt och hållet. Vi har därför valt ut dessa fem som de faktorer som rankats högst, 

vilket är följande påståenden: 

Nummer i 

resultatet 

Påstående Andel i procent som 

svarat nummer fyra eller 

fem (helt och hållet eller 
näst intill helt och hållet) 

4 Det är viktigt för min motivation att 

organisationens och min värdegrund 

stämmer överens. 

94,4 

6 Det är viktigt för min motivation att jag 

trivs med mina kollegor. 

94,3 

8 Det är viktigt för min motivation att mina 

arbetsuppgifter är utvecklande, 

stimulerande och ger mening för att jag 

ska känna mig motiverad. 

97,2 

11 Det är viktigt för min motivation att jag 

känner förtroende för min närmaste chef. 

91,5 

19 Jag blir motiverad om min chef visar 

uppskattning när jag nått mina uppsatta 

mål. 

91,4 
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7.1.2 Analys av resultatet på fråga fyra 

 

Resultatet visar att medarbetarna som deltagit i undersökningen anser att det är viktigt att 

deras och organisationens värdegrund stämmer överens, för att de ska känna sig 

motiverade att nå organisationens mål. Om ledare på den skola vi har undersökt ska ta 

tillvara på våra slutsatser, så är det viktigt att ha en löpande diskussion om organisationens 

och medarbetarnas värdegrund. Det kan göra att fler medarbetare blir ambassadörer för 

organisationen och förstår syftet med de val som görs. 

 

Det värdebaserade ledarskapet menar att det är viktigt för medarbetare att känna att deras 

och organisationens värdegrund stämmer överens. Det liknar det önskemål som våra 

respondenter har enligt resultatet på fråga fyra och indikerar att det kan vara intressant 

för ledaren att redan vid rekryteringen av nya medarbetare tala om värderingar, både 

organisationens och den intervjuades, detta för att förebygga felrekryteringar. 

Avstämningen kan bidra till en ökad medvetenhet om värdegrund redan innan samarbetet 

inleds. 

 

Vi skulle vidare kunna tänka oss att medvetenheten om den egna och organisationens 

värdegrund även kan bidra till att andra medarbetare, än de som deltagit i undersökningen, 

blir motiverade att lära sig mer om organisationens värdegrund. Det kan betyda att ledare 

som använder det värdebaserade ledarskapet kan bidra till en ökad motivation hos 

medarbetare att nå organisationens mål. Fler än tidigare kommer att förstå varför vissa 

beslut tas, och varför vissa arbetsuppgifter måste utföras. Medarbetarna kommer 

förhoppningsvis att bli mer motiverade och känna att deras insats är viktig för att nå 

organisationens mål. 

 

Det transformativa ledarskapet innehåller olika metoder för att hjälpa ledare att få 

medarbetare att förstå organisationens mål, och för att vilja och arbeta mer självständigt. 

Vi menar att det måste finnas en stark koppling mellan värdegrund och mål för att en 

organisation ska kunna utvecklas. Om en ledare har en önskan om ett visst mål för en 

organisation, så är det bra om hen vet vad som är organisationens grund, vad som är 

viktigt, vilka principer som finns och så vidare. Dessa tillsammans bygger sedan upp 

organisationen och ledaren kan sedan stödja medarbetarna i hur de ska nå målen. 

 

Vi tror att om organisationer arbetar mer med värdegrund, så kommer organisationens 

mål att förenklas och bidra till en positiv utveckling. Detta kan göra att fler organisationer 

växer vilket är positivt för samhällsutvecklingen, fler arbetstillfällen och en bättre 

ekonomi. 

Studien av Liao och Chuang (2007) visar att ett transformativt ledarskap bidrar till att 

medarbetare får ett högre känslomässigt engagemang och lättare knyter an till 

organisationens kärnvärden, vilket kan vara positivt för skolledaren om hen vill tillgodose 

medarbetares behov av att känna till organisationens värdegrund. 
 

7.1.3 Analys av resultatet på fråga sex 

Resultatet på fråga sex visar att respondenternas relation till medarbetarna är väsentlig 

om man vill att de ska bli motiverade att nå organisationens mål. Enligt Maslows 

behovspyramid vill individer efter att de uppfyllt sina grundläggande fysiologiska behov 

känna trygghet, tillförlitlighet, samt uppskattning (Ahl, 2004). Detta skulle kunna 
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relateras till respondenternas behov av att ha en god relation till sina medarbetare. Kanske 

vågar de utmana sig själva om medarbetarna känner sig trygga för att ledarna stöttar dem. 

Tillförlitlighet och kärlek är viktigt då vi tror att många människor uppskattar att känna 

sig delaktiga och betydelsefulla i sociala sammanhang. Det kan även vara så att när 

medarbetare har en god relation till varandra kan de ge varandra mer uppskattning, samt 

lämna och ta feedback, vilket kan bidra till att man blir motiverad att utvecklas i 

arbetsprocessen. 

 

Vi gör tolkningen att om ledaren för respondenterna vill få fler medarbetare att bli 

motiverade att nå organisationens mål, så bör hen sträva efter att utveckla och bibehålla 

en god relation till sina medarbetare. Förutom att samarbetet mellan medarbetarna 

troligtvis kan förbättras, så kommer fler att vilja arbeta för att nå skolans mål - vilket ökar 

skolans chanser att nå sina mål. 

 

Både Herzberg och Maslow talar om vikten av individens relation till andra, behovet av 

att ingå i sociala sammanhang. Vi kan tänka oss att resultatet på fråga sex även kan gälla 

fler än de respondenter som deltagit i denna studie. Behoven är olika för olika individer, 

men om det skulle visa sig att fler blir motiverade att ha en bra relation till sina 

medarbetare kan det även vara intressant för andra ledare att förbättra relationen med sina 

medarbetare. Det kan göras via diskussioner, övningar och nya former av samarbeten. 

 

För att öka motivationen hos medarbetare fokuserar transformativa ledare mest på 

relationen mellan ledare och medarbetare. Liaos, Chuangs (2007) studie visar att det 

transformativa ledarskapet är bäst för individer. Men vi kan tänka oss att när individen 

mår bra och arbetar mot sina mål påverkar det även gruppdynamiken positivt. Som vi 

nämner i teoriavsnittet så visar studier att det transformativa ledarskapet bidrar till att 

gruppen effektiviseras, vilket vi tror kan bidra till att gruppen snabbare når sina mål. 

 

Vår tolkning är att om ledaren arbetar för att förbättra relationen mellan medarbetarna så 

ökar inte bara motivationen för att nå organisationsmålen, utan även gruppens effektivitet. 

Det i sin tur kan bidra till en positiv organisationsutveckling. Medarbetarna får sina behov 

tillgodosedda samtidigt som möjligheten att öka organisationsmålen nås. Det 

transformativa ledarskapet kan vara ett bra verktyg, fast mer indirekt. 
 

7.1.4 Analys av resultatet på fråga åtta 

Resultatet visar att det är viktigt för medarbetarna att ha arbetsuppgifter som är 

stimulerande, utvecklande och meningsfulla, om de ska vara motiverade att nå 

organisationens mål. Vetskapen om detta kan hjälpa ledaren att öka medarbetarnas 

motivation. Vad som är utvecklande, stimulerande och ger mening för en medarbetare är 

väldigt individuellt. För att respondenternas ledare på bästa sätt ska kunna använda sig av 

resultatet bör hen försöka ta reda på behoven. Det kan göras via samtal, övningar och 

gruppdiskussioner. Ett coachande förhållningssätt, en metod för att ta reda på vad 

medarbetarna upplever är utvecklande, stimulerande och ger mening. 

 

Resultatet gäller, som tidigare nämnts, endast de respondenter som deltagit i studien. Vi 

kan dock se ett samband med resultatet och Herzbergs motivatorer, alltså de faktorer som 

gör medarbetarna mer motiverade. Detta gör att vi kan tänka oss att medarbetare i andra 

organisationer också blir motiverade av utvecklande, stimulerande och meningsfulla 
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arbetsuppgifter. Det skulle innebära att det är motiverat för ledare att lägga resurser på 

uppfylla sina medarbetares behov. Men som tidigare nämnts är behoven individuella och 

bör fastställas innan beslut tas om vad som bör göras. Vi tänker oss att även i dessa fall 

kan det vara underlättande för ledaren att använda sig av ett coachande förhållningssätt. 

 

I det transformativa ledarskapet finns de “Fyra I” som metoder för att leda sina 

medarbetare mot att nå organisationsmålen. Metoderna uppmuntrar ledare att använda sig 

av ett coachande förhållningssätt, så att hen kan hjälpa medarbetaren att känna sig 

stimulerad, tillgodose olika behov - för att därmed öka motivationen. Atkinson, Pilgreen 

(2011) har i sin studie visat att de “Fyra I” påverkar medarbetarnas engagemang positivt. 

De menar att Individuell omtanke är den komponent som ger störst inverkan och är mest 

passande, då den innehåller metoder som gör att medarbetaren får stöd, feedback och 

vägledning. 

 

Vi gör tolkningen att det transformativa ledarskapet kan vara passande för att tillgodose 

medarbetarnas behov av att känna att deras arbetsuppgifter är stimulerande, utvecklande 

och meningsfulla. 

 

Vi ser sambandet med vårt resultat -där medarbetarna önskar stimulerande och 

utmanande arbetsuppgifter för att känna motivation- med Hajs och Jubrans (2016) resultat 

som visar att medarbetarna i deras studie hade god arbetstillfredsställelse av ett 

transformativt ledarskap. Detta skulle kunna indikera att om ledaren på den undersökta 

skolan använder sig av ett transformativt ledarskap, så nås en god arbetstillfredsställelse 

hos medarbetarna. Vi skulle vidare kunna tänka oss att detta även kan gälla andra 

arbetsplatser. 

 

I studien av Larkin, Brantley-Dias, Lokey-Vega (2016) var resultatet att medarbetarna 

blev måttligt till högt motiverade och nådde arbetstillfredsställelse av ett transformativt 

ledarskap. Vi kan tänka oss att om även skolledaren använder sig av det transformativa 

ledarskapet uppnås liknande resultat. 
 

7.1.5 Analys av resultatet på fråga 11 

Resultatet visar att om man ska nå organisationens mål så är de viktigt att respondenterna 

känner förtroende för sin chef. 

 

I det transformativa ledarskapet spelar ledaren en stor roll för att medarbetarna ska nå 

organisationens mål. Komponenterna, de fyra I, som finns i denna ledarskapsstil beskriver 

hur ledaren kan samarbeta med sina medarbetare. Med idealiserad påverkan ska ledaren 

föregå med gott exempel. Med idealiserad motivation hjälper ledaren sina medarbetare 

att förstå organisationens vision och mål. Med intellektuellt stimulerande hjälper ledaren 

sina medarbetare att utvecklas. Med individuell omtanke fokuserar ledaren på 

medarbetarens individuella styrkor och svagheter för att de ska nå sina mål. Alla fyra I 

kan utveckla ett gott samarbete mellan ledare och medarbetare, och om det fungerar väl 

ge ett fint förtroende. 

 

Resultatet av Liao och Chuang (2007) studie visar att när det transformativa ledarskapet 

används så har ledaren metoder att hjälpa medarbetarna att förstå organisationens mål, ge 

dem stöd under vägens gång och visa vad som förväntas av dem. Vi gör tolkningen att ett 
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sådant ledarskap skapar förtroende mellan ledare och medarbetare och bidrar till att 

tillgodose behovens hos respondenterna i denna studie. 
 

7.1.6 Analys av resultatet på fråga 19 

Resultatet visar att om respondenterna tycker att en ledare visar uppskattning, så bidrar 

det till att öka motivationen. För att nå detta kan ledaren bekräfta och berömma uppfyllda 

mål, vilket gör att medarbetarna känner sig sedda - att deras prestationer är värdefulla. 

Troligen kommer det att öka medarbetarnas motivation att kämpa för att nå 

organisationens mål. 

 

Haj och Jubran (2016) visade med sina undersökningar att det transformativa ledarskapet 

kan ge ledare verktyg att lämna medarbetarna feedback, detta för att de ska känna fortsatt 

motivation. Vi kan tänka oss att om skolledaren i vår undersökning använder sig av det 

transformativa ledarskapet, så finns det en möjlighet att tillfredsställa medarbetarnas 

behov av uppskattning. 
 

7.1.7 Några ytterligare reflektioner på övriga resultat 

Vår tolkning av analysen är att ledaren för skolan kan nå organisationens mål med hjälp 

av ett transformativt ledarskap. Genom ett transformativt ledarskap kan ledaren skapa ett 

bra samarbete med sina medarbetare, eftersom ledarskapet anpassas till de individuella 

behoven. Ett behov som kan utläsas av resultaten är att majoriteten av respondenterna 

föredrar att arbeta självständigt. Detta har vi tolkat som att respondenterna vill arbeta 

under målstyrning. Vi ser sambandet med vårt resultat och studien som gjordes av Larkin, 

Brantley-Dias, Lokey-Vega (2016) då vi kommit fram till att medarbetarna vill arbeta 

självständigt och forskarna kom fram till att medarbetarna vill arbeta flexibelt. 

 

Vi upplever att målstyrning är hjärtat av det transformativa ledarskapet då den 

transformativa ledaren genom ett karismatiskt, drivet och inspirerande tillvägagångssätt 

vill visualisera målen för att medarbetarna ska förstå syftet och den roll de har i 

organisationen. Att respondenterna vill arbeta med målstyrning stöds även av de 

påståenden som handlar om att ledaren ska planera och berätta hur arbetsuppgifterna ska 

utföras - i vår undersökning rankas det lågt. Påståendena om att arbeta under eget ansvar 

och under ledarens styrning stämmer väl överens. 

 

Vid påstående 16 kunde vi av resultatet tolka att respondenterna inte uppskattade ett 

coachande förhållningssätt. Det kan vara intressant om skolledaren ytterligare undersöker 

varför respondenterna inte vill bli utmanade att gå utanför sin komfortabla zon - om de 

saknar tillit till ledaren eller varandra och inte vågar göra fel, vad de har för arbetskultur 

gällande högt i tak eller att våga blotta sig, testa, utforska och lära på vägen. Är det viktigt 

att alltid göra rätt på den här skolan? Skolledningen kan fundera på vad de kan förlora om 

dessa rädslor finns bland medarbetarna. För vad händer med organisationsutvecklingen 

om medarbetarna inte vill eller vågar utvecklas? Det kan också vara intressant om man 

på arbetsplatsen funderar över var förväntningarna på gällande utmaningar finns. Ledaren 

menar kanske att initiativen ska komma från medarbetarna, medan medarbetarna anser 

att det ska komma från ledaren. 
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Om studien skulle göras igen med samma frågor och liknande urval skulle svaren 

troligtvis ge ett någorlunda liknande resultat, reliabiliteten är då relativt hög. Men som 

diskuterades i metoddiskussion, så kunde vissa av frågorna tolkas på olika sätt då de inte 

var tillräckligt tydliga. Om frågorna skulle bearbetas tills de gav en önskad tolkning, så 

skulle resultatet troligtvis bli annorlunda och reliabiliteten inte lika hög. Validiteten är 

också svårbestämd. Syftet, teorin och resultatet har en röd tråd och den interna validiteten 

skulle då kunna bestämmas som hög. Men det som bidrar till osäkerheten är att 

respondenterna eventuellt inte tolkat frågorna på önskat sätt, då de inte var tillräckligt 

tydliga. Studien går därför inte att generalisera och den externa validiteten blir därför låg. 

 

Vi tror att resultatet kan påverkas av vilken bransch som studeras. Herzbergs 

tvåfaktorsteori skapades efter studier på medarbetare i industrier, och kanske väljer 

människor att arbeta i olika branscher för att de blir motiverade av olika saker och därför 

skulle svara annorlunda. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

7.2.1 Inledning 

I begynnelsen av denna c-uppsats hade vi som önskemål att studera vilka faktorer i det 

transformativa ledarskapet som bidrog till att medarbetare ville nå organisationens 

uppsatta mål, samt hur dessa faktorer var rankade procentuellt. Vår inledning, bakgrund, 

teori och enkätfrågor vart därmed vinklade efter detta. Vi hade fått kontakt med en 

kommun i Sverige som uttalat använde sig av det transformativa ledarskapet och som var 

intresserade av att delta. Tyvärr meddelade de relativt sent inpå undersökningens start att 

de inte hade möjlighet att medverka. Efter stora ansträngningar hittade vi en organisation 

som var intresserad av att delta. Vi kom i kontakt med en skola i Skåne som ville delta 

och kunde skicka ut vår enkätstudie till de 60 medarbetare som arbetade där. Slutligen 

var det 35 respondenter. 

 

Med den bakgrund och teorier som valts för denna studie har resultatet tolkats och 

analyserats. Analysen är subjektiv och skulle troligen ha gett en annorlunda utgång om vi 

valt andra teorier. I många fall har resultaten bekräftats av Herzbergs tvåfaktorsteori och 

en stor del av faktorerna har kunnat relateras till det transformativa ledarskapet. 

 
7.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ studie 

Innan vi valde problemområde bestämde vi oss för att ha en kvantitativ metod. Vi valde 

detta då vi var intresserade av att göra en enkätstudie, och för att vi önskade ett högt antal 

svar för att kunna ge en indikation på en tendens eller till och med göra en generalisering. 

Vi insåg dock att en kvalitativ metod med intervjuer hade varit fördelaktigt då väldigt 

mycket tid gått till sökande efter organisationer som kunde tänka sig att vara med. 

 

Om vi hade gjort en kvalitativ studie hade vi kunnat arbeta med intervju av fokusgrupper. 

Isåfall hade vi kunnat komma i kontakt med flera än bara enskilda personer. Vi hade då 

använt tiden bättre. Om resultatet av intervjuerna hade indikerat att de motivatorer 

medarbetarna värdesatte högst ingick i det transformativa ledarskapet, hade det kunna 

motivera till en framtida kvantitativ studie. 
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7.2.3 Enkät som metod 

Då vi inte hade tillgång till de 60 medarbetarnas mejladresser utformade vi ett mejl med 

missiv och länk till enkäten, som sedan skickades till rektorn på skolan. Hen skickade 

därefter ut mejlet till sina medarbetare. Vi hade knappt om tid och ansåg att detta var en 

bra lösning. Det gjorde dock att respondenterna blev anonyma och att vi inte kunde se 

vilka som svarat eller inte, eller påminna dem personligen. Påminnelserna skickades ut 

efter att vi bett rektorn om det. Vi hade ingen kontroll över om det gjordes, vilka som 

hade svarat och om påminnelsen kom till rätt personer. Om studien skulle göras om skulle 

vi prioritera att skicka mejl till varje person. Sannolikheten på ökad svarsfrekvens skulle 

troligtvis varit högre och resultatet hade blivit mer trovärdigt. 

 

En ekonomisk fördel med denna metod är att det är en låg kostnad. Undersökningen 

kunde ske online med verktyget Google formulär, ett enkelt och kostnadsfritt verktyg. 

Med hjälp av verktyget kunde svaren exporteras till en excelfil som sedan kunde föras in 

i SPSS. Detta gjorde att administrationen av svaren underlättades. 

 
7.2.4 Frågornas utformning 

Syftet med enkätstudien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar 

medarbetare att nå organisationens mål. Vilka av dessa som rankas högst av 

respondenterna och kan dessa relateras till det transformativa ledarskapet? För att svara 

på detta utformade vi frågor med faktorer som kunde ingå i de olika ledarskapsstilarna vi 

valt att nämna i vår bakgrund. Vi valde faktorer som tidigare forskning visat är 

motiverande för medarbetarna att ranka som viktigast. Detta ville vi sedan koppla till det 

transformativa ledarskapet. Men om man vill vara kritisk, så skulle man kunna se det som 

en vinklad enkätstudie där vi har valt ut några faktorer från några ledarskapsstilar. Det 

hade eventuellt varit för omfattande för en c-uppsats men det man hade kunnat göra var 

en större efterforskning på de olika ledarskapsstilarna för att sedan välja fler faktorer som 

kunde ingå i enkätstudien. Men man bör dock ha i åtanke att ju fler frågor desto svårare 

är det att få respondenter att svara, då många har ont om tid. 

 

I instruktionerna till enkätfrågorna står det att motivation i följande påstående är den 

motivation som får medarbetarna att nå organisationens uppsatta mål. I frågorna står det 

sedan bara motivation. Vi valde att göra på detta sätt då vi inte ville att frågorna skulle bli 

tjatiga och tråkiga. Baksidan är att respondenterna kan ha missat detta. Det finns en risk 

att de efter ett antal frågor börjat tänka på vad som motiverar dem i deras arbete och inte 

vad som motiverar dem att nå organisationens mål, vilket kan vara en felkälla. Om vi 

skulle göra om studien skulle vi ändra enkätens layout och exempelvis vid vart femte 

påstående påminna om att det gäller motivation att nå organisationens mål. 

 

I början av enkätstudien frågade vi respondenterna vilket kön de har. Då vi valde att inte 

göra någon analys av det kanske man hade kunnat välja att inte ha med denna fråga. Hade 

det varit fler som svarade och vi hade sett att svaren skilde sig åt mellan könen hade det 

troligtvis varit intressant att göra en analys. 

 

I fråga två skulle respondenterna ange ålder. Det man skulle kunna vara kritisk mot är de 

valda åldersspannen och vad det kan betyda. Olika åldrar kan innebära olika livsstilar och 

vilken motivation man har. Åldersspannet kanske kunde ha valts med större omtanke. 
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Exempelvis att de som ingick i samma spann med större sannolikhet har liknande livsstil. 

Om det är få respondenter kan det bidra till att anonymiteten inkräktas då man kanske kan 

lista ut vem soms svarat på vad. I fråga ett, gällande kön, var det en som inte svarade. Låt 

oss säga att det endast jobbar en person på skolan som är transsexuell, då kommer alla 

som arbetar där och läser studien veta vad hen har svarat. Samma sak gäller ålder, säg att 

det endast är en som är 18 år som arbetar på skolan, då skulle medarbetare som läser 

studien kunna lista ut vad hen svarat. 

 

För att minska enformigheten för respondenterna planerade vi att till en början ha 

varierande svarsalternativ. När vi gjorde enkäten valde vi trots allt att ha samma 

svarsalternativ, eftersom det skulle vara lättare att analysera. 

 
7.2.5 Svarsfrekvensen 

Då rektorn bekräftat att hens medarbetare kunde svara på enkätundersökningen 

förväntade vi oss en högre svarsfrekvens. Vi vet dock inget om huruvida de tillfrågade 

medarbetarna ställde sig till deltagandet. Vi kan tänka oss att tidpunkten på terminen inte 

var optimal då det var två långhelger samt relativt tätt inpå förberedelserna inför de 

nationella proven. Med de förutsättningar vi hade kunde vi inte ha gjort annorlunda, men 

inför en annan gång skulle vi planera tidpunkten mer noggrant. 

 

7.3 Slutsats, förslag på vidare forskning och avslutande 

reflektion 

Syftet med enkätstudien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar 

medarbetare att nå organisationens mål, vilka av motivationsfaktorerna som rankas högst 

av respondenterna och om dessa kan relateras till det transformativa ledarskapet. 

 

Resultatet av analysen visar att de högst rankade faktorerna - vilka påverkar 

medarbetarnas motivation att nå organisationens mål - är att medarbetarnas och 

organisationens värdegrund stämmer överens, trivseln med kollegorna, vad som är 

stimulerande, utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, att de känner förtroende för 

sin chef, samt att de får uppskattning om de nått målen. 

 

Med hjälp av teorin om det transformativa ledarskapet har analysen av resultatet bekräftat 

vår hypotes; att de högst rankade faktorerna kan relateras till det transformativa 

ledarskapet. 

 

Det är dock återigen viktigt att poängtera att detta resultat endast gäller de individer som 

deltagit i studien. För att kunna göra studien generaliserbar behöver påståendena 

förtydligas och eventuellt ett flertal faktorer läggas till. Underlaget bör dessutom vara 

betydligt större. 

 

Vid intresse för vidare forskning skulle vi föreslå att man gör en studie med samma syfte 

och frågeställningar som vi har haft, men att enkätfrågorna förtydligas, att valet av antalet 

faktorer utökas samt att man undersöker en större population. Det kan också vara 

intressant att jämföra resultaten mellan branscher och kön, samt komplettera med 

kvalitativa djupintervjuer. 

 

 

 

 

 

37 



 

 

Vi tror att en ledare som använder sig av det transformativa ledarskapet ökar 

sannolikheten att få sina medarbetare att nå organisationens mål, eftersom ledarskapet 

innehåller metoder som hjälper ledaren att tillgodose individens behov. 

 

Avlutningsvis vill vi säga att motivation är något mycket komplext, det är ganska svårt 

att definiera vad som motiverar, om det är något som kommer inifrån individen eller från 

yttre faktorer. Frågan är vad som är hönan och vad som är ägget. Det som är intressant att 

tänka på är att människor oftast är motiverade, men kanske inte för det som är önskat eller 

förväntat. En förälder är frustrerad över att barnet inte vill göra läxan, medan barnet är 

motiverat att gå ut och trixa med sin skateboard. Ungdomar som bränner bilar är högt 

motiverade, men inte till det som samhället önskar. Chefen för säljorganisationen sliter 

sitt hår för att medarbetarna ska sälja mer, medan medarbetarna är mer motiverade att 

hjälpa sina kunder. 
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Bilaga 1 

Missiv 
 

Hej! 

 
Diana och Hellena heter vi och är två studenter från Linnéuniversitet som studerar sista terminen på 

kursen pedagogik III. Vår kandidatuppsats i ämnet pedagogik handlar om att vi undersöker vilka faktorer 

som motiverar medarbetare att nå organisationens uppsatta mål. 

 
Dina tankar och upplevelser av hur just du motiveras att utföra dina arbetsuppgifter, för att bidra till att 

organisationen når dess uppsatta mål, är betydelsefulla för vår studie. Intervjun innehåller frågor kring 

motivationsfaktorer och vi beräknar att intervjun tar ca 15 minuter. 

 
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 

ditt eller företagets namn inte 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: 

Diana Sjöström, sjostromdiana@gmail.com, 0700915742 

Hellena Kafatzief, per_helle@hotmail.com, 0706864092 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, 

 
Diana Sjöström och Hellena Kafatzief 

mailto:sjostromdiana@gmail.com
mailto:per_helle@hotmail.com


Bilaga 2 

Enkätundersökningen 

 

Vad är det som motiverar medarbetare att 

nå organisationens uppsatta mål? 

Instruktioner: 

 
Frågorna är ställda till dig som medarbetare i den organisation du arbetar i, vänligen ha detta i åtanke 

när du svarar på frågorna. 

 
När vi talar om motivation i denna enkät syftar vi på din motivation att uppnå organisationens 

uppsatta mål. 

 

 

1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

 
2. Ålder 

-18 

18-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

 

3. Det är viktigt för min motivation att känna till organisationens 

värdegrund. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 



4. Det är viktigt för min motivation att organisationens och min 

värdegrund stämmer överens. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

5. Det är viktigt för min motivation att den fysiska arbetsmiljö 

fungerar och är tilltalande. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

6. Det är viktigt för min motivation att jag trivs med mina kollegor. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

7. Min lön är viktig för att jag ska känna mig motiverad. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

8. Det är viktigt för min motivation att mina arbetsuppgifter är 

utvecklande, stimulerande och ger mening för att jag ska känna mig 

motiverad. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

9. Det är viktigt för min motivation att vara delaktig i planerandet för 

hur jag och mina kollegor ska nå organisationens mål. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

10. Det är viktigt för min motivation att på egen hand får planera hur 

jag ska utföra dina arbetsuppgifter. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

11. Det är viktigt för min motivation att jag känner förtroende för min 

närmaste chef. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

12. Det är viktigt för min motivation att få vara med och påverka 

organisationens utveckling för att nå organisationens mål och vision 

(ex förslag på nya rutiner och arbetssätt). 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 



 

13. Det är viktigt för min motivation att jag och min närmaste chef tar 

gemensamma beslut gällande mina arbetsuppgifter. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

14. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef visar eller 

berättar för mig hur jag ska göra en arbetsuppgift. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

15. Det är viktigt för min motivation att fritt bestämma hur jag utför 

mina arbetsuppgifter samt skaffar resurser om det behövs. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

16. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef ställer 

utmanande frågor för att få mig att prestera utanför min komfortabla 

zon. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

17. Det är viktigt för min motivation att min närmaste chef förklarar 

varför jag ska göra en arbetsuppgift. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

18. Det motiverar mig när min chef visar att hen är missnöjd när jag 

inte uppnått mina mål. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

19. Jag blir motiverad om min chef visar uppskattning när jag nått 

mina uppsatta mål. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

 

20. Det är viktigt för min motivation att jag får kompetensutveckling 

på min arbetsplats. 
Stämmer helt och hållet 5 4 3 2 1 Stämmer inte alls 


