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Medarbetares engagemang för arbetet är en viktig faktor för att en 

organisation ska uppnå goda resultat. Trots detta visar studier att få 

medarbetare är engagerade på arbetsplatsen, vilket resulterar i stora 

kostnader för organisationer. Syftet med studien är att undersöka om 

och i så fall hur medarbetare upplever att det transformativa 

ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. Studien 

behandlar ett teoretiskt ramverk samt tidigare forskning som 

beskriver JD-R-modellen, medarbetares engagemang och 

transformativt ledarskap. Metoden som har använts är av kvalitativ 

sort och semistrukturerade intervjuer har genomförts med totalt fem 

medarbetare. Resultatet återger vad det är medarbetarna anser 

ledaren kan göra för att främja deras engagemang för arbetet. 

Slutsatsen av studien visar att det transformativa ledarskapet främjar 

medarbetarnas engagemang för arbetet. Detta sker dels genom 

ledarens sätt att agera och dels genom att ledaren tar hänsyn till de 

enskilda individernas olika behov.  

  



 

 

 

 

 

 

“It is easy to change price and product;  

it is another thing to create a state and behaviorally 

engaged workforce.” 



Innehållsförteckning 
INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 2 
Ledarskap ................................................................................................................. 2 
Engagemang för arbetet ........................................................................................... 2 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING .............................................................................. 3 
TEORETISKT RAMVERK .................................................................................................. 3 

Ledarskap och engagemang enligt JD-R-modellen ................................................. 3 
Transformativt ledarskap ......................................................................................... 5 

TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................... 7 
Transformativt ledarskap och engagemang ............................................................. 7 

Stödjande ledarskap ................................................................................................. 8 
Ledarens påverkan på arbetsuppgiften .................................................................... 8 
Medarbetares relation till ledaren och organisationen ........................................... 8 

Sammanfattning ........................................................................................................ 9 

METOD ......................................................................................................................... 11 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................... 11 
Hermenuetik............................................................................................................ 11 

Kvalitativ forskningmetod ...................................................................................... 11 
Forksningsetik ........................................................................................................ 12 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 12 

Artikelsökning ......................................................................................................... 12 
Design och instrument ............................................................................................ 13 

Tillförlitlighet och äkthet ........................................................................................ 13 
Urval ....................................................................................................................... 14 

Insamling och transkribering ................................................................................. 14 
Analys ..................................................................................................................... 15 

RESULTAT ................................................................................................................... 16 

Ledare som förebild ................................................................................................ 16 
Delaktighet och målformulering ............................................................................. 17 

Ledarens stöttning och förtroende för medarbetarna i arbetet .............................. 18 
Kommunikation och relation mellan medarbetare och ledare ............................... 20 

Personlig utveckling ............................................................................................... 21 

DISKUSSION ............................................................................................................... 24 

METODDISKUSSION ..................................................................................................... 24 
Semistrukturerade intervjuer .................................................................................. 24 
Urval ....................................................................................................................... 24 
Vetenskapliga artiklar och litteratur ...................................................................... 25 
Transkribering ........................................................................................................ 25 

Analys ..................................................................................................................... 25 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 26 

Ledaren som förebild .............................................................................................. 26 
Delaktighet och målformulering ............................................................................. 26 
Ledaren som stöd och förtroende för medarbetarna i arbetet ............................... 27 



Kommunikation och relation mellan ledare och medarbetare ............................... 28 
Personlig utveckling ............................................................................................... 28 

SLUTSATS .................................................................................................................... 29 
ARBETSLIVSPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING..................... 29 

REFERENSER ............................................................................................................. 30 

MISSIV ............................................................................................................................ I 

INTERVJUGUIDE ......................................................................................................... I 



 

1 

INTRODUKTION 
Larsson och Kallenberg (2006) förklarar att orden chef eller ledare kan ge medarbetare 

associationer till något som är känsloladdat. Tidigare erfarenheter av antingen en bra eller 

en dålig ledare kan ha stor inverkan på hur medarbetare uppfattar dessa. Vidare redogör 

författarna att historiskt sett har bilden ändrats och tidigare låg ofta fokus på att det var 

en person som hade alla svaren och kunde lösa alla svåra problem.  Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidsson, (2011) framställer att i takt med att organisationer genomgår 

förändringar som påverkas av bland annat arbetsmarknaden, globalisering och 

teknikutvecklingen, har detta i sin tur skapat ett nytt behov av ledarskap. Idag måste det 

klara av att hantera den ständigt föränderliga värld och arbetsmarknad vi lever i. 

 

Bakker och Demerouti (2007) beskriver att ledare har förmågan och möjligheten att 

påverka sina medarbetares välmående och arbetsprestationer genom sitt sätt att leda. 

Ledaren kan ses som en lärare av organisationens värderingar men även som en 

förmedlare av mål och organisationskultur. Genom att ledaren förmedlar dessa kan 

han/hon ses som en pedagogisk förmedlare eller en lärare som lär ut organisationens mål 

och värderingar. Det är därför av vikt att studera detta ämne eftersom att forskning visar 

att det kan påverka medarbetares engagemang för arbetet. Ledarskapet kan genom olika 

stilar påverka medarbetare och på ett eller annat sätt hämma eller främja engagemang. 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2018) talar om att på dagens arbetsmarknad är 

det inte i samma utsträckning pengar som avgör om medarbetare vill stanna på 

arbetsplatsen. Medarbetare ser idag ett större värde i att trivas, tycka sitt arbete är roligt 

och uppleva en känsla av gemenskap och engagemang.    

 

Undersökning från Gallup Business Journal (Dagens Industri, 2013) visade att en 

medarbetare som är engagerad är 21-22 % mer produktiv och lönsam för arbetsgivaren 

än en medarbetare som inte är det. Oberoende av vilket företag eller i vilket land Gallup 

genomförde studien i, visade den att endast 15-20 % av medarbetare var engagerade i sitt 

arbete. Det är svårt att definiera vad det innebär att vara oengagerad i arbetet. En 

medarbetare kan uppleva sig vara oengagerad och ändå utföra sina arbetsuppgifter, även 

om det inte kan få ett lika positivt utfall som när medarbetaren är engagerad. Däremot är 

det fortfarande en anmärkningsvärt låg siffra avseende medarbetare som är engagerade i 

arbetet (Reilly, 2014). Dagens Industri (2013) visade att siffran i Sverige låg på 16 %, 

vilket innebär att 80-85 % av medarbetare på arbetsmarknaden är oengagerade. Att ha 

icke engagerade medarbetare är en kostsam affär för organisationer och något som ingen 

bör sträva efter. Då ledaren kan ses som en pedagogisk förmedlare och har förmågan att 

påverka medarbetare i sitt sätt att leda, ställer vi oss frågande till om ledaren kan ha en 

påverkan i medarbetares upplevelse av engagemang. 
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Bakgrund  

Ledarskap 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2018) förklarar att ledarskap anses vara 

samhällsvetenskapens mest studerade ämne. De beskriver också dess stora inverkan på 

både organisationen i sin helhet men också dess inverkan på medarbetare. Ledarskap är 

något som beroende på situation, anpassas för att uppnå önskad effekt. Beroende på om 

det har till syfte att utveckla, förändra eller motivera medarbetare kan olika typer 

tillämpas. Det är framförallt i detta avseende som den orutinerade ledaren skiljer sig från 

den rutinerade. Författarna förklarar även att genom ett gott ledarskap kan också lärande 

i organisationen uppstå då ledaren anses vara den pedagogiska förmedlaren som bidrar 

avsevärt till detta.  

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) definieras ledarskap som “ett speciellt beteende som 

människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande” (s. 

388). Vidare beskriver de att ledaren har för avsikt att se till att medarbetare trivs på 

arbetet samt skapa ett önskat beteende hos sina följare. Ledarskap är också målinriktat 

och har till uppgift att förverkliga samt uppnå vissa organisatoriska mål. Det har också 

till syfte att motivera sina medarbetare för att de ska prestera bättre. En ledare anses vara 

den person som är förmedlaren av organisatoriska mål men också en pedagogisk 

förmedlare i organisationen. Det är ledaren som har möjlighet att fatta beslut och allt mer 

vikt har lagts vid att få sina medarbetare att vilja prestera bättre. Genom att ha så stor 

inverkan i detta avseende på medarbetaren är det därför av vikt att ta ämnet på allvar. 

Bakker och Leiter (2010) menar att den ledarstil som har störst inverkan på medarbetares 

engagemang är det transformativa ledarskapet som kommer beskrivas tydligare senare i 

uppsatsen.  

 

Engagemang för arbetet 

I samband med ökad flexibilitet och konkurrens på dagens arbetsmarknad beskriver 

Bakker och Leiter (2010) att det inte längre går att endast anställa de mest talangfulla 

medarbetarna. Företag har idag blivit alltmer beroende av att medarbetare är engagerade 

till sina arbetsuppgifter. Fokus måste också läggas på att inspirera och möjliggöra för 

medarbetare att kunna tillämpa sin fulla kapacitet i arbetet. Företag behöver medarbetare 

som är villiga att investera mycket av sig själva i sina arbetsuppgifter och till arbetet i sin 

helhet. Författarna beskriver vidare att företag idag behöver medarbetare som är energiska 

och dedikerade det vill säga - engagerade i arbetet. Engagemang för arbetet har i tidigare 

forskning förklarats med olika begrepp så som employee engagement och work 

engagement. Vidare förklarar författarna att dessa två begrepp har liknande innebörd, 

däremot lägger work engagement fokus på medarbetares relation till arbetet och inte 

engagemang för organisationen i sin helhet.  

 

Engagemang för arbetet det vill säga work engagement definieras av Bakker och Leiter 

(2010): 

A salient example is the construct of work engagement, defined as a 

positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by 

vigor, dedication, and absorption (s. 72). 
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Definitionen syftar till att medarbetare upplever sin arbetsrelaterade situation som något 

positivt, uppfyllande, stimulerande och energiskt och belyser tre karaktärsdrag: Mental 

Energi (vigor), hängivenhet (dedication) och intresseväckande (absorption). Mental 

energi handlar om medarbetarens upplevelse av att arbetet är något som individen 

verkligen vill ägna sig tid och ansträngning åt.  Hängivenhet syftar till att medarbetare 

upplever att arbetsuppgifterna är betydande och meningsfulla. Intresseväckande förklarar 

medarbetarens upplevelse av att arbetet är intresseväckande och syftar till att 

medarbetaren är helt koncentrerad på sin arbetsuppgift. Dessa tre karaktärsdrag beskriver 

medarbetarens engagemang för arbetet men de behöver inte alla vara uppfyllda. Enligt 

Bakker och Leiter (2010) räcker det exempelvis med att medarbetaren upplever att 

arbetsuppgiften är intresseväckande för att engagemang för arbetet ska uppstå (Bakker 

och Leiter, 2010). Tidigare forskning har till stor del tagit utgångspunkt i ledarens 

perspektiv, därav kommer denna undersökning ta en annan utgångspunkt, alltså 

medarbetares upplevelse. Vidare i denna uppsats när det talas om engagemang för arbetet 

kommer detta även att benämnas som engagemang och engagemang i arbetet. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur medarbetare upplever att det 

transformativa ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. Problemformuleringen 

är: 

Hur kan medarbetare uppleva att ledarskapet främjar deras engagemang 

för arbetet? 

 

Teoretiskt ramverk 

Ledarskap och engagemang enligt JD-R-modellen 

Modellen Job Demand-Resources (JD-R) utformades för att förklara orsaker och 

konsekvenser av en medarbetares engagemang för arbetet (Bakker och Demerouti, 2007). 

Bakker och Leiter (2010) förklarar att modellen har visat sig vara ett av de mest använda 

teoretiska ramverken, för att beskriva medarbetares engagemang för arbetet. JD-R-

modellen beskriver de tre komponenter som främjar eller hämmar medarbetarens 

engagemang för arbetet - arbetskrav, arbetsresurser och personliga resurser. Varje 

specifik komponent kommer presenteras mer ingående nedan samt relationen mellan dem 

och ledarskapets roll i de enskilda komponenterna. 
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Figur 1: Modellen beskriver hur arbetskrav, arbetsresurser och de personliga resurserna 

påverkar medarbetares engagemang för arbetet samt de positiva utfallen av ökat 

engagemang (Bakker och Leiter, 2010). 

 

Arbetskrav enligt Bakker och Leiter (2010) är de krav som innebär en ansträngning för 

medarbetaren. Exempel på arbetskrav är tidspress, högt arbetstryck, emotionella krav från 

arbetet relaterat till kunder, otydliga arbetsroller, icke gynnsamt arbetsklimat, 

rollkonflikter och överbelastning i arbetsroller. Arbetskraven behöver nödvändigtvis inte 

vara negativa men däremot kan det innebära en påfrestning för medarbetaren om kraven 

skulle vara för höga. Är kraven för höga kan det istället leda till att det får en negativ 

effekt på medarbetares engagemang för arbetet. Här har ledaren en viktig roll i att se till 

att sina medarbetare klarar av att hantera arbetskraven som finns på arbetsplatsen.  

 

Arbetsresurser är de resurser som finns tillgängliga på arbetet för medarbetaren. 

Författarna beskriver vidare att arbetsresurser är de resurser som finns tillhanda för den 

individuella medarbetaren inom organisationen. Dessa kan hjälpa medarbetaren att 

reducera de ansträngningar som kan förknippas med ett arbetskrav.  Arbetsresurser har 

också till uppgift att uppnå arbetsrelaterade mål i organisationen, stimulera medarbetaren 

till att lära och till personlig utveckling. Vidare förklarar författarna att en av de viktigaste 

arbetsresurserna är ledaren (Bakker och Leiter, 2010). 

 

Personliga resurser syftar till den individuella medarbetaren i modellen. Bakker och 

Leiter (2010) framställer att den individuella medarbetaren själv är en del i modellen, de 

personliga resurserna, som handlar om medarbetares egna förmåga i att bli engagerad till 

arbetet. Ledaren som arbetsresurs kan direkt påverka medarbetares engagemang för 

arbete, genom att exempelvis stimulera till lärande som tidigare beskrevs ovan. Samtidigt 

kan ledaren påverka medarbetaren indirekt genom medarbetarens personliga resurser. 

Dessa resurser handlar om medarbetarens individuella förmåga i att bli engagerad till 

arbetet. De kategoriseras som självförtroende i samband med organisationen, optimism 

och självförmåga (medarbetarens tro på sig själv om att klara av en uppgift). Vidare 

utvecklarna författarna att ledaren kan därav indirekt påverka genom att stärka 
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medarbetares personliga resurser, genom att exempelvis öka medarbetares 

självförtroende, som i sin tur påverkar medarbetares upplevelse av engagemang för 

arbetet.  

 

Vidare har olika typer av ledarstilar som främjar medarbetarnas engagemang diskuterats 

i litteraturen och forskningen. Bakker och Leiter (2010) hävdar dock att den ledarstil som 

främjar medarbetares engagemang för arbetet mest är transformativt ledarskap. Vilket 

beskrivs tydligare i kommande avsnitt. 

  

Transformativt ledarskap 

JD-R-modellen visar på att ledaren påverkar medarbetares upplevelse av ökat 

engagemang som en arbetsresurs och genom att främja medarbetarens personliga resurser 

(Bakker och Leiter, 2010). Enligt Nilsson et al., (2011) finns i huvudsak två ledarstilar, 

transformativt och transaktionellt ledarskap. Leis-fairuz (låt gå-stilen) som är ett icke 

ledarskap är ytterligare en ledarstil och tillsammans ger dessa en heltäckande bild av 

ledarskapet oavsett situation. Bakker och Leiter (2010) hävdar att ledarstilen Leis-fairuz 

inte är värt att sträva efter men är oundvikligt att inte beröra då den faktiskt förekommer. 

Inom denna ledarstil är agerandet inte väsentligt och kan därför inte ses som en 

arbetsresurs i förhållande till medarbetaren. 

 

Det transaktionella ledarstilen lägger primärt fokus på en form av utbyte mellan ledaren 

och medarbetaren. Detta utbyte beskrivs som att medarbetaren genom sin prestation får 

en belöning, som exempelvis lön. Teorin har kritiserats då den transaktionella stilen inte 

räcker till för att klara av organisationens utmaningar (Nilsson et al., 2011) eller få 

medarbetare att uppleva ökat engagemang för arbetet (Bass och Riggio, 2006). Yukl 

(2012) förklarar att det som skiljer transaktionellt och transformativt ledarskap från 

varandra definieras utifrån komponenterna i de beteende som används för att påverka 

medarbetarna. Det transformativa ledarskapet är eftersträvansvärt som handlar om att 

förändra och utveckla medarbetaren (Nilsson et al., 2011). Det stärks av Bass och Riggio 

(2006) som förklarar att det inte enbart räcker med ett ledarskap i form av belöning och 

bestraffning (transaktionellt). Istället måste ledaren se till att inspirera och tillgodose 

behovet av egenvärde hos medarbetare för att öka deras engagemang för arbetet. Den 

ledarstil som bäst tillgodoser medarbetares engagemang för arbetet är den transformativa.  

 

Vidare enligt Nilsson et al., (2011) handlar det transformativa ledarskapet om att skapa 

mening och få medarbetaren att ge mer av sig själv i arbetsuppgifterna. Denna ledarstil 

delas upp i fyra delar där den första handlar om att visa hänsyn och coacha varje enskild 

individ. Det andra är att stimulera medarbetares intellektuella förmåga, som innebär att 

varje medarbetare får möjlighet till att utvecklas. Den tredje är att genom inspiration 

kunna få medarbetaren att prestera mer än vad han/hon själv trodde var möjligt. Den sista 

är att genom sin karisma skapa ett förtroende bland sina medarbetare. Yukl (2012) 

beskriver det transformativa ledarskapet som ett beteende som omvandlar/transformerar 

medarbetares normer och värderingar till att prestera bortom deras egna förväntningar. 

 

Bass och Riggio (2006) förklarar att den transformativa ledarstilen består av fyra 

komponenter. Dessa är idealiserad påverkan (idealized influence), inspirerande 



 

6 

 

motivation (inspirational motivation), intellektuell stimulans (intellectual stimulation) 

och individuell omtanke (individualized consideration). 

  

Idealiserad påverkan, beskriver Bass och Riggio (2006), handlar om att agera på ett 

föredömligt sätt gentemot sina medarbetare och fungerar som en förebild. Medarbetare 

vill efterlikna och identifiera sig med en ledare som är betrodd och respekterad. Inom 

denna komponent finns det således två faktorer som beskriver det transformativa 

ledarskapet. Det ena är att ledaren betonar vikten av att ha en kollektiv känsla av 

uppdragen som förekommer i arbetet. Den andra faktorn handlar om att uppmuntra och 

tillfredsställa medarbetare och försäkra medarbetare om att hinder som uppstår går att 

överkomma. De som besitter stor idealiserad påverkan är villiga att ta risker och är 

konsekventa snarare än godtyckliga. Dessa ledare visar höga etiska och moraliska 

beteende och räknar med att göra det rätta. 

 

Inspirerande motivation syftar till enligt Bass och Riggio (2006) att agera på ett sätt 

som motiverar och inspirerar genom att utmana och ge mening till medarbetare. Inom 

denna komponent är laganda något som är viktigt, likaså entusiasm och optimism. 

Medarbetare involveras i framtidstankar om organisationen samt för tydlig 

kommunikation och förväntningar om dessa. Det är även av vikt att medarbetare får ta 

del av organisationens mål och vision. Särdragen inom denna komponent syftar till att 

ledaren tydligt talar om för medarbetare på ett övertygande sätt om organisationens 

framtida visioner. 

  

Intellektuell stimulans förklarar Bass och Riggio (2006) som vikten av att ledaren 

stimulerar sina medarbetare i att försöka vara innovativa och kreativa. Detta görs genom 

att ifrågasätta deras antaganden, omstrukturera problem och närma sig tidigare situationer 

på ett nytt sätt. Inom denna komponent uppmuntras kreativitet och kritik ges inte till 

enskilda medlemmars misstag. Nya idéer och problemlösningar efterfrågas av 

medarbetare som är involverade i hela processen från det att problemet uppstår, tills dess 

att en lösning är funnen. Medarbetare uppmuntras att testa nya infallsvinklar och i 

samband till det kritiseras inte heller medarbetaren för att han/hon har en annan 

infallsvinkel än ledaren. Den främsta uppgiften inom denna komponent av det 

transformativa ledarskapet är att få sina medarbetaren att se problem från många olika 

vinklar. 

  

Individuell omtanke beskriver Bass och Riggio (2006), handlar om att ägna särskild 

uppmärksamhet åt varje enskild medarbetares prestation och utveckling genom att agera 

coach eller mentor. Detta leder till att medarbetare successivt utvecklas mer och snabbare 

i takt med ett stödjande klimat på arbetsplatsen. Det är här av vikt för ledaren att ta hänsyn 

till enskilda medarbetares olika behov.  Agerandet inom denna komponent handlar om att 

vara accepterande och medveten om skillnader mellan enskilda medarbetare. Vissa 

medarbetare vill ha mer uppmuntran än andra medan vissa medarbetare föredrar mer 

självständigt arbete. Kommunikation anses också vara viktigt och beskrivs genom att 

ledaren visar sig ute på golvet hos medarbetarna som uppmuntras. Den personliga 

interaktionen med sina medarbetare är också viktigt som att komma ihåg tidigare samtal, 

medarbetares individuella problem och att se medarbetaren mer som en person än en 

anställd. Något som förutsätts här är att lyssna aktivt på sina medarbetare. Ytterligare en 

aspekt inom individuell omtanke handlar om att ledaren delegerar uppgifter i syfte att 
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främja utvecklandet hos medarbetare. De delegerade uppgifterna följs sedan upp för att 

se om medarbetaren behöver ytterligare riktning eller stöd för att uppnå gott resultat. 

Bästa tänkbara scenario i detta fall beskrivs handla om att medarbetare inte känner sig 

kontrollerade. Det främsta inom denna komponent handlar om att ledaren agerar 

coachande och uppmuntrar medarbetaren till ökad utveckling. 

Vidare kommer nu tidigare forskning att presenteras som väver samman det valda 

problemområdet - det transformativa ledarskapets betydelse för medarbetares upplevelser 

av ökat engagemang för arbetet. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning i förhållande till det teoretiska ramverket och 

beskriver transformativt ledarskap och dess påverkan på medarbetares engagemang för 

arbetet. I detta avsnitt presenteras en omarbetad JD-R-modell för att förtydliga var det 

transformativa ledarskapet kommer in i bilden och påverkar medarbetares engagemang. 

Detta för att göra det tydligare för läsaren att se i bild och form hur det transformativa 

ledarskapet påverkar medarbetares engagemang för arbetet. De tre teman som har 

påverkan på medarbetares engagemang och som presenteras i modellen är: Stödjande 

ledarskap, ledarens påverkan på arbetsuppgifterna samt medarbetarens relation till 

ledaren och organisationen. Dessa beskrivs tydligare nedan. 

Transformativt ledarskap och engagemang 

Forskning om transformativt ledarskap och medarbetares engagemang för arbetet har 

visat att det finns ett samband dem emellan. En studie redogör att aspekter inom det 

transformativa ledarskapet som inspiration, optimism och ledarens positiva inställning till 

arbetet påverkar medarbetares engagemang (Tims, Bakker och Xanthopoulou, 2011). 

Därtill påverkar det också medarbetares engagemang när medarbetare upplever att arbetet 

är meningsfullt och när de får ta ansvar i arbetet till syfte att utvecklas. Genom att ledaren 

främjar medarbetaren till måluppfyllelse och kontroll över sina arbetsuppgifter leder det 

till att medarbetaren känner sig mer engagerad (Aryee, Walumbwa, Zhou och Hartnell, 

2012). Den transformativa stilen kan också främja engagemang genom förmedlingen av 

organisationens visioner. Det stärks av en studie som redogjorde vikten av att 

medarbetaren upplever trygghet innan ledaren tar upp och diskuterar organisationens 

visioner. Är medarbetaren inte trygg på grund av sin osäkerhet inför arbetet, bör en chef 

ingå i ett mer stödjande ledarskap innan fokus läggs på visioner (Moss, 2009). 

 

Transformativ ledarstil enligt Zhu, Avolio och Walumbwa (2009) beskriver vikten av att 

öka medarbetares känsla av involvering i arbetet, valmöjligheter, åtagande, potentialer 

och prestationer för att främja medarbetares engagemang. Medarbetare som upplever att 

dennes ledare supportrar, inspirerar och coachar medarbetare kommer med större 

sannolikhet att uppleva arbetet som mer utmanande, involverande och tillfredsställande. 

Det kommer i sin tur leda till att medarbetare blir mer engagerade i arbetet (Bakker, 

Albrecht och Leiter, 2011). Zhu et al., (2009) förklarar i artikeln att det viktigaste inom 

den transformativa stilen är att medarbetare upplever ökad identifiering till organisationen 

i samband med att arbetet blir gjort. Det kan i sin tur skapa ökad känsla av involvering i 

arbetet och känslan av att ens enskilda arbete gör skillnad för organisationen i sin helhet. 
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Detta är faktorer som sedan följaktligen skapar högre engagemang hos medarbetare för 

arbetet. 

Stödjande ledarskap 

Bedarkar och Pandita (2014) förklarar vikten av ett bra samspel mellan medarbetare och 

chef samt det stödjande ledarskapet. Detta har i förhållande till medarbetaren effekt på 

medarbetares engagemang. Medarbetare som litar på sin ledare, blir stöttad samt att 

miljön på arbetsplatsen upplevs anklagelse-fri påverkar medarbetares engagemang för 

arbetet (Bedarkar och Pandita, 2014). Bakker et al., (2011) beskriver att aspekter inom 

den transformativa stilen, då ledaren agera stödjande, får sina medarbetare inspirerade 

och skapar möjlighet till utveckling genom support och coachning är också faktorer som 

påverkar medarbetares engagemang (Bakker et al., 2011). En studie av Moss (2009) talar 

om relationen mellan stödjande ledarskap och organisationens vision. Vidare redogörs 

vikten av att medarbetaren upplever trygghet innan det diskuteras om organisationens 

visioner. Är medarbetaren inte trygg på grund av sin osäkerhet inför arbetet, bör chefen 

ingå i ett mer stödjande ledarskap innan fokus läggs på visioner. 

Ledarens påverkan på arbetsuppgiften 

För att medarbetare ska uppleva ökat engagemang i arbetet handlar det om att få dem att 

uppleva sina arbetsuppgifter som meningsfulla och betydande. Ledaren kan även bidra 

med detta genom att göra arbetsuppgifterna intresseväckande för medarbetaren (Bakker, 

Schaufeli, Leiter och Taris, 2008). Bedarkar och Pandita (2014) beskriver genom att ge 

utrymme åt frihet i arbetsuppgifter skapar det också engagemang i arbetet. Ökad känsla 

av valmöjligheter i arbetsuppgifter och att medarbetaren inte känner sig kontrollerad av 

ledaren är också något som bidrar till ökat engagemang (Zhu et al., 2009). Enligt Bakker 

et al., (2011) beskrivs att om ledaren får medarbetaren att uppleva arbetet som roligt och 

tillfredsställande, bidrar det även till att medarbetaren inte genomför sitt arbete av tvång 

utan istället känner sig engagerade till arbetet och genomför arbetsuppgifter av lust. 

Ledaren har även ett ansvar i att få medarbetare inspirerade till arbetsuppgifterna genom 

att medarbetares behov och egenvärde presenteras och tas tillvara på. Vidare diskuteras 

att utifrån individuell omtanke delegera arbetsuppgifter som främjar utveckling hos den 

enskilda medarbetaren. Likaså att få de enskilda arbetsuppgifterna att upplevas som en 

kollektiv känsla (laget) och att uppmuntra och tillfredsställa medarbetare om hinder i 

uppgifterna skulle uppstå. Genom att ledaren agerar på detta sätt har det visat sig vara en 

bidragande faktor till att medarbetare upplever ökat engagemang för arbetet. 

Medarbetares relation till ledaren och organisationen 

Bedarkar och Pandita (2014) beskriver att samspelet mellan medarbetare och ledare 

avseende målbilder och visioner, har en betydande roll i relationen till engagemang i 

arbetet. Detta samspel är något som behövs arbetas aktivt med hela tiden. Medarbetarna 

är organisationens största tillgång och främjar inte ledare eller organisationen ett bra 

samspel eller för en god kommunikation om målbilder och visioner, kommer istället icke- 

engagemang att vara ett faktum. Ledaren anses vara den främsta förmedlaren av målbilder 

och visioner i organisationen. Således är både organisationen, ledare och medarbetare 

beroende av varandra och därför är det viktigt att ta hänsyn till alla parter. Genom att föra 

tydlig kommunikation om målbild och visioner så medarbetare förstår dessa, leder det till 

ökat engagemang i arbetet och organisationen kan uppnå bättre resultat (Bedarkar och 
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Pandita, 2014). Det stärks även av Zhu et al., (2009) som också tar upp vikten av att föra 

en tydlig kommunikation angående mål och visioner i organisationen. Medarbetare ska 

involveras i framtidstankar om organisationen och det i sin tur skapar ökat engagemang 

för arbetet hos medarbetare. Det förutsätter dock att vara tydlig i sin kommunikation om 

vilka mål och visioner som finns samt att medarbetaren förstår sin del i helheten. Om 

medarbetare upplever att de kan identifiera sig med sin organisation, upplever ökad 

känsla av involvering i organisationen och att medarbetarens enskilda arbete gör skillnad 

är alla faktorer som leder till ökat engagemang hos medarbetare i arbetet (Zhu et al., 

2009). Salanova, Lorente, Chambel och Martínez (2011) förklarar genom att ledare visar 

att han/hon tror på sina medarbetare och kommunicerar detta till dem, bidrar även det till 

ökat engagemang. Även de ledare som är goda förebilder och inspirerande påverkar 

medarbetares engagemang för arbetet. Dessa är aspekter som finns inom det 

transformativa ledarskapet.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kopplat till JD-R-modellen som beskriver att ledaren kan påverka 

både direkt (som arbetsresurs) och indirekt (medarbetares personliga resurser) appliceras 

transformativt ledarskap in i den modellen. Modellen har utvecklats i syfte att tydliggöra 

att det transformativa ledarskapet är en arbetsresurs och hur denna kan påverkar 

medarbetares engagemang. En omarbetning av modellen genomfördes och de tre teman 

som beskrevs ovan har implementerats i modellen.  Det illustreras i bilden nedan. I 

fortsättningen när vi refererar till JD-R-modellen är det denna omarbetade modell vi 

syftar till. 

 

Figur 2: Modellen ovan visar var de tre temana befinner sig i JD-R-modellen och hur de 

främjar medarbetares engagemang: Stödjande ledarskap, medarbetares relation till 

ledaren och organisationen samt ledarens påverkan på arbetsuppgifterna (en omarbetad 

modell till denna studie).  

Den tidigare forskningen har behandlat transformativt ledarskap och dess påverkan på 

medarbetares engagemang (Moss 2009; Aryee, Walumbwa, Zhou och Hartnell, 2012; 

Tims, Bakker och Xanthopoulou, 2011; Salanova, Lorente, Chambel och Martínez, 2011; 

Zhu, Avolio och Walumbwa, 2009). Det transformativa ledarskapet kommer att beröras 
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för att denna ledarstil har visat sig, i jämförelse med transaktionella och Leis-fairuz, vara 

den mest lämpade vad det gäller medarbetares upplevda engagemang för arbetet. Med 

detta sagt är transformativt ledarskap inte den enda ledarstil som bidrar till ökat 

engagemang. Det finns en medvetenhet om att de artiklar och studier som studerats i 

denna uppsats har en positiv syn på denna ledarstil men däremot kan kritik även riktas 

mot den. Avslutningsvis har den tidigare forskningen visat på att transformativt ledarskap 

kan belysa viktiga aspekter som främjar medarbetarens upplevda engagemang för arbetet. 

Av detta skäl valdes transformativt ledarskap för denna studie.  
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METOD 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångsättet för denna studie. Inledningsvis presenteras 

de metodologiska utgångspunkter som legat till grund för studien. Vidare redovisas 

planering och genomförande och är kategoriserad i följande avsnitt: artikelsökning, 

design och instrument, tillförlitlighet och äkthet, urval, insamling och transkribering samt 

analys. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermenuetik 

Den hermeneutiska utgångspunkten förklarar Patel och Davidson (2011) handla om att 

språket kan bidra till kunskap om det genuina och det mänskliga. Istället för att förklara 

fenomen, vill den hermeneutiska tolka hur människan redogör sitt liv i både språk och i 

handlingar och försöker skapa förståelse. Det innebär att människor tolkar och uppfattar 

världen utifrån olika synsätt. Det är en passande utgångspunkt eftersom syftet med denna 

studie handlar om att skapa förståelse för medarbetarnas upplevelse av engagemang för 

arbetet och om/hur ledaren påverkar detta. Vidare menar författarna att genom 

hermeneutiken närmas det som ska studeras med en subjektivitet och förförståelse över 

forskningsområdet. Här ses förförståelsen i form av exempelvis kunskap, tankar och 

känslor, som en fördel i att förstå studieobjektet. I motsats till att studera varje del enskilt, 

syftar hermeneutiken till att se helheten genom att samla ihop alla delar och studera 

sambandet mellan dessa, för att få en så fullständig förståelse som möjligt. Avsikten är 

sällan att skapa en teori i form av en universell lag, utan ett unikt perspektiv i förståelse 

för det som studeras  

 

I den tidigare forskningen som behandlat transformativt ledarskap och engagemang har 

kvantitativa metoder använts (jfr. Moss 2009; Aryee, Walumbwa, Zhou och Hartnell, 

2012; Tims, Bakker och Xanthopoulou, 2011; Salanova, Lorente, Chambel och Martínez, 

2011; Zhu, Avolio och Walumbwa, 2009). I denna undersökning används sig av en 

kvalitativ metod. Valet grundas i att försöka komplettera den tidigare forskningen med en 

annan utgångspunkt och att försöka utforska om det finns andra aspekter som tidigare inte 

tagits upp. 

Kvalitativ forskningmetod 

Genom kvalitativ forskningsmetod kan en forskning bedrivas med fokus på en djupare 

förståelse för individen och det läggs vikt vid hur han/hon uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. Kvalitativ forskning tar sin utgångspunkt i en mer subjektiv syn på olika 

ämnen och har till uppgift att försöka skildra upplevelser hos olika individer (Bryman, 

2018). Förenklat kan skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning förklaras 

genom att kvantitativ forskning har till avsikt att mäta och beskrivs i siffror eller ord som 

längre, fler eller mer. När det gäller kvalitativ forskning redovisas svaren inte i siffror 

utan är mer beskrivande och forskare försöker finna mönster, åsikter, likheter i 

respondenternas beskrivande upplevelser (Trost, 2010). Bryman (2018) förklarar att 

kvalitativ forskning bedrivs och sker vanligtvis genom intervjuer eller observationer. I 

denna studie utförs semistrukturerade intervjuer till syfte att få en mer personlig bild av 
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det valda problemområdet. Resultatet av studien blir därmed mer originell och fokus 

läggs på de individuella upplevelserna. 

Forksningsetik 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002): Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har tillgodosetts genom att skicka ut både informationsbrev till 

representanten för organisationen såväl som ett missivbrev till respondenter (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2002). I båda brev har det framgått syftet med kontakten och studien 

samt vilka som är ansvariga över studien. Vidare har det framgått att respondentens 

deltagande är frivilligt, att det går att avbryta deltagandet när som helst under processen 

gång och att de uppgifter som samlas in enbart används till studien och inget annat. Det 

har även betonats för respondenterna att uppgifterna som samlats in är konfidentiella och 

att både företag och respondent är anonyma i studien. Informationen om villkoren för 

deltagandet togs upp ytterligare vid intervjutillfället. Detta för att återigen ge 

respondenten möjlighet att förstå syftet med studien och att deltagandet var frivillig. 

  

Informationskravet har kombinerats med samtyckeskravet. Respondenten har blivit 

informerad om sin frihet i att delta i studien och att inga negativa konsekvenser uppstår 

om respondenten väljer att avbryta sitt deltagande. Samtliga uppgifter som samlats in har 

behandlats på ett sådant sätt att ingen obehörig har kunnat ta del av dessa (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter som kunnat härledas till ett företag eller en enskild 

respondent har formulerats på ett sätt så de förblivit anonyma. Det har även tagits hänsyn 

till konfidentialitetskravet genom att ta bort namnen på respondenterna. Genom denna 

behandling av den insamlade data har konfidentialitetskravet tillgodosetts. 

 

Det material som har samlats in genom intervjuerna med respondenterna har enbart 

nyttjats för studiens ändamål och inget annat. Detta tillgodoser nyttjandekravet (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2002). Vidare lades stor vikt vid att betona för respondenten att de inte 

behöver utgå från erfarenheter av deras nuvarande arbete och ledare, då det kan uppfattas 

som ett känsligt ämne. Fokus läggs vid respondenternas syn och upplevelse av ledarskap 

och om det har en påverkan på det enskilda medarbetarnas engagemanget för arbetet. 

 

Planering och genomförande 

Artikelsökning 

Efter att ha fastställt det valda problemområdet påbörjades en artikelsökning. Sökmotorn 

Onesearch via Linneuniversitetets hemsida användes inledningsvis för att skapa en 

överblick av den litteratur som behandlar det valda ämnesområdet. Detta genomfördes 

för att skapa en så god bild som möjligt och var till hjälp att säkerställa de begrepp som 

valdes ut och att de var av relevans för aktuell forskning inom området. Engagement var 

en term som kunde inkluderas i många olika begrepp men efter den inledande översikten 

kunde det fastställas att det var work engagement och employee engagement som kunde 

kopplas till vårt valda problemområde.  
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Vidare genomfördes artikelsökningar i databasen PsycINFO. Två sökkriterier som 

berörde samtliga artiklar var att de skulle vara peer reviewed samt att de inte skulle var 

äldre än tio år. Dessa två kriterierna ansågs viktiga för att garantera att sökresultatet gav 

artiklar med tyngd och att de fortfarande var aktuella. Inledningsvis lästes artiklarnas titel 

och abstract för att klargöra om de hade relevans för problemområdet. I artiklarna 

hänvisades det vidare till andra relevanta studier och forskning inom det valda 

problemområdet. Dessa artiklar bidrog också till denna studie. Följande sökord har 

använts: leadership, employee engagement och work engagement. I den tidigare 

forskningen presenteras åtta artiklar som är vetenskapligt granskade. Majoriteten av 

artiklarna är inte äldre än tio år för att få en så aktuella inblick som möjligt i ämnet. 

Design och instrument 

Utgångspunkten i denna studie är medarbetarens perspektiv och hur de upplever att deras 

engagemang för arbetet påverkas av ledaren. Inom kvantitativ forskning är det mer fokus 

på att göra generaliseringar som representerar forskningens urval. Enligt David och 

Sutton (2011) förklaras att den kvalitativa forskningen prioriterar djupvaliditet som 

innebär att komma åt de individuella upplevelserna hos människor. Syftet med studien är 

att belysa medarbetarnas upplevelse och vad det är i ledarskapet som gör att de upplever 

ökat engagemang. Därför är en induktiv kvalitativ metod bäst lämpad för vår studie. 

Studiens syfte lägger vikten vid en explorativ beskrivning av medarbetarnas upplevelse. 

Detta tillgodoses genom att ha öppna frågor och låta medarbetarna redogöra för sin 

upplevelse. Vidare har tidigare forskning inom det valda ämnesområdet till största delen 

varit av kvantitativ ansats. Därav väcktes ytterligare ett intresse hos oss om att göra en 

kvalitativ studie av ämnet. Studien tar utgångspunkt i en tvärsnittsdesign eftersom data 

samlats in från två olika fall vid samma tidpunkt. 

 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes för att se om det gick att finna svar på vår 

problemformulering. Fem medarbetare intervjuades och alla intervjuer utgick från samma 

intervjuguide. Intervjuguiden utformades efter tre valda teman som kategoriserats utifrån 

den tidigare forskningen: medarbetarens relation till ledaren, stödjande ledarskap och 

ledarens påverkan på arbetsuppgifter.  Enligt Bryman (2018) ger semistrukturerade frågor 

i intervjun en större möjlighet för respondenten att svara mer fritt och utifrån 

respondentens egna tankar och uppfattningar. Under intervjuns gång fanns det även 

utrymme att ställa följdfrågor och möjlighet för respondenten att förtydliga sina svar om 

det fanns behov. Innan intervju ägde rum genomfördes en pilotstudie på två personer för 

att kontrollera intervjuguiden. Detta genomfördes för att se om några förändringar eller 

otydligheter fanns i intervjuguiden och i så fall fanns möjlighet att korrigera dessa. 

Förändringar genomfördes och frågor förtydligades. När intervjun ägde rum fick 

respondenterna återigen höra de etiska kraven, anonymiteten samt att de när som kunde 

avbryta sin medverkan i intervjun. Variation i intervjuernas längd var mellan 30-45 

minuter. 

Tillförlitlighet och äkthet 

Kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig begreppsmässigt i avseendet hur 

pålitligheten ska bedömas. Vad det gäller kvantitativa studier så används begrepp som 

validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Detta är begrepp som inom kvalitativ 

forskning inte är lika förekommande då kvantitativa och kvalitativa studier har olika mål. 

Då fokus i denna studie ligger på att respondenter beskriver sin syn på problemområdet, 



 

14 

 

leder det i sin tur till att generaliserbarhet blir svårt att uppnå. Kvalitativa studier fokuserar 

istället på tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet inkluderar trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). I denna studie 

har det tagits hänsyn till trovärdigheten i de avseenden att läsaren kan se hela processen 

och att respondenternas syn har redovisats i resultatet. Ytterligare ett tecken på 

tillförlitlighet visas genom syftet och den sociala verklighet (medarbetares upplevelse) 

som skildras i studien. Även överförbarhet strävas efter att uppnås genom att de olika 

respondenterna arbetade på olika företag och inom olika branscher. Möjlighet att styrka 

och konfirmera har tillgodosetts genom att inte frångå respondenternas upplevelser för att 

få ett så rättvisande resultat som möjligt. Personliga värderingar har inte påverkat 

slutsatsen av resultatet. Äkthet i studien eftersträvas genom att de semistrukturerade 

intervjuerna som ägt rum med respondenterna inte innehåller ledande frågor. 

Respondenten fick istället beskriva sin syn av vad ledaren kan göra för att öka 

engagemanget till arbetet. 

Urval 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur medarbetare upplever att det 

transformativa ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. I studien läggs inte 

fokus på en specifik organisation eller ett företag utan valdes på grunder av att finna 

respondenter som arbetar nära ledare eller har gjort det i tidigare arbete. Detta är förenligt 

med ett selektivt urval som David och Sutton (2011) förklarar att respondenter väljs, med 

utgångspunkt av kunskap och teori, efter bäst lämplighet att svara på det valda 

problemområdet. Det blir därav inte ett slumpmässigt urval då alla inom organisationen 

inte har samma chans att bli valda.  

 

För att få kontakt med respondenterna skickades ett informationsbrev till en chef. Därefter 

fick vi hjälp i att finna tre respondenter som ville vara med och delta i studien. En bifogad 

lista på villiga respondenter skickades till oss och därefter inleddes kontakt med dessa. 

Respondenterna fick sedan ta del av ett missivbrev där studiens syfte presenteras mer 

ingående. Två av respondenterna togs kontakt med direkt via mail via företagets hemsida 

och därefter bokades intervjuer in. Ett krav som ställdes på respondenterna var att de hade 

rollen som medarbetare och tidigare haft erfarenheter av en eller flera chefer. Frågorna 

riktade sig inte till en specifik person utan ställdes i karaktär av vad respondenterna 

tidigare eller i dagsläget anser i ledarskapet som påverkar deras engagemang för arbetet.   

Insamling och transkribering 

I samband med insamlingen av informationen ansåg vi det var viktigt att båda deltog 

under intervjutillfällena. Detta för att enklare få en helhetsbild av resultatet av den 

insamlade informationen. Under intervjutillfället delades uppgifterna upp så att en ställde 

frågorna medan den andra genom att aktivt lyssna kunde föra anteckningar. Vi angås 

också att det var fördelaktigt att båda två medverkade under intervjutillfället just i de 

avseende att möjlighet till följdfrågor kunde ställas eller be om att respondenten kunde 

förtydliga informationen. Val av plats gjordes i samråd med respondenten och vad som 

passade deras behov. Det var viktigt att ta hänsyn till intervjuareffekten (jfr. David och 

Sutton, 2011) och togs i beaktning genom hur vi förhöll oss till respondenten under 

intervjuns gång och försökte att få respondenten att känna sig väl till mods och kunna 

svara uppriktigt på de frågor som ställs.  
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Transkribering av intervjuerna gjordes löpande och i nära samband med intervjutillfället, 

för att intervjun och mötet med respondenten skulle vara så aktuellt som möjligt. Det 

gjorde det enklare att komma ihåg sinnesstämningen som var relaterat till ett visst svar 

eller en viss fråga (jfr. Bryman, 2018). En av oss transkriberade två intervjuer och en 

transkriberade tre intervjuer. Under arbetets gång i samband till transkriberingen fördes 

en kontinuerlig kommunikation mellan oss två för att se att vi transkriberade likvärdigt 

med varandra och med likvärdig noggrannhet. Transkribering genomfördes ordagrant vad 

gäller det som respondenterna sade med undantag för skratt, tonläge och pauser eftersom 

det senare inte var av vikt i studien utan istället låg fokus på vad de berättade och inte hur 

det berättades. 

Analys  

Syftet med studien är att beskriva om och i så fall hur medarbetare upplever att det 

transformativa ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. För att kunna förstå det 

insamlade materialet analyserades detta genom en kvalitativ innehållsanalys (jfr. Bryman, 

2018). Vikt lades vid att från början inte utgå från tidigare teman utan att det insamlade 

materialet fick forma nya. Utefter det transkriberade materialet formades nya teman som 

blev utgångspunkten i resultatet av vad det är i ledarskapet som medarbetare anser främjar 

deras engagemang. De nya teman som uppkom var alltså inte förutbestämda. En första 

övergripande analys genomfördes för att sedan se om det gick att finna specifika teman. 

Dessa teman kom sedan att presenteras i resultatdelen med exempel på olika citat från 

respondenterna för att stärka resultatet. En medvetenhet i samband till denna analysmetod 

är att resultatet tolkas utifrån vår uppfattning. Analysen genomfördes sedan utifrån det 

teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen separat. 
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RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras studiens resultat där syftet och frågeställningen 

besvaras. Detta gör den genom informationen som är hämtad från respondenterna som 

sedan har analyserats. Resultatet delas upp i följande kategorier: ledaren som förebild, 

delaktighet och målformulering, ledarens stöttning och förtroende för medarbetarna i 

arbetet, kommunikation och relation mellan medarbetare och ledare och personlig 

utveckling. Avsnittet är indelat i rubriker som framkommit genom analysen av 

intervjuerna. 

Ledare som förebild  

Något som visade sig vara av vikt för medarbetare 1, 2 och 3 var att de såg ledaren som 

en förebild och att ledaren var själv engagerad i arbetet. Medarbetare 2 berättar att om 

ledaren själv visar engagemang i arbetet och brinner för det, var något som medförde att 

även medarbetaren själv upplevde ökat engagemang.  

Jag tror att egentligen är det viktigaste att ledaren också är engagerad i 

det jag gör. Jag tror det är de som får mig att bli engagerad tillbaka.  

(Medarbetare 2) 

 

Att ledaren var engagerad gjorde även att medarbetare 3 fick ett ökat driv och att 

engagemanget smittade av sig. Medarbetare 3 beskriver att känslan av att ens arbete gör 

skillnad för en annan individ, var också något som bidrog till ökat engagemang.  

Att ledaren är engagerad och visar det för oss som medarbetare. Det är 

jätteviktig! (Medarbetare 3)  

Tidigare erfarenheter hos respondenterna där ledare inte hade något engagemang eller 

som inte var närvarande medförde istället icke-engagemang och medarbetare hade inte 

samma lojalitet till företaget. Detta var en bidragande faktor till att medarbetare 2 senare 

valde att sluta på en föregående arbetsplats. Medarbetare 1 betonade även vikten av att ha 

en närvarande ledare och att veta att han/hon alltid finns där. Att ledaren är de som gör 

arbetslaget till det bästa och besitter mycket kompetens som medarbetare gärna vill ta del 

av. 

Jag är väldigt stort behov av en bra ledare. Det är väl det jag kan säga, det 

är väldigt viktigt att ha en ledare, att ha en förebild, att ha någon som visar 

riktning på något sätt...grejer jag tycker ledaren gör bra speglar jag direkt. 

(Medarbetare 1) 

Ytterligare en aspekt som var betydelsefullt för respondenterna handlade om ledarens 

förmåga att inse att han/hon själv inte har alla svaren. Att ledaren var ödmjuk inför att 

även han/hon kan göra fel och att det är okej. Ledare som skapa ett accepterande klimat 

på arbetsplatsen som förespråkar att det är okej att göra fel men att som arbetslag lösa det 

tillsammans, var enlig medarbetarna viktigt för att öka tryggheten i arbetet och även 

engagemanget. Medarbetare 1 förklarar att det är viktigt att ledaren emellanåt rannsakar 

sig själv och ser vad han/hon också kan bli bättre på och inte hela tiden lägga allt fokus 

på medarbetaren. Medarbetare 1 beskriver vidare att ledaren ska dela med sig av all den 

kunskap han/hon har fått ta del av på tidigare arbetsplatser eller arbetslivserfarenheter. 
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Att kunskapen hela tiden förs vidare och delas med alla på arbetsplatsen var något som 

gjorde att medarbetare upplever ökat engagemang. 

Ledarens förmåga att se när faktiskt han/hon också gör fel och att vara 

ödmjuk inför att “Vet du vad? Det här blev fel”. Att våga ta dom samtalen 

också. Att inte bara vad kan du som medarbetare göra bättre utan även 

vad kan jag som ledare göra bättre? (Medarbetare 1)  

Medarbetare 2 framhävde också att genom att våga gå och fråga sin ledare om råd var 

något som ansågs viktigt. Att det är helt okej att fråga och att medarbetaren i detta fall ser 

ledaren som en förebild. Genom att ha möjlighet att rådfråga och komma fram till svar 

tillsammans var något som utvecklade medarbetaren. 

Jag tycker också det är skönt att kunna gå och fråga ledaren efter tips om 

“Hur brukar du göra?” eller “Hur tänker du här?” … att komma fram 

till någonting tillsammans. (Medarbetare 2)  

Delaktighet och målformulering 

I intervjuerna framkom det av respondenterna att ledarens roll i organisationens mål och 

fördelning av arbetsuppgifter var en viktig aspekt för en medarbetares engagemang. 

Enligt medarbetare 1 var det väldigt viktigt att veta om organisationens mål och vilken 

funktion de fyller i arbetet.  

Jag tror att målen är jätteviktigt att veta om så vi vet vart är vi påväg... 

Jätte jätte jätte jätte jätte viktigt! (Medarbetare 1)  

Medarbetare 4 förklarar att ledaren har en viktig roll genom att hjälpa till att styra 

medarbetarna framåt och vilken riktning de ska ta. Samtidigt så är det viktigt med en form 

av balans i hur mycket som ska styras. Medarbetare 4 beskriver att det som skapar 

engagemang är att ledaren är öppen för förslag om medarbetarna inte är överens om ett 

beslut.  

Jag tycker att ledaren har en påverkan också för att han/hon hjälper oss 

att styra upp. Det märks inte alltid men det är också det som är så skönt 

att han/hon styr in oss på något sätt. Jag kan inte förklara exakt hur det är 

bara att ledaren har känsla för det. (Medarbetare 4)  

Samtidigt förklarar medarbetare 2 att det är bra att en ledare är öppen för förslag men att 

det också är viktigt att gå in och bestämma när det behövs. En annan viktig aspekt var att 

medarbetarna upplevde att de bidrog till organisationens mål. Medarbetare 1 och 5 ansåg 

det var viktigt att de kände att de kunde bidra. Medarbetare 5 beskrev att organisationens 

övergripande mål formulerades till enskilda utvecklingsplaner. Vidare förklarades att 

han/hon i samband till detta upplevde att de som medarbetare bidrog mer till företaget 

eftersom de förstår sin del i helheten. Samtidigt var det viktigt att ledaren var tydlig med 

att alla medarbetare är viktiga och bidrar på något sätt till organisationen. Genom att göra 

detta främjar det i sin tur engagemang. 

Jag tycker engagemanget ökar när man vet att alla delarna är viktiga. Att 

man som på vårt kontor vet att alla vi gör någonting som bidrar och är 

viktigt. Bara för att man inte tycker något är kul så måste man ändå göra 

det ibland. Så är det ju. Jag tror också det är viktigt att ledaren förmedlar 

”vi gör det här ihop”. Så att ledaren istället inte säger ”men ni har den 
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här spetskompetensen och ni behövs men inte ni andra”. Det är viktigt att 

vi känner “det här är gruppen”. (Medarbetare 5)  

Att medarbetaren upplever delaktighet i beslut och ha möjligheten att kunna påverka 

målen och arbetsuppgifterna var en viktig aspekt enligt medarbetarna 1, 2 och 5. 

Medarbetare 1 beskrev att få vara med och planera får han/hon att känna att de gör ett 

gemensamt arbete. Att en ledare bestämmer helt och hållet kan göra att arbetsuppgifter 

upplevs vara ojämnt fördelat enligt medarbetare 2. Istället var det viktigare att kunna 

påverka valet av arbetsuppgift och att det finns möjlighet att ta upp det. Vidare ansåg 

medarbetare 1 och 5 att det var viktigt att få vara delaktig i beslut om hur målen 

formuleras och få möjligheten att vara med och påverka. Samtidigt beskrev medarbetare 

5 att istället för att ledaren har det sista ordet i alla beslut är det roligt att få tänka fritt och 

ha eget ansvar.  

Ja men ju delaktig man är desto mer engagerad blir man. Vi har ett bra 

engagemang och vi har ett bra sätt att jobba med saker för att vi är 

delaktiga i beslut. Då har vi som jag sa innan dem här målen och ledaren 

frågar; “Hur jobbar vi där”, ”Hur tycker ni, vill ni ha grupper” vi svarar 

”Ja det tycker vi låter bra, vi vill jobba med detta”. Då blir man mer 

engagerad. (Medarbetare 5) 

Något som var av vikt för medarbetarna var att målen ansågs vara uppnåbara. Enligt 

medarbetare 3 måste målen vara möjliga att uppnå, annars får engagemanget en motsatt 

effekt.  

Ett mål ska vara rimligt, man ska kunna klara av det. Man ska kämpa för 

att nå det men det ska ändå vara möjligt på något vis att uppnå. Annars 

tappar man engagemanget. (Medarbetare 3)  

Ledarens stöttning och förtroende för medarbetarna i arbetet 
Något som visade sig vara viktigt för medarbetarna 1, 2, 3 och 5 var att ledaren ger 

medarbetare frihet under ansvar. Medarbetare 3 förklarar att genom att ha en rolltydlighet 

i arbetet och att respektera det faktum att ledaren är ledare, medarbetare är medarbetare 

och att ledaren är den som visar riktning till medarbetarna var viktigt. Dock beskriver 

han/hon att det ändå måste finnas en viss frihet för medarbetarna att kunna anpassa sitt 

arbete själva. Medarbetare 2 förklarar även att ledaren hela tiden bör vara medveten om 

vad som måste och ska göras men att också ge utrymme till medarbetarna att bestämma 

själva. Vidare beskriver medarbetare 2 att det är viktigt att ledaren ser honom/henne och 

litar på och har förtroende för att arbetet blir genomfört på ett bra sätt. Medarbetare 1 

framhäver även vikten av att ledaren tillåter och ger utrymme för frihet i arbetet då detta 

medför att medarbetaren känner att han/hon får ett förtroende.  

Det är jätteviktigt för mig att jag känner att jag är fri att lägga upp min 

dag. För att i frihet finns ju någonstans ett förtroende i och känner inte 

mina ledare att de har förtroende för mig, så blir det ju jättesvårt att utföra 

jobbet. Så frihet är jätteviktigt. (Medarbetare 1)  

Medarbetare 2 framhäver att vissa ramar för hur arbetet ska gå till är fördelaktigt. Om 

arbetet inte känns helt rätt så ska han/hon ha friheten att ändra på sitt arbetssätt. Detta 

kommer de ibland fram till tillsammans, medarbetare och ledare emellan men att även i 

det läget ska det finns möjlighet att tänka fritt och kunna agera själv om så önskas. Något 
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som medarbetare 5 beskriver kopplat till att frihet i arbetet, är att ledare som bidrar till 

ökad frihet leder till att han/hon känner sig mer engagerad och mindre stressad. 

Medarbetare 5 upplever då att han/hon kan styra sitt arbete själv. 

Så upplever jag själv i alla fall kopplat till engagemang. Känner jag att 

jag kan hantera arbetet, även om jag har mycket att göra är det viktigt att 

kunna styra mitt jobb. Då känner jag mig både mer engagerad och mindre 

stressad. (Medarbetare 5)  

Att ledaren visar att han/hon har förtroende för sina medarbetare var något som var viktigt 

för respondenterna. Medarbetare 1 beskriver vikten av att känna att ledaren har förtroende 

för och att någon alltid står bakom honom/henne. För om han/hon inte upplevde det skulle 

det i sin tur leda till en ökad oro om hur han/hon får agera eller inte. Om det inte fanns 

förtroende för medarbetarna skulle det leda till minskat engagemang istället för ökat. 

Vidare förklarar även respondenten att kopplat till förtroendet för medarbetare, är det 

viktigt att ledaren också tror på sina medarbetare. Om han/hon inte gör detta skulle det 

istället leda till att medarbetaren tappar självförtroende och inte vågar göra de extra stegen 

för att utvecklas eller prestera påstår medarbetare 1.  

Känner jag att jag inte har förtroende och att jag aldrig har någon som 

står bakom mig då hade jag kanske varit orolig och gått runt och tänk “får 

jag göra så här?” eller “får jag säga så här?” och då tror jag att jag hade 

tappat engagemang. (Medarbetare 1) 

Medarbetare 4 framställer vikten av att ledaren ser och tror på sina medarbetare och att 

han/hon möter och ser att alla människor är olika. Att inte placera någon individ i ett fack 

utan försöka möta medarbetare på det plan där just han/hon befinner sig. Ytterligare en 

viktig aspekt i att känna att ledaren har förtroende för sina medarbetare beskriver 

medarbetare 3 handlar om att stödja sina medarbetare. Om han/hon inte hade fått stöd i 

sitt arbete hade det minskat medarbetarnas engagemang. Att ha någon som bryr sig och 

finns där när medarbetare behöver det och att stödja i motgång.  

Om man inte fått stöd i arbetet kan man väl säga att engagemanget hade 

klart minskat. Då blir man istället nedtryckt om man känner att man inte 

får stöd eller har någon som bryr sig. Det är viktigt det här med “hur en 

ledare ska vara” är på något vis. Att ledaren ska bry sig om sin personal 

och att man får stöd när man behöver det.” ... Hade man haft en ledare 

som inte hade stått upp och brytt sig om medarbetare, det hade det varit 

fruktansvärt. Det är nog bland det viktigaste, att ledaren stöttar i motgång. 

(Medarbetare 3)  

Att ha en ledare som inte hela tiden kontrollerar, hänger över en och kollar allt 

medarbetare gör var viktigt för medarbetare 1. Det finns en fin balans mellan vad som är 

för mycket och vad som är okej. Att ha en som hela tiden kontrollerar, kan leda till att 

engagemanget kvävs då det tar bort det personliga ansvaret i uppgiften. Genom att ledaren 

istället visar förtroende för att medarbetaren klarar av uppgiften bidrar det till ökat 

engagemang. Även medarbetare 2 och 3 beskrev vikten av att inte känna sig kontrollerad. 

Att friheten och tilliten till medarbetaren hela tiden finns där för att han/hon faktiskt klarar 

av uppgiften var viktigt. Detta var något som i sin tur bidrog till ökat engagemang hos 

medarbetarna. Medarbetare 1 framhäver omvänt även att om medarbetaren har förtroende 

för sin ledare och att medarbetaren känner att ledaren vet vad han/hon talar om. Att känna 
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att han/hon alltid kan fråga om något är oklart och att ledaren agerar bollplank om 

medarbetaren har frågor.  

Om ledaren står över axeln hela tiden och ser vad du gör och kontrollerar 

blir jobbigt. Det är ju en jättefin balans att faktiskt våga vara hands-on 

och faktiskt prata, “Okej, vad kan vi utveckla?” och sen släppa. För går 

det till överdrift då kväver det engagemanget och kreativiteten. Medans 

om man håller sig på den bra sidan, vad nu det är, då föder det kanske 

mer engagemang. (Medarbetare 1) 

Kommunikation och relation mellan medarbetare och ledare 

I intervjuerna med respondenterna framkom det att kommunikationen mellan 

medarbetaren och ledaren var en betydelsefull aspekt för medarbetarnas engagemang för 

arbetet. Detta är något som medarbetare 1, 2 och 3 anser vara viktigt. I arbetet kan det 

uppstå frågor som medarbetaren behöver diskutera som de vänder sig till med ledaren.  

Det är det här att se och känna av och ha en bra dialog och kommunikation 

framförallt med ledaren. Att även ha återkoppling och feedback. Det är 

en av de viktigaste, att ha en bra kommunikation och återkoppling. 

(Medarbetare 3)  

Medarbetare 1 beskriver att det inte alltid finns så tydliga svar, därför finns det ett behov 

av att diskutera frågorna med ledaren. En annan aspekt i kommunikationen är att den är 

anpassad efter medarbetaren. Medarbetare 1 berättar att ledaren har anpassat sin 

kommunikation med medarbetaren efter vad han/hon behöver. Denna anpassning har i 

sin tur gjort det lättare för medarbetaren att föra en bra dialog. Vidare förklarar 

medarbetare 2 att en komponent i kommunikationen är att vara tydlig och förmedla vad 

det är som förväntas av medarbetaren. Samtidigt så beskriver medarbetare 1 och 2 att det 

är viktigt att kunna prata om vad som helst och att det är högt i tak. Medarbetare 2 

förklarar att det är betydelsefullt för medarbetaren kunna komma till ledaren med alla 

typer av frågor. Även viktigt att frågorna inte ses som varken för liten eller för stor. Vidare 

berättare medarbetare 1 att om ledaren kan skapa tillit mellan sig och sina medarbetare, 

är det en bra förutsättningarna för att medarbetaren vågar komma och prata om något som 

är jobbigt eller när något har blivit fel.  

Jag tycker det är väldigt viktigt att ledaren är kommunikativ, att han/hon 

är tydlig med vad som förväntas. Det kanske inte är en egenskap men för 

mig är det viktigt… Att inga frågor är för stora eller för små utan att man 

faktiskt kan lyfta allt. Man känner sig aldrig i vägen. (Medarbetare 2)  

En annan viktig aspekt för engagemang i arbetet är feedback. Medarbetare 1, 2, 3 och 5 

beskriver att det är viktigt att ledaren ger feedback till sina medarbetare. Medarbetare 3 

förklarar att feedbacken är väldigt viktigt i vissa lägen då medarbetaren får bekräftelse på 

vad det är som är bra och att det är ett sätt att veta om han/hon är på rätt väg. Vidare 

förklarar medarbetare 2 att feedback är en av de viktigaste komponenterna för att främja 

engagemang.  

Men att man får positiv feedback, det behöver inte vara mycket utan det 

kan vara ett “bra jobbat” eller “vad roligt”. Att ledaren är engagerade i 

det jag gör och ger feedback är egentligen det viktigaste för att öka mitt 

engagemang. Att ledaren också ger mig frihet under ansvar då känner jag 
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att de visar att dem kan lita på mig. Då tycker jag det blir mycket roligare. 

(Medarbetare 2)  

Samtidigt förklarar medarbetare 2 och 3 att feedback handlar både om att ledaren 

återkopplar om vad medarbetaren gör som är positivt men också vad medarbetare kan 

utveckla. Medarbetare 1 förklarar att utvecklingssamtal är ett sätt att få konkret feedback 

i vad som kan utvecklas och göras bättre. Kopplat till utvecklingssamtal förklarar 

medarbetare 5 vikten av att ledaren har koll på vad medarbetarna gör och att de har en 

nära kontakt. Om ledaren inte vet vad medarbetaren gör, kan det leda till att samtalen och 

återkopplingen till medarbetaren blir tomma ord. Medarbetare 3 förklarar att det är viktigt 

att feedbacken är önskad av medarbetaren. Skulle det komma återkoppling och förslag på 

förbättringar när medarbetaren inte är intresserad, kan det leda till icke-engagemang 

istället. Här lägger medarbetare 3 betoning på att det är mer önskat med positiv feedback 

och att få höra vad det är en medarbetare har gjort bra.  

Det är klart får man feedback av ledaren och inte är intresserad av den, 

då kan det bli så att man tappar engagemanget. Jag vill inte höra hur dålig 

jag är. Det är mycket roligare att få höra hur bra man är. (Medarbetare 3)  

Medarbetare 2 beskriver att om det inte ges positiv feedback och bara negativ, kan det 

leda till att medarbetare upplever att ledaren inte litar på ens förmåga att klara av arbetet. 

I det läget kan det hämma arbetsprestationen och skapa ovilja att vara kvar på 

arbetsplatsen.  

Ytterligare ett tema som medarbetarna förklarar främjar engagemanget till arbetet är 

relationen till ledaren. Medarbetare 1, 2 och 5 beskriver att relationen är väldigt viktig. 

Medarbetare 5 förklarar att det är fördelaktigt att medarbetaren och ledaren känner 

varandra väl och att de har en nära kontakt. Vidare berättar medarbetare 1 och 2 att om 

de känner en personligen, leder det till mer engagemang. Att ledaren vet vem 

medarbetaren är som person även i det privata. Där anses det viktigt att kunna prata med 

ledaren och att han/hon bryr sig om medarbetaren.  

Jag upplever ökat engagemang när jag känner att jag har nära till ledaren, 

kan ta snabba beslut och att ledaren känner mig personligen. De vet vem 

jag är och är det någonting, det kan ju vara om jag har något privat som 

har hänt, då vill jag ändå kunna känna att jag kan prata med ledaren om 

det och att de bryr sig. (Medarbetare 2) 

Medarbetare 1 framhäver också vikten av att ha kännedom om medarbetares privata sida. 

Om det händer något i det privata, är det viktigt att kunna diskutera det med ledaren och 

kunna anpassa medarbetarens arbete efter det. Vidare anses det vara viktigt att det råder 

god stämning på arbetsplatsen, skulle ledaren vara på dåligt humör eller inte gilla en 

specifik medarbetare förklarar medarbetare 1 att det skapar icke-engagemang.  

Personlig utveckling 

Något som var viktigt för samtliga respondenter var att ha möjlighet till utveckling i 

arbetet och att ledaren var den som främjade detta. Medarbetare 1 tydliggör att det är 

viktigt att tydligt föra en dialog kring just utvecklingen för den enskilda medarbetaren 

och att ledaren hela tiden har det i beaktning. Genom att avsätta tid, inte hastar förbi och 

verkligen kollar på djupet i medarbetarnas utveckling var något som var väldigt 

viktigt.  Medarbetare 3 och 4 beskriver kopplat till utveckling att möjligheten att delta på 
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utbildningar är något som är viktigt. Medarbetare 3 lägger vikt vid att ha möjlighet till 

utveckling och utbildning i företaget och om den inte finns hade han/hon inte stannat 

kvar. Om medarbetare kommer med förslag på utbildningar som sedan ledaren tystar ner 

och meddelar att han/hon inte kan delta på den, bidrar till minskat engagemang. En som 

däremot ser och kommer med förslag på kurser eller utbildningar som medarbetaren 

skulle kunna gå på, beskriver medarbetare 3 bidrar till ökat engagemang.  

Får jag inte åka på utbildning eller upplever jag att jag inte skulle få, om 

jag kommer och frågar ledaren ”jag har hittat denna utbildningen nu och 

här är det en kurs jag vill gå, får jag åka?” och ledaren svarar ”Nej det 

får du inte”. Klart att jag hade tappat mitt engagemang. Däremot om 

ledaren framför att ”nu har jag hittat en utbildning till dig här” eller att 

ledaren istället svarar när jag frågar” vad bra åk iväg du om du har 

möjlighet, det är bara att boka in det”. Då skulle de ge mig mer energi 

genom att komma iväg och träffa kollegor eller andra aktörer. 

(Medarbetare 3)  

Medarbetare 2 talar också om vikten av att ledaren ser just honom/henne och att detta 

bidrar till att också se vad han/hon som medarbetare tycker är kul och skulle vilja 

utvecklas inom. Medarbetare 5 berättar även att tiden och engagemanget måste också 

finnas till, för att faktiskt vilja utvecklas och gå på utbildningar. Där har ledaren en viktig 

roll i att uppmuntra medarbetare och se vilka utbildningar medarbetaren skulle kunna dra 

nytta av. Att se vad medarbetaren behöver för typ av utbildning eller utveckling leder till 

att medarbetare 5 kände sig mer sporrad till arbetet.  

Det är också viktigt att ledaren har en övergripande bild över sin personal. 

Att ledaren funderar på: ”Vad skulle den och den kunna? Hur ser vi på 

det rent organisatoriskt? Vad behöver den utvecklas i och vad har vi för 

nytta av det?”. Så kan jag som medarbetare få den feedbacken utan att 

själv ha sett det. Att ledaren frågar: ”vi tänker att du är duktig på detta, 

skulle du inte kunna gå på den utbildningen?”. Att jag då svarar: ”jaha, 

men det har jag inte tänkt på”. Det kan också sporra mig till att det blir 

kul, att ledaren ser vad jag behöver och att jag själv inte tänkt att jag kunde 

göra det. (Medarbetare 5)  

Medarbetare 2 framhäver vikten av att föra tydlig kommunikation angående utvecklingen 

framåt. Att ledare och medarbetare gemensamt kom fram till mål längre fram och några 

mål så medarbetaren kunde sikta lite högre mot. Detta beskriv medarbetare 2 kunde sporra 

han/hon lite extra i arbetet om ledaren såg det. Medarbetare 1 och 2 framställer också 

vikten av att de gemensamt har framåtsträvande mål. Medarbetare 1 beskriver att hela 

tiden ha en öppen dialog med sin ledare om hur de ska röra sig framåt är viktigt och att 

han/hon verkligen vill vara kvar på arbetet. Att gemensamt se vart han/hon är på väg, vart 

företaget är på väg och vart han/hon och företaget gemensamt är påväg. Att ledaren våga 

ta dessa samtal var viktigt för medarbetare 1. 

...att hela tiden ha en dialog men okej hur rör vi oss framåt.”... “...Jag vill 

se min egna utveckling, vart är jag påväg, jag vet vart företaget är på väg 

men vart är jag tillsammans med företaget på väg. Vad tänker jag att jag 

vill göra om 5 år, vad tänker du som ledare att jag är om 5 år. Att våga 

titta framåt på något sätt och försöka se att vi växer tillsammans.” 
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…  “Detta jobbet är verkligen viktigt för mig, jag vill verkligen vara här. 

(Medarbetare 1)  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer det föras inledningsvis en diskussion om val av metod och förslag 

till förbättringar för framtida forskning. Vidare diskuteras resultatet i förhållande till det 

teoretiska ramverket och tidigare forskningen. Avsnittet avslutas med en diskussion om 

implikationer och ett resonemang om framtida forskning inom problemområdet. 

Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer  

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade. Till intervjuerna utformades en 

intervjuguide som baserades på kategorisering av teman från det teoretiska ramverket och 

den tidigare forskningen. Intervjuguiden prövades sedan i en pilotstudie för att testa 

frågornas relevans, vidare bidrog handledaren med synpunkter om utformningen av 

intervjuguiden. Det resulterade i korrigeringar av frågor, för att bättre passa studien. 

Tanken med den semistrukturerade intervjun var att beröra olika teman, där varje tema 

inleds med öppna frågor, för att sedan avsluta med frågor som var mer direkta. Detta är 

förenligt med Bryman (2018) som förklarar betydelsen av att direkta frågor finns med i 

guiden för att försöka avgränsa diskussionen som står direkt kopplat till studiens syfte. 

Däremot gavs det även utrymme för följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden, för 

att låta respondenten tala mer fritt om ämnet. Som följd varierade det insamlade materialet 

men det bidrog även med olika intressanta aspekter med relevans för studien. I samband 

med att respondenterna delgavs missivbrevet fick de även intervjuguiden. Vi ansåg att 

problemområdet var ett komplicerat ämne och därför skickades frågorna ut så att 

respondenten skulle fått möjlighet att reflektera själva innan intervjun inleddes. Det kan 

ha format i hur de svarat under intervjun och är något som är viktigt att ta i beaktande. 

Möjligen är medarbetarens relation till ledaren ett känsligt ämne. Varför det betonades att 

intervjun syftade att tala om det generellt och inte nödvändigtvis om den ledare 

respondenten har idag. 

Urval  

I studien genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. En av anledningarna till detta 

var den tidsram som fanns för uppsatsskrivandet som var begränsad. Om mer tid funnits 

hade det varit önskvärt att genomföra fler intervjuer. Bryman (2018) förklarar att i 

kvalitativ forskningsmetod finns något som kallas informationsmättnad som innebär att 

efter ett visst antal intervjuer har genomförts kan en mättnad uppstå och ny information 

uppkommer inte längre. Genom att intervjua fler medarbetare hade mer information 

kunnat samlats in men det hade också resulterat i att mindre tid gått till att analysera och 

bearbeta materialet. Avvägandet gjordes i förhållande till den tid som är avsatt för 

uppsatsskrivandet och kvaliteten på analysen. Därav togs ett beslut att istället endast 

intervjua fem medarbetare för att kunna öka kvaliteten och bearbetningen av just det 

insamlade materialet.  

Tre av de medarbetare som intervjuades togs första övergripande kontakten med chefen i 

företaget som sedan gav oss en lista på vilka medarbetare som var intresserade att 

medverka. I samband till detta hade chefen möjlighet att påverka valet av respondenter. 

Informationen om vad studiens syfte var och handlade om fick endast respondenterna ta 

del av. För två av medarbetarna som deltog togs kontakten direkt via mail, vilket ansågs 
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vara det mest fördelaktiga. Om möjligheten hade funnits att ta kontakt själva med alla 

respondenterna hade det kunnat skapa större kontroll på variationen när det gäller 

relationen till ledaren, arbetslivserfarenhet, kön samt ålder. Det ansågs däremot inte vara 

ett problem att respondenterna fick kontakt med oss via chefen eftersom studien inte 

syftar till den specifika ledaren de har idag utan en mer generell bild. Medarbetarna fick 

information om detta och att även tidigare arbetserfarenheter av ledare kunde framföras 

under intervjun. Dock en etisk aspekt kopplat till att chefen är den som frågar om 

medarbetaren vill medverka i studien kan handla om att medarbetaren känner ett tvång 

att göra så. Likaså att medarbetaren kan vara rädd för att det ska vara möjligt att urskilja 

vem som sagt vad i resultatet. Det var dock något som övervägdes och togs hänsyn till 

och medarbetaren fick direkt förklarat för sig att resultatet är presenterat på ett sätt som 

inte gör det möjligt att identifiera dem i studien.  

Vetenskapliga artiklar och litteratur  

I sökningen av artiklar och litteratur användes begreppen leadership och work 

engagement. En stor del av den tidigare forskningen visar på att transformativt ledarskap 

har ett samband med engagemang för arbetet. För vidare översikt om det berörda ämnet 

föreslås det därför att istället göra sökningar med begreppet transformational leadership 

och work engagement, detta för att avgränsa sökningarna ytterligare kring 

problemområdet. Av de artiklar som användes var forskning endast gjord med 

kvantitativa metoder. Trots det valdes det ändå att i denna studien använda en kvalitativ 

metod. Det motiverades med att ha ett mer utforskat närmande till problemområdet och 

för att försöka bidra med något nytt. 

Transkribering 

Eftersom att transkribering av materialet är tidskrävande valdes det att dela upp arbetet 

mellan oss. Genom att dela upp intervjuerna kunde mycket tid sparas som istället ägnades 

åt att analysera det transkriberade materialet, detta ledde till att transkriberingen inte är 

helt identiskt utförda. Däremot var båda medvetna om att vi ville transkribera ordagrant 

och ta bort pauserna. Om mer tid funnits hade det varit önskvärt att genomföra det arbetet 

tillsammans för att minska riskerna med att transkriberingen genomfördes olika.  Genom 

att göra det tillsammans hade det kunnat skapa en ökad och djupare förståelse för varje 

enskild intervju. Det är något som kommer att tas i beaktning i kommande arbeten. 

Analys 

Eftersom båda deltog på samtliga intervjuer diskuterades intryck som uppkom efter 

intervjun innan transkribering genomfördes. Kategorisering av den insamlade materialet 

gjordes efter att samtliga intervjuer var transkriberade för att gemensamt kunna diskutera 

vad de olika respondenterna lade vikt vid. Det transkriberade materialet valdes att 

färgkodas i Word utefter det som var och en av oss hade transkriberat och som ansågs 

relevant för studien. Fokus lades på att ha en så objektiv bild av materialet som möjligt 

utan att färgas av den tidigare forskningen. Fem kategorier uppkom som fångar in de 

viktigaste och mest betydelsefulla delarna av materialet. Kategoriernas namn har 

reviderats för att på ett så rättvisande sätt spegla resultatet och även för att göra det enklare 

för läsaren att hitta. Att ha färre kategorier hade kunnat skapa förvirring och bli otydligt 

eftersom många kategorier då hamnar under en och samma och de mindre delarna i så 
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fall behövts tas bort. Det ansågs dock inte vara önskvärt då äkthet och transparensen i 

studien skulle försvinna i samband med detta. 

 

Resultatdiskussion 

Analysen av det insamlade materialet har resulterat i att fem nya kategorier uppkom ur 

empirin. Dessa har sedan analyserats i förhållande till det teoretiska ramverket, tidigare 

forskning samt den omarbetade JD-R-modellen. 

Ledaren som förebild  

Enligt det teoretiska ramverket har ledaren en påverkan på medarbetaren genom 

inspiration, där entusiasm och optimism är viktiga komponenter. Genom att ledaren sågs 

som en förebild bland medarbetare och själv var engagerad i arbetet påverkade det i sin 

tur medarbetares upplevelse av engagemang. Därtill handlar det också om att ledaren 

agerar som en förebild, någon som medarbetarna vill efterlikna (Bass och Riggio, 2006). 

Detta var något som stämde överens med resultatet, då medarbetarna uppgav att om 

ledaren visade sig vara engagerad i arbetet, smittade det av sig. Likaså fungerade det 

omvänt, var ledaren inte engagerad upplevde medarbetaren istället icke-engagemang. 

Vidare tolkas detta utifrån JD-R-modellen att om ledaren är inspirerande, som är en viktig 

komponent i det transformativa ledarskapet, medför det ökat engagemang. Medarbetare 

framförde även betydelsen av att ledaren finns på plats samt vikten av att alltid kunna 

vända sig till sin ledare som ansågs ha kompetensen och svaren på medarbetarnas frågor. 

När medarbetare vänder sig till sin ledare görs detta för att de ser ledaren som en förebild. 

Genom att medarbetare upplever att de kan vända sig till ledaren påverkade det i sin tur 

engagemanget för arbetet. Det är i linje med JD-R-modellen där ledaren ses som en 

tillgång för medarbetare, alltså en arbetsresurs. Detta tolkas vidare till vikten av att 

ledaren ses som en arbetsresurs och finns till för sina medarbetare och att detta i sin tur 

leder till ökat engagemang.  Medarbetare framhäver också att ledaren främjar en 

anklagelse-fri miljö genom att själv erkänna sina misstag samt öka tryggheten på 

arbetsplatsen. I enlighet med den tidigare forskningen där Bedarkar och Pandita (2014) 

förklarar att om ledaren främjar en anklagelse-fri miljö har det en positiv effekt på 

medarbetarnas engagemang. Genom att agera inspirerande gentemot sina medarbetare 

(Bakker et al., 2011) samt att få sina medarbetare att känna sig inspirerande (Tims et al., 

2011) bidrar detta till ökat engagemang. I relation till studiens resultat kopplas det till att 

ledaren som förebild kan inspirera och därmed främja engagemang. 

Delaktighet och målformulering 

Att ha kännedom om målen i organisationen var en viktig aspekt för medarbetarens 

engagemang i arbetet. Bakker och Leiter (2010) redogör att arbetsresurser har till uppgift 

att uppnå mål i organisationen. Kopplat till resultatet framhävde medarbetarna att ledaren 

är den som förmedlar målen och genom att medarbetare vet om dessa ökar det 

engagemang. Vidare menade de på att om ledaren är öppen för förslag vid beslut om 

målen, leder det till ökat engagemang hos medarbetaren. Detta är något som kan kopplas 

till JD-R-modellen samt Bass och Riggio (2006) förklarar att medarbetare bör involveras 

i framtidstankar och organisationers mål. Det stärks också av den tidigare forskningen där 

Bakker et al., (2011) och Zhu et al., (2009) beskriver vikten av att medarbetare involveras 
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i hela processen från målformulering till arbetsfördelning. I resultatet påpekade 

medarbetare också att om de är medvetna om målen samt att de har bidragit till att uppnå 

dem, leder det till ökat engagemang. Detta är i linje med JD-R-modellen och 

medarbetarens relation till ledaren och organisationen samt vikten av att ledaren för tydlig 

kommunikation om målen. Bakker et al., (2008) förklarar att om ledaren får medarbetares 

uppgifter att upplevas betydelsefulla för organisationens mål och om medarbetare 

upplever en ökad känsla av ansvar, bidrar det till ökat engagemang. Det stärks i den 

tidigare forskningen av Aryee et al., (2012) som beskriver genom att medarbetare känner 

ett ansvar i arbetet bidrar det i sin tur till ökat engagemang. Att medarbetare upplever att 

de bidrar till organisationen i sin helhet och att detta har ett nära samband till upplevelse 

av ökat engagemang, stärks av både Bakker et al., (2011) och Zhu et al., (2009). 

Ledaren som stöd och förtroende för medarbetarna i arbetet 

Att ledaren agerar stödjande och har förtroende för medarbetarna var av vikt för att de 

skulle uppleva ökat engagemang i arbetet. En viktig del ansåg medarbetaren vara att 

ledaren hade förtroende för han/hon som enskild medarbetare. Om detta förtroende inte 

fanns skulle medarbetaren tappa självförtroende inför arbetet som i sin tur leder till icke-

engagemang. Detta kan förklaras med hjälp av JD-R-modellen där det beskrivs att ledaren 

kan indirekt främja engagemang genom att direkt påverka medarbetarens personliga 

resurser exempelvis självförtroende. Om det finns förtroende för att medarbetaren klarar 

av arbetsuppgiften, kan det öka självförtroende i arbetet och i sin tur medarbetarens 

engagemang (Bakker och Leiter, 2010). Något som också var viktigt för medarbetare var 

att ledaren tror på sina medarbetare. Genom att tro på och få sina medarbetare att prestera 

bortom sina förväntningar (Yukl, 2012) bidrar det till att medarbetare upplever ökat 

engagemang.  Detta stärks även i den tidigare forskning där Salanova et al., (2011) 

beskriver genom att ledaren kommunicerar att han/hon tror på sina medarbetare bidrar 

det till ökat engagemang.  

Medarbetarna förklarar också att om de inte upplever trygghet i arbetet anser de att 

ledaren behöver vara mer stödjande. Finns det inte stöd kommer han/hon uppleva icke-

engagemang. I förhållande till det teoretiska ramverket förklarar Bass och Riggio (2006) 

att ledaren behöver anpassa sig efter enskilda medarbetares individuella behov. Här kan 

en koppling dras till JD-R-modellen och vikten av att ledaren agerar stödjande i 

förhållande till arbetet och de personliga resurserna. I förhållande till resultatet framhäver 

medarbetare vikten av att ledaren ser att alla medarbetare är olika. Vidare i den tidigare 

forskningen stärks det av Moss (2009) som beskriver att om en medarbetare inte känner 

sig trygg, bör ledaren återigen gå in och vara ett stöd. Även Aryee et al., (2012) framställer 

vikten av ledarens roll i att få sina medarbetare att känner sig trygga och uppleva att de 

har kontroll över sina arbetsuppgifter. Om ledaren agerar på ett sådant sätt att medarbetare 

känner att de har kontroll (Aryee et al., 2012) samt att medarbetare litar på sin ledare 

(Bedarkar och Pandita, 2014) så leder det till ökat engagemang. I resultatet beskrivs också 

att det är en fin balans mellan hur mycket som ska kontrolleras. Om ledaren kontrollerar 

för mycket bidrar det istället till icke-engagemang. Även Zhu et al., (2009) förklarar att 

medarbetare inte ska känna sig kontrollerade av ledaren då det kan medföra icke-

engagemang. 
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Kommunikation och relation mellan ledare och medarbetare  

Genom att ha en tydlig kommunikation med sin ledare upplever medarbetare att detta 

påverkar deras engagemang för arbetet. Det finns inte alltid tydliga svar och ledaren 

behöver kommunicera vad som förväntas av enskilda medarbetare är något medarbetarna 

anser är viktigt. Bass och Riggio (2006) beskriver att genom att stimulera medarbetare, 

uppmuntra och ifrågasätta antagande är något som bidrar till ökat engagemang. I 

resultatet framkom också att om ledaren skapar tillit till sina medarbetare och att det är 

okej att ha en annan åsikt än sin ledare, beskriver Bass och Riggio (2006) också ökar 

medarbetares engagemang. En annan aspekt som ansågs vara viktig i resultatet var att 

främja en god relation för att öka engagemanget. Medarbetarna ansåg att om de och 

ledaren känner varandra väl och har en bra kontakt, där relationen inte enbart var 

arbetsrelaterad, kunde det främja medarbetarnas engagemang. Vikten av ett gott samspel 

förutsätter att det råder en god relation, även på ett personligt plan. Detta kan i sin tur 

kopplas till JD-R-modellen som visar på vikten av ett gott samspel mellan ledare och 

medarbetare för ökat engagemang. Vidare förklarar även Bass och Riggio (2006) att den 

personliga interaktionen mellan ledare och medarbetare är viktig. Att ledaren ser sin 

medarbetare mer som en person än som en anställd har positiv påverkan på deras 

engagemang. Resultatet visade också att feedback från ledaren var en komponent som var 

viktig för medarbetarens upplevelse av engagemang i arbetet. Medarbetare framställer att 

feedback gav bekräftelse på att han/hon är på rätt väg samt gör ett bra arbete. Zhu et al., 

(2009) beskriver vikten av att föra en tydlig kommunikation med sina medarbetare och 

att detta i sin tur påverkar engagemanget. Vet medarbetare vad som förväntas av dem och 

får feedback på sitt arbete bidrar det till ökat engagemang. Även Bedarkar och Pandita 

(2014) framhäver betydelsen i att föra en god kommunikation mellan ledare och 

medarbetare. 

Personlig utveckling 

Något som var av vikt för medarbetare var möjligheten till utveckling i företaget och detta 

kan relateras till det teoretiska ramverket. Enligt JD-R-modellen är självförmåga en 

komponent i de personliga resurserna som kan leda till ökat engagemang i arbetet. Att få 

utvecklas i företaget kan ses som att medarbetaren också utvecklar sin självförmåga. Om 

medarbetaren får möjlighet till utveckling, kan det resultera i att han/hon ser sig själv ha 

bättre förutsättningar att klara av arbetet i ett senare skede. Om ledaren skapar möjligheter 

för medarbetaren att utvecklas leder det i sin tur till att medarbetaren ökar sin 

självförmåga och därmed ökar sitt engagemang för arbetet. Detta är ytterligare en aspekt 

i JD-R-modellen som går att finna då ledaren är en arbetsresurs. Bakker och Leiter (2010) 

beskriver att en form av arbetsresurs som kan främja engagemang är just att stimulera till 

lärande och personlig utveckling för medarbetare. Det går i linje med resultatet där 

medarbetare påpekar att de vill se att de har möjlighet till utveckling i företaget, för att de 

ska uppleva ökat engagemang. Det stärks också av Bass och Riggio (2006) och Nilsson 

et al., (2011) som förklarar att ledaren har en viktig del i att se till att medarbetarnas 

egenvärde och möjlighet till utveckling tas tillvara på. I resultatet påpekar också 

medarbetare att de vill ta del av organisationens framtidsplaner och var i denna relation 

medarbetaren befinner sig. Genom att få ta del av denna informationen anser medarbetare 

att de skulle bli mer engagerade. Bass och Riggio (2006) belyser vikten av att ledaren 

involverar medarbetare i just tankar om organisationens framtid och genom att göra det 

påverkas också medarbetares engagemang. Bakker et al., (2011) återger i den tidigare 
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forskningen att en del inom den transformativa ledarstilen är att skapa möjlighet för 

medarbetaren att utvecklas och detta är något som främjar engagemang i arbetet. Vidare 

beskriver Zhu et al., (2009) att olika valmöjligheter i arbetet främjar medarbetarnas 

engagemang. I förhållande till resultatet är detta i linje med medarbetares egna 

initiativtagande till olika utbildningar men också att ledare kommer med förslag på 

utvecklingsmöjligheter. Det framkom även att utbildningar och utveckling kunde ge ökad 

energi till arbetet och att det på så vis påverkar engagemanget. Detta kan förklaras med 

hjälp av JD-R-modellen som visar ledarens påverkan på arbetsuppgifter. Bakker et al., 

(2011) förklarar att genom att medarbetare tycker att arbetet är tillfredsställande och utför 

arbetet av lust istället för tvång, bidrar det till ökat engagemang. 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva om och i så fall hur medarbetare upplever att det 

transformativa ledarskapet främjar deras engagemang för arbetet. I resultatet beskriver 

medarbetare de viktigaste faktorerna inom ledarskapet som medför ökat engagemang:  

• Att ledaren inspirerar och är en förebild  

• Att ledaren främjar möjlighet till utveckling inom organisationen  

• Att det råder ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och medarbetare 

• Att medarbetare känner sig delaktiga i organisationen och i de beslut som fattas.  

• Att medarbetare har en god personlig relation till ledaren 

Slutsatsen av studien visar att det transformativa ledarskapet främjar medarbetares 

engagemang för arbetet genom ledarens sätt att agera och tar hänsyn till de enskilda 

individernas olika behov. 

  

Arbetslivspedagogiska implikationer och framtida 
forskning  

Modellen som omarbetades till studiens syfte och som vi utvecklat ansågs ge ett positivt 

bidrag till denna studie. Däremot kan den revideras och utvecklas ännu mer. De tre funna 

teman som implementerats i modellen är inte helt träffsäkra och vidare studier inom 

ämnet hade kunnat utforska mer precisa komponenter i modellen. Exempel på teman att 

vidare undersöka är den personliga relationen ledare och medarbetare emellan samt 

stödjande ledarskap. 

Vidare forskning inom området kan förslagsvis göra andra avgränsningar. En 

avgränsning kan möjligtvis vara att studera medarbetare med inriktning på millennials 

(personer födda mellan 1982–1994) och om det beroende på ålder finns skillnader 

avseende ledarskapet som är mer betydelsefulla för deras upplevelse av engagemang för 

arbetet.  
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Bilaga I 

I 

MISSIV 
 

Hej, 

 

Våra namn är Anna Johansson och Axel Wrangel, vi är två personalvetarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö som just nu skriver vår kandidatuppsats.  

 

Vår uppsats handlar om att undersöka hur ledarskap kan främja medarbetares 

engagemang. Fokus kommer att ligga på hur ledarskapet kan främja medarbetares 

engagemang i arbetet. Studien syftar till att behandla ledarskap generellt och fokuset 

behöver inte ligga på den ledare du har i dagsläget, utan kan beröra även tidigare ledare 

du stött på i ditt arbetsliv. Tidigare forskning har visat på att där finns samband mellan 

ledarskap och medarbetares engagemang och vi vill utforska detta vidare i hopp om ny 

kunskap kring ämnet. För denna studie kommer vi att hålla intervjuer och vänder oss till 

dig för att fråga om du vill delta. Intervjuns uppskattade längd är 1 timme. 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som under processens gång avbryta din 

medverkan i vår studie, utan några negativa följder. Uppgifterna kommer att behandlas 

så att du inte kommer att kunna identifieras av någon annan utomstående och uppgifterna 

kommer att enbart användas till denna studie. Du kommer alltså vara helt anonym.  

  

Skulle du vara intresserad av att ta del av det slutgiltiga resultatet, kommer uppsatsen att 

publiceras i databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). 

 

Vi önskar att hålla intervjun under vecka 48 eller 49. Vill du medverka eller har några 

frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

 

Ditt bidrag kommer att vara viktigt för vår uppsats och vi är tacksamma om du vill delta! 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

 

Axel Wrangel  Anna Johansson 

ag223bz@student.lnu.se aj223ja@student.lnu.se  

0725-182244  0733-229642 

 

  

mailto:ag223bz@student.lnu.se
mailto:aj223ja@student.lnu.se


 

II 

 

Hej,  

 

Våra namn är Anna Johansson och Axel Wrangel, vi är två personalvetarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö som just nu skriver vår kandidatuppsats.  

 

Vår uppsats handlar om att undersöka hur ledarskap kan främja medarbetares 

engagemang. Nu söker vi respondenter att intervjua för vår studie och önskar hålla i 

intervjuer under vecka 48 eller 49.  Uppgifterna kommer att behandlas så att varken 

företaget eller respondenterna kommer att kunna identifieras av någon annan 

utomstående och uppgifterna kommer att enbart användas till denna studie. 

Respondenterna kommer alltså vara helt anonyma. 

 

Vår fråga till er är om ni hade kunnat hjälpa oss med alternativt en lista på era anställda 

eller om vi på något annat sätt kan komma i kontakt med ca 10 medarbetare hos er. Om 

du vill hjälpa oss med detta eller har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig 

till oss. 

 

Ert bidrag kommer att vara viktigt för vår uppsats och vi är tacksamma om ni vill hjälpa 

till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

 

Axel Wrangel  Anna Johansson 

ag223bz@student.lnu.se aj223ja@student.lnu.se  

0725-182244  0733-229642 
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Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
Inledning av ämnet, information och samtycke förklaras. 

-          Ålder: 

-          Beskrivning av tidigare arbeten och nuvarande arbetsplats 

 

Medarbetarens relation till ledaren och organisationen 

1. Hur ser du på din relation till ledaren? 

1.a Vad är viktigt i denna relation? 

 

2. Vilka egenskaper anser du är viktiga för en ledare att besitta? 

2.a Vad betyder dessa egenskaper för dig i ditt arbete? 

2. b Anser du att ledaren kan få dig att uppleva ökat engagemang för ditt 

arbete? Om ja, hur? 

  

3. Har ni några visioner och mål i företaget och vet du som medarbetare om dessa? 

3.a Hur fick du denna information? 

3.b Ser du att du i ditt arbete bidrar till att uppnå dessa? 

3.c Om du är medveten om organisationens visioner och mål, skulle detta 

ökat ditt engagemang för arbetet? Beskriv  

 

Stödjande ledarskap 

1. Om du någon gång har stött på ett problem i arbetet, vem vänder du dig till då? 

Beskriv en situation 

2.a. Upplever du att du kan vända dig till ledaren om du är osäker i ditt 

arbete? 

2.b Om du känner att ledaren har påverkat dig till ökad trygghet i arbetet, 

skulle detta ökat ditt engagemang för arbetet? Beskriv   

 

2.  Har du någon gång fått stöd av din ledare i arbetet? Beskriv hur det gick till? 

1.a Hur upplevde du att få stöd av ledaren? 

1.b Efter att du fått stöd, kände du dig tryggare i arbetet? Beskriv hur? 

1.c Efter att du fått stöd av ledaren skulle detta ökat ditt engagemang för 

arbetet? Beskriv  

  

3. Avsätter din ledare tid för just dig som enskild medarbetare exempelvis 

utvecklingssamtal? 

3.a Hur upplever du detta? 

3.b Om ledaren avsätter tid till just dig och din utveckling, skulle detta 

ökat ditt engagemang för arbetet? Beskriv  

 

Ledarens påverkan på arbetsuppgifterna 

1. Vad tycker du om dina arbetsuppgifter i dagsläget? 

1.a Är dina arbetsuppgifter intressanta? 

            1.b Vad kan en ledare göra för öka ditt intresse för arbetsuppgiften? 



 

 

1.c Om ledaren ökar ditt intresse för arbetsuppgifterna, skulle detta ökat 

ditt engagemang för arbetet? Beskriv  

  

2. Hur ser fördelningen av arbetsuppgifterna ut?  

            2.a Fördelas arbetet efter dina förmågor och behov? 

2.b Om ledaren fördelar/delegerar arbetet utefter dina förmågor, skulle 

detta ökat ditt engagemang för arbetet? Beskriv  

                    

3. Vad innebär frihet i arbetet för dig?  

3.a Upplever du att du har frihet i dina arbetsuppgifter? 

3.b Om du har mer frihet i arbetsuppgifterna, skulle detta ökat ditt 

engagemang för arbetet? Beskriv    

 

4. Hur ser du på din egen utveckling i ditt arbete? 

4.a Vad kan en ledare göra för att bidra till din egna utveckling? 

4.b Om ledaren bidrar till ökad utveckling, skulle detta öka ditt 

engagemang för arbetet? Beskriv  

 

Övrigt 

1. Är det något du vill tillägga?   

2. Får vi återkomma om det är något vi behöver komplettera? 

  

Genomgående följdfrågor: 

Beskriv situationen... 

Hur upplevde du detta… 

Kan du tydligare beskriva eller utveckla… 

Vad fick det dig att känna… 

Kan du förtydliga vad du kände/tänkte/ville mm i den situationen… 

 


