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Abstract 
Since the mid 1900s the organizational perspective in media producing companies has 
changed. The focus has shifted from just being a laborer to the person behind the effort. The 
most important for an efficient and smooth organization is the motivation of the employees 
and the social working environment. Former research argues that managers must be coaches 
and that crucial factors for the survival of organizations are creativity, innovation and 
adaptability. With this study we investigate what motivates employees to use their creative 
skills. We also examine the leader’s importance concerning motivation and how this could 
lead to a more pleasant and productive organization. The focus is on media producing 
companies to obtain the media management perspective. The method we have chosen is 
qualitative research interviews. We have interviewed three leaders in three different media 
producing companies. We have used questionnaires where staff members were asked 
questions about their motivation, creativity, communication and experience of leadership. The 
analysis is based on our collected data and earlier research in this field. Our conclusions are 
that employees with careers in media producing organizations have many factors that affect 
motivation and creativity at work. Leaders have great influence and significant impact on 
these factors. Managers and people with leadership positions need an understanding and 
awareness of the employee’s whishes and their demands of the executives and the 
organization. To have a continuous assessment of employee satisfaction and their wishes is 
very effective. To educate both new and existing managers of the factors which affect the 
employees could be a winning concept.  

 

Keywords: Creativity, motivation, leadership, media producing companies, productivity, 
internal communication, positive communication. 

 

 

 

 

 



  

Förord 

Den här undersökningen har varit väldigt intressant, stimulerande och tidvis väldigt slitsam 

att utföra. Vid flera tillfällen trodde vi att det inte skulle kunna gå vägen men tack vare 

stöttande omgivning, med nära och kära och vår handledare Annelie Ekelin, har det gått att 

genomföra. På grund av att vi författare befunnit oss på flera olika platser i Sverige och med 

heltidsarbete vid sidan om, körkortsprövningar och dylikt så har det inte riktigt flutit på som 

vi hade önskat. Vår handledare Annelie Ekelin har dock hjälpt oss i tid och otid med 

välbehövd kritik och uppmuntran via ständig e-postkontakt. Vi vill även passa på att tacka 

alla respondenter och enkätsvaranden för att ni deltog vid denna undersökning. Utan dem 

hade det inte blivit någon undersökning. Vi känner oss glada och stolta över resultatet och kan 

med glädje lämna över denna studie till nyfikna läsare.  

Frida Olofsson-Urbach     

Johan Ottosson
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1 Inledning  
Detta kapitel har som syfte att redovisa bakgrunden och det ursprungliga syftet till 

frågeställningarna för denna studie. Det skall fungera som ett inledande kapitel där man får 

en förförståelse för ämnet och författarnas syfte med denna undersökning. Vi inleder med 

bakgrund och går sedan vidare till en problemdiskussion. Efter det redovisas syfte och 

frågeställningar och vi avslutar med en kort redovisning av våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Hur organisationer och dess ledning ser och styr dess produktion har under flera århundraden 

varierat. I början av 1900-talet präglades organisationer av de byråkratiska principerna med 

Max Weber som dess främsta förespråkare (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Organisationer 

skulle vara linjeformade och strikt hierarkiskt uppbyggda. De anställda var i regel lata och 

liknades med kuggar i ett maskineri. De anställda ansågs vara av naturen ointresserade av att 

arbeta och ta ansvar därför utformade man arbetet efter bestraffning och belöning 

(Rubenowitz, 2004). Max Webers organisationsprinciper utvecklades vidare av Frederick W. 

Taylors ”Scientific management” och även Henri Fayols teorier om de administrativa 

principerna (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Det dröjde dock ända fram till 1940- och 50-

talen innan de mjuka, mänskliga värdena sattes på kartan. Arbetspsykologin och 

arbetssociologin kom att påverka de administrativa problemen (Rubenowitz, 2004).  

Genom noga observationer av samspelet mellan de administrativa lösningarna och de 

anställdas produktivitet och arbetstillfredställelse, förändrades gradvis den organisatoriska 

inställningen och tänkandet (Rubenowitz, 2004). Fokus flyttades från maskineriet till 

individen bakom arbetsinsatsen. Detta nya organisatoriska synsätt kom att kallas Human 

Relations och kännetecknas genom betoningen av arbetsmotivationens och det sociala 

arbetsklimatets betydelse för produktiviteten i organisationer. Synen på vad som är viktigt för 

att få en effektiv och väl fungerande organisation har alltsedan dess förändrats radikalt. Den 

ständiga, snabba utvecklingen som pågått sedan Human Relations har ökat kraven på 

flexibilitet och kommunikationsförmågor. Ledare skall vara coacher istället för kontrollerande 

chefer. För att organisationer skall kunna överleva i dagens samhälle är kreativitet, innovation 

och förändringsförmåga avgörande faktorer. De företag som inte kan förändras och utvecklas 

kommer att successivt gå under i konkurrensen med internationella företag (Rollof, 1999).  

Denna förändring från det hårda maskineriet till de mänskliga värdena bakom har fascinerat 

oss författare och är det huvudsakliga skälet till varför vi valde just detta ämne. Vi vill genom 
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denna bakgrund visa på den förändringen och hur man prioriterar resurserna på organisationer 

idag. Genom vår utbildning blir vi media managers efter examen och för att testa våra 

kunskaper i praktiken så hoppas vi att denna studie ska hjälpa oss att förstå en ledares 

betydelse för ett företags kreativa produktivitet. Kunskaper vi förhoppningsvis i framtiden får 

möjlighet att omsätta i praktiken.  

1.2 Problemdiskussion 

Organisationer är idag beroende av kreativitet och detta är en nödvändighet för överlevnad i 

den ständigt ökande konkurrensen internationellt (Rollof, 1999). Kreativa yrken är en 

växande bransch. Det är nu fler som arbetar inom den kreativa sektorn än inom byggsektorn. 

Ett av tio företag har en kreativ inriktning och flest av antalet sysselsatta kreatörer finns inom 

media/digital (Söderling, 2009). Alla människor har potentialen till kreativa förmågor och 

detta vill många organisationer maximera. Om kreativiteten uppmuntras och utnyttjas på rätt 

sätt så kan den utveckla individer och dess omgivning, öka ekonomiskt välstånd och 

sysselsättning på arbetsmarknaden (Rollof, 1999). Det är här som ledarens roll diskuteras. 

Hur kan denne stimulera den kreativa atmosfären och motivera de anställda att använda sina 

kreativa förmågor? Om ledaren på ett medieproducerande företag inte fungerar i enlighet med 

de anställdas krav, hur påverkar det den kreativa atmosfären i dagens expanderande 

mediebranscher? Det är här vi ser ett problem i ett område som inte nämns så ofta bland de 

tidigare forskarna. 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen så har vi hittat ett ämnesområde som vi finner 

väldigt intressant i förhållande till våra personliga intressen och andra referensramar. Vi vill 

ta reda på hur man motiverar människor att använda sin kreativitet. Vad på arbetsplatsen som 

stimulerar kreativiteten och hur kan chefen/ledaren påverka så att deras kreativa anställda blir 

mer produktiva? Vi har valt att ta reda på detta utifrån både ledares och deras anställdas 

perspektiv då ämnesområdet omfattar dem båda. Perspektiven skall sedan jämföras och ställas 

mot tidigare forskares teorier.  

Teorin inom de här ämnena är relativt omfattande. Dock så är det få författare/forskare som 

tar upp just dessa frågeställningar. Det är mycket fokus på enbart motivation, ledarskap, 

kreativitet eller produktivitet. Som mest snuddar de vid två eller tre av dem. Men författare 

som kopplar ihop alla fyra ämnen finns det få av. Därför blir det en motivation för oss att 

fylla det tomrummet med denna studie. Koppla ihop de olika teorierna med praktiken och få 

fram en helhetsanalys från ett perspektiv som de existerande studierna inte riktigt fått fram. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur man, som ledare i en organisation, i 

praktiken kan påverka medieproducerande anställda att blir mer produktiva. För att kunna få 

svar på det så tillkommer det sekundära syftet som blir att ta reda på vad som motiverar 

anställda, hur kreativiteten påverkas och ledarskapets betydelse utifrån de anställdas 

perspektiv och organisationens mål och visioner.  

1.4 Frågeställningar 

• Vad motiverar medieproducerande anställda att använda sina kreativa förmågor?   

• Hur kan en ledare påverka de anställdas motivation så att kreativiteten blir mer 

produktiv?  

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna för denna studie har utförts successivt. Till en början avgränsade vi genom 

att fokusera på nyckelbegreppen; ledarskap, kreativitet, motivation, kommunikation och 

produktivitet. Utefter dessa finjusterade vi frågeställningarna och sållade ut litteraturen utefter 

vår egen bedömning av relevans, validitet och reliabilitet. Det huvudsakliga målet var att få 

fram teorier så nära våra frågeställningar som möjligt för att sedan kunna jämföra dessa med 

den insamlade empirin. För att kunna få med så bred empiri som möjligt valde vi tre olika 

mediebranscher, tv, radio och dagspress. På varje organisation utförde vi en kvalitativ intervju 

med en ledare och mellan tre till sju enkätundersökningar med medieproducerande anställda. 

På detta sätt kunde vi avgränsa oss till endast tre företag, tre ledare och ett antal producerande 

anställda och ändå få en relativt bred uppfattning oavsett regionalt eller lokalt omfattande 

organisationer, privat eller statligt finansierade företag. Att utöka studien med fler 

medieproducerande företag ansåg vi vara omöjligt med den tid och resurser denna studie ger 

utrymme till.  
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2 Teori  
Detta kapitel har som syfte att redovisa tidigare forskares teorier och resultat. I metodkapitlet 

benämns denna del som sekundärdata. Under detta kapitel går vi igenom nyckelbegreppen 

för denna undersökning; kreativitet, motivation, ledarskap och internkommunikation samt en 

speciell inriktning på positiv kommunikation. Vi har lagt upp ett antal rubriker utefter dessa 

ämnen som senare återkommer med samma formulering i kapitel fyra och fem. 

2.1 Motivation för kreativitet 

2.1.1 Kreativitet 

Alla arbeten kräver kreativitet av något slag. Rollof (1999) menar att detta sker i analys, 

slutsats, beslut och genomförande. Några vardagliga exempel kan även vara att skapa i 

trädgården, organisera ett möte, och idéer vid korsordslösning. Författaren menar att 

kreativitet är nödvändig för människans framgång som art, dock inte för dess omedelbara 

överlevnad. Han menar vidare att den viktigaste funktionen verkar för människans personliga 

utveckling och självkänsla.   

Kreativitet ger möjligheter för människor att se andra individer som personligheter. Istället 

för anonyma, utbytbara kuggar vid ”löpande-band-organisationen”. Rollof (1999) poängterar 

att kreativitet genom kommunikation är en väldigt förbisedd variant av kreativitet. Denna 

kommunikativa egenskap är högst värdefull då det underlättar umgänget med andra, inte 

minst på arbetsplatsen. Vidare menar han att det är många faktorer som spelar in i 

kreativiteten. Det är därför kreativa skapelser skiljer sig så mycket i utförande och 

utformning. Medfödda kreativa egenskaper, erfarenheter, förvärvad kunskap, attityder och 

inställningar. Men enligt författaren anses ändå nyfikenhet vara den starkaste drivkraften 

bakom kreativt skapande. Denna känsla av nyfikenhet gör sinnet mer mottagligt för ny 

kunskap och information, oväntade analogier och fascinerande associationer. Nyfikenhet 

bejakar allt som provocerar, utmanar och fascinerar. Rollof (1999) menar också att nyfikenhet 

öppnar upp och möjliggör för andras skapande, ”Vem har inte fyllts av lust att själv skapa 

efter en bra utställning, ett intressant hobbyprogram eller en tankeväckande artikel?” 

(Rollof, 1999: 27). Han menar vidare att hungern efter nya intryck, nya saker och utmaningar 

finns hos oss alla. Andra drivkrafter som är essentiella för kreativitet är, enligt Rollof (1999), 

entusiasm och engagemang. Utan dessa så kan kreativiteten lätt kvävas. Denna positiva 

inställning till produktionen är nödvändig för att det ska leda till verkliga resultat i slutändan.  

Lyhördhet, flexibilitet och intelligens är också tre viktiga, bidragande faktorer för 

kreativiteten. Dock poängterar han att mycket intelligenta personer inte nödvändigtvis 



IKD, Högskolan i Kalmar 5 

behöver vara mer kreativa än andra. ”Avgörande är balansen mellan olika talanger och 

personlighetsdrag, och hur de samverkar” (Rollof, 1999: 28). Han menar vidare att bred, 

social intelligens, som ger förmågan att samla information från flera olika håll och samspela 

med andra människor, är det viktigaste. Dessa är verktyg som kan påverkas, utnyttjas och 

stimuleras.  

2.1.2 Motivation - vad motiverar kreativa anställda att producera? 

För att medarbetare, och i förlängningen hela organisationer, skall bli mer 

kreativa än vad man normalt förväntar, måste det finnas drivkrafter som 

motiverar innovation och uppmuntrar idéer (Rollof, 1999: 126).  

Motivation för kreativitet kan, enligt Rollof (1999), nås både genom inre och yttre motivation. 

Vidare menar han att tyngdpunkt bör läggas på inre motivation istället för yttre. Att motivera 

med hjälp av yttre medel, tvång, är svårast med kreativitet. Motivationen för kreativitet 

kommer mestadels inifrån men andra former av positiv yttre motivation kan vara värdefullt 

som stimulans och bör således vara det som organisationer bör arbeta med. Jackson och 

Carter (2002) är av en annan åsikt. De anser att motivation endast kommer inifrån individen 

själv och således är omöjligt att påverka. 

Rollof (1999) förklarar att det måste vara ”högt i tak” för att kunna frambringa kreativitet. 

Han menar att frågan ”Vem får tala med vem vid vilket tillfälle i vilket sammanhang?” kan 

ställas i organisationer och att svaret på så sätt kan visa hur fri den kreativa andan är i 

organisationen. Författaren poängterar att kreativiteten även är beroende av strukturella 

aspekter för att de kreativa processerna skall kunna leda till konstruktiva resultat. Dock 

behöver anställda befinna sig i en atmosfär av eget ansvar och frihet. Det egna ansvaret ger 

erfarenheter som blir ovärderliga i nästa kreativa projekt. För en organisation att inte agera 

kontrollerande innebär inte att uppföljning av processen utesluts. Tvärtom är regelbundet 

engagemang, uppmuntran och hjälp otroligt betydelsefullt, ”Bra organisationer hjälper till att 

ta hand om idéer när de kommer till världen som nyfödda och sårbara barn” (Rollof, 1999: 

82). Han tydliggör också att visioner har en stark och betydelsefull roll som drivkraft för olika 

kreativa uppgifter, ”Organisationer måste övertyga om varför kreativitet är nödvändig och 

vad den kan åstadkomma” (Rollof, 1999: 127). Att ha en insikt och förståelse om motiven till 

innovation och kreativitet ökar möjligheterna att utnyttja nya produkter, tekniker och 

processer.  

Enligt Gripsrud (2002) utsätts vi dagligen för bevis av kreativa mediemänniskors vilja att ta 

ansvar för och få ära av den produkt de skapat. Efter varje radioreportage, journalistisk artikel 

eller tv-program får vi namnen på alla inblandade. Inte minst producenterna och deras exakta 
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bidrag till produktionsprocessen. För journalister kan det hela utvecklas ytterligare då de även 

har en bild på sig själva bredvid deras namn och yrkesroll.  

Anställdas arbetstillfredställelse och motivation grundar sig, enligt Rubenowitz (2004), i 

graden av uppfyllda behov enligt Maslows behovsteori. Enligt Bakka et al (2006) är detta en 

teori som kartlägger människors behov och i vilken ordning de bör prioriteras. Maslow delar 

in behoven enligt grupper, fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av tillgivenhet och 

samhörighet, behov av uppskattning, behov av maximal utveckling och behov av kunskap för 

dess egenvärde. Utifrån detta ger Rubenowitz (2004) en rad med förutsättningar som påverkar 

motivationen och arbetstillfredsställelsen hos de anställda; 

‐ Möjligheter till eget ansvar och kontroll över sina egna arbetsmetoder och arbetstakt, 

utan alltför stor påverkan av arbetsledning, grupper, eller lön.  

‐ Erkännande och någon form av social status, genom exempelvis ansvar för 

kontrollen, befogenheter i planeringsarbetet och beslut av den egna arbetssituationen.  

‐ Möjligheter till utveckling. Att bli stimulerad och få möjligheter till mer kunskap och 

lärande.  

‐ Rörelsefrihet och viss grad av handlingsfrihet. Social kontakt och gemenskap med 

andra anställda.  

‐ Variation och hanterbara utmaningar som får de anställda att uppleva att deras 

fallenheter, egenskaper och förutsättningar får komma till sin rätt och att de på så sätt 

kan ta egna initiativ i arbetet.  

Rubenowitz (2004) förklarar att de hinder som i allmänhet kan uppstå i strävan att tillgodose 

dessa behov hänger samman med arbetsorganisationen. Han menar att arbetsorganisationen 

måste stå i samklang med individernas personliga behov för att dess potentiella resurser skall 

kunna utvecklas och frambringa ett positivt arbetsengagemang.  

Jackson och Carter (2002) fokuserar på individens sökande efter identitet, jaget. Denne säger 

de vidare påverkas av materialismen i samhället. Skapandet av jaget görs då genom 

anskaffandet av materiella ting och erkännande av en betydelsefull andre. Denne andre är 

någon som har önskvärda egenskaper och positioner i samhället som människorna i fråga 

själva vill ha. Om individen inte kan få tillgång till de materiella ting som den behöver för att 

skapa sin identitet leder detta till negativa följder för jagkänslan. De tydliggör att 

arbetsmotivation handlar om ett begär efter belöningar som är anslutna till arbetet. De 

ifrågasätter teorierna om arbetsmotivation baserad på tillfredställandet av medfödda behov. 
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Det är endast sociala konstruktioner som omöjligen kan generaliseras. Däremot anser de att 

motivation är ett uttryck för det som är otillgängligt för jaget att uppnå. Rubenowitz (2004) 

håller med Jackson och Carter (2002) om betydelsen av den betydelsefulle andre och tillägger 

också vikten av att denne noterar den anställdes insats och på något sätt ger uttryck för 

uppskattning.  

När det gäller frågan om lönen som motivationsfaktor beskriver Rubenowitz (2004) att den 

oftast inte utgör den primära drivkraften för engagemang och prestationssträvandena i arbetet. 

Dock menar han vidare att dess betydelse ändå är stor då den är ett medel för 

behovstillfredsställelsen i hemmet och fritiden. I detta fall menar författaren att det istället är 

den relativa lönenivån i förhållande till andra anställda eller yrkesgrupper på arbetsmarknaden 

som är den huvudsakliga motivationskraften än själva lönesumman.  

2.1.3 Sambandet mellan trivsel och produktivitet 

Rubenowitz (2004) beskriver tidigare års teorier kring sambandet mellan trivsel och 

produktivitet. Länge har man ansett det vara en självklarhet att med trivsel följer ökad 

produktivitet men detta har på senare års tid blivit hårt ifrågasatt. Avgörande för graden av 

samband har visat sig vara arbetets specifika art. När arbetets art innefattar ett mekaniserat 

arbete, t.ex. löpande bandet eller liknande med enkla och repetitiva arbetsuppgifter, finner 

man inga direkt generella samband mellan trivsel och produktivitet. Om dock 

arbetsuppgifterna blir mer varierande, större krav på den specifika utövarens kunskap och 

skicklighet, ser man ett tydligare samband mellan trivsel och produktivitet. Detta betyder inte 

att alla som har kvalificerade arbeten trivs och är produktiva men enligt Rubenowitz (2004) så 

är majoriteten det. Han tillägger även att de improduktiva i regel visar upp låg 

arbetstillfredställelse.  

En annan faktor som han anser utgör en betydelsefull påverkan på sambandet, är 

arbetsgruppen. Han menar att lojalitet inom en arbetsgrupp skapar förutsättningar för trygghet 

och tillfredställandet av samhörighetsbehoven och då verkar som trivselfrämjande. Vidare 

menar han att det helt beror på arbetsgruppens målsättning om trivseln leder till hög 

produktivitet. Om den stämmer med företagsledningens målsättning kan den trivselfrämjande 

lojaliteten resultera i hög produktivitet ”Men ställer arbetsgruppen upp lägre riktpunkter än 

ledningen, kan en påtagligt ogynnsam produktivitet bli följden ” (Rubenowitz, 2004: 73).   
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2.2 Ledarskapets påverkan på motivationen 

Genomsnittligt (variationerna kan vara stora) har man kommit fram till att en 

fjärdedel av ett företags lönsamhet grundar sig på ledarskapet. Både ur 

organisationens och ur de anställdas synvinkel är det därför av vital betydelse 

att man har ledare som kan fungera på ett ändamålsenligt sätt (Rubenowitz, 

2004: 125).  

Rubenowitz (2004) skiljer mellan chefskap och ledarskap (coaching). Med chefskap menar 

han den formella befattningsrollen, medan ledarskap (eller coaching) innefattar en förmåga att 

ta materiella och personliga resurser för att få sina anställda att utföra goda prestationer som 

går i linje med organisationens mål och syften. I dagens samhälle ställs det allt större krav på 

en chef med ledaregenskaper. Det har fått större betydelse att vara mer ”coach” än chef. Detta 

menar han är en förutsättning för att nya krav på produktiva organisationer skall kunna 

uppnås. För att en chef skall kunna bli mer av en coach bör fokus läggas på att denne skall 

kunna formulera visioner och mål som är realistiska och acceptabla istället för att ge order 

och ha sträng och fordrande kontroll. Att ge de anställda mer handlingsfrihet och på så sätt en 

känsla av självständighet är av väsentlig vikt. Han fortsätter med att definiera 4 säregna 

personlighetsdrag som visat sig samgå med manifesterad ledarskicklighet; positiv 

människosyn, social mognad och vidsynthet, god intelligens och prestationsmotivation. 

Författaren betonar dock att egenskaperna endast är att betrakta som nödvändiga, inte 

tillräckliga. Man bör även sätta vikten på dessa egenskaper i förhållande till den rådande 

företagskulturen, arbetsuppgifternas karaktär och de anställdas anspråks- och utbildningsnivå.  

En ledare skall ”stimulera till innovation och skapa förutsättningar för individuell och 

kollektiv skaparkraft” (Rollof, 1999: 158). Han menar att detta måste baseras på en långsiktig 

idé om vad som är möjligt, och bör, åstadkommas. Det övergripande målet skall för en ledare 

vara att skapa en kreativ atmosfär. Rollof (1999) skriver att en ledares tro på medarbetarnas 

kapacitet och möjligheter samt krav på att de utnyttjas till fullo, utgör en betydelsefull morot 

för medarbetarna att anstränga sig. Förutsatt att de har möjlighet att tro att de får stöd och råd 

på vägen. Jackson och Carter (2002) menar att allt som en ledare gör i en organisation, 

avsiktligt eller inte, tolkas på olika sätt och leder till meningsskapande av varje enskild 

individs uppfattning om dess värde i ledarens ögon. Vidare uttrycker de att det enda en ledare 

skulle kunna göra för att påverka motivationen hos anställda är att få dem att känna att vilka 

önskningar och begär de än har, så finns det en relativt stor möjlighet till att de kan uppnås. 

Detta menar de kan leda till den största motivatorn av dem alla och grunden till varför 

människor går till arbetet – pengar.  
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2.2.1 Ledarens sju uppdrag för den kreativa processen 

Rollof (1999: 158 - 165) definierar sju olika uppdrag som skall vara vägledande för ledare att 

stimulera organisationens kreativitet: 

1. ”Formulera visioner” 

Han tydliggör att visioner har en stark och betydelsefull roll som drivkraft för olika kreativa 

uppgifter, ”Organisationer måste övertyga om varför kreativitet är nödvändig och vad den 

kan åstadkomma” (Rollof, 1999: 127). Att ha en insikt och förståelse om motiven till 

innovation och kreativitet ökar möjligheterna att utnyttja nya produkter, tekniker och 

processer. Ledaren skall tydligt visa på sin egen övertygelse att visionen är sann och 

nödvändig att sträva mot. Detta skall han förmedla kommunikativt så mycket som möjligt och 

även visa på tillgången till kraft och resurser för att kunna genomföra organisationens vision.  

2. ”Kombinera organisationens och individens perspektiv” 

Att så mycket som möjligt kunna kombinera individens intressen till fördel för 

organisationens intressen. Tillfredställa de mänskliga behoven hos de anställda, stötta deras 

framgång och utveckling – i en atmosfär av respekt, öppenhet och trygghet. Detta skall leda 

till att organisationens krav på produktion och lönsamhet tillfredställs.  

3. ”Entusiasmera och ställ krav” 

Författaren menar att krav är positivt för en kreativ individ. Att känna att någon annan tror att 

man kan åstadkomma något stort är väldigt motiverande. ”När en medarbetare lyckas nå 

uppsatta och utmanande mål har en ömsesidig lojalitet etablerats” (Rollof, 1999: 160). 

Kraven får dock inte vara för höga och ouppnåeliga då de kan verka demotiverande. För låga 

krav stimulerar inte tillräckligt.  

4. ”Katalysera kreativitet” 

Att involvera andra så mycket som möjligt. Se dem som en kombinerad individuell, 

kollektiv kraft samt visa vad kreativiteten kan åstadkomma. Därmed menar Rollof 

(1999) att mer koncentration kan läggas på förbättringar och mer långsiktig strategisk 

planering.  

5. ”Lägg engagemang och innehåll i organisationens nätverk” 

Kreativitet stimuleras av mellanmänskliga relationer. Dock inte endast för att individer möts, 

utan på grund av ett ”levande, personligt engagemang” som sätter igång spännande 

relationskedjor. Det är därför viktigt att en stor del av ledarens fokus läggs på relationer. Helst 
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skall detta ske genom sociala luncher, regelbundna samtal och informella möten där ingen 

hänsyn tas till formell linjestruktur eller hierarki. Rollof (1999) lyfter här fram vikten av att 

agera ”coach” istället för chef. Att utveckla och underhålla nätverk och relationer kräver en 

lagledare som spenderar mycket av sin tid och uppmärksamhet ute i verksamheten.  

6. ”Koordinera kreativa processer” 

Detta uppdrag går, enligt Rollof (1999), ut på att upptäcka dolda eller synliga skeenden, 

hantera processer på ett flexibelt och dynamiskt sätt, på ett konstruktivt sätt leda diskussioner 

och att få olika typer av personligheter att samarbeta utan problem. Författaren förtydligar 

också vikten av orientering och träning i olika kreativa processer och relevant teknik. Ju 

bredare kompetensen är, desto större möjligheter finns det för kreativt skapande.  

7. ”Finn rytmen”  

Detta uppdrag berör ledarens känsla för rytm, timing och empati. Det berör även ledarens 

lyhördhet för relationer, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ledaren bör även 

vara insatt i hur tiden fördelas. En del av denna dyrbara tid bör reserveras för reflektion över 

arbetsuppgiften, vilket skall verka som ett självförverkligande syfte. Få insikt i sin kreativitet 

och bli motiverad att göra ytterligare förbättringar.  

Rubenowitz (2004) beskriver vikten av att en ledare har en positiv människosyn, uppskattar 

de anställdas insatser och har förtroende för dem, ”då växer vi personlighetsmässigt, får en 

mera positiv självbild och blir i hög grad benägna att ta itu med hanterbara utmaningar” 

(Rubenowitz, 2004: 128).    

2.3 Internkommunikationens betydelse 

80 % av en ledares arbetsdag går, enligt Heide et al (2005), till att kommunicera med andra 

människor. Fysiskt eller via tekniska medel.  Med mediebranschens platta 

organisationsstruktur blir denna kommunikation väldigt horisontell och det mesta av 

kommunikationen sker medarbetare emellan där även ledarna ägnar större delen av sin 

kommunikation. Det finns dock, enligt Heide et al (2005: 102 - 103), olika kommunikativa 

uppdrag som chefer dagligen bör utföra;  

1. ”Sålla och sortera” – Se till att medarbetare endast får relevant information.  

2. ”Förädla och förklara” – Förklara och begripliggöra organisationens mål och 

visioner. Ge dem en meningsfull koppling till det dagliga arbetet.  
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3. ”Initiera och skapa förutsättningar för dialog” – Chefen kan inte nöja sig med 

enkelriktad kommunikation utan måste stimulera till dialog för att bl.a. öka 

delaktigheten.  

Rollof (1999) utrycker vikten av att ledaren är noga med det kommunikativa uppdraget att 

”sålla och sortera”. Detta menar han är av central vikt för kreativitetens flöde. För stort 

informationsflöde, rörande en kreativ arbetsuppgift, kan leda till minskad bearbetning av 

informationen. Detta kan i sin tur leda till stress, med koncentrationssvårigheter och minskad 

uppmärksamhet som följd.  

2.3.1 Positiv kommunikation 

Kommunikation är, enligt Jackson och Carter (2002), en huvudfaktor om man strävar efter att 

uppnå en hög motivationsnivå hos organisationens anställda. Om ledaren använder sig av 

positiv feedback som även mottas positivt av de anställda får man en mer produktiv 

organisation där de anställda motiveras av inre intressen - att få erkännande, utvecklas som 

person och även karriärmässigt. Jackson och Carter (2002) beskriver här en mänsklig önskan 

att få bekräftelse av den betydelsefulle andre i ens närhet. Det är därför viktigt att få denne 

andres acceptans och erkännande. Denna betydelsefulle andre är ofta någon på arbetsplatsen. 

Vidare förtydligare de att det inte är någon självklarhet att detta är någon med ledarposition 

på arbetsplatsen. Det är dock optimalt för en organisation, som vill höja motivationen hos de 

anställda, att det är ledaren/chefen/VDn som är denne person. Det som ledaren då kan göra är 

att försöka ge intrycket av att han/hon värderar varje individ på ett genuint positivt sätt. 

”Denna positiva värdering bör återspeglas i varje interaktion, varje kommunikation, vartenda 

minsta beteende eller attityd” (Jackson och Carter, 2002: 196). De anställda vill då få dennes 

acceptans och behoven av erkännande tillfredställs genom dennes positiva uppskattning.  

För att kunna skapa en kreativ atmosfär så måste, enligt Rollof (1999), dialogerna bli mer 

positiva. Istället för ”Ja – men...” -konstruktionen som oftast leder till negativa utgångar, skall 

man ersätta detta med ”Ja – och…”. Det är viktigt att utveckla idéer och förslag istället för att 

neka dem.  

Rubenowitz (2004) betonar vikten av att inte kommunicera alltför mycket negativa budskap i 

form av exempelvis kritik om denne inte kan ta kritiken på ett konstruktivt sätt. Detta kan då 

leda till hårda blockeringar av kommunikation, anställda emellan. Speciellt om denna typ av 

kommunikation kommer nerifrån organisationen upp till ledaren. Det är därför viktigt att 

lyssna konstruktivt och inte inta försvarsställning eller förstärka kritiken, så att den får en 

annan betydelse än den ursprungliga. ”Att lyhört bearbeta invändningar och förslag 
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underifrån kan leda till en vital utveckling av ett ledarskapsområde” (Rubenowitz, 2004: 

151).  

”Den enskilt viktigaste faktorn är att alltid söka aktivt efter positiva aspekter i framförda 

idéer” (Rollof, 1999: 154). Enligt Jackson och Carter (2002) bör detta även kontinuerligt 

kommuniceras av en ledare med förebildsegenskaper, Den betydelsefulle andre, till de 

medverkande bakom produktionen.  
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3 Metod 
Detta kapitel har som syfte att beskriva den valda metoden för denna studie. Vi har här 

motiverat varje val som gjorts vid skapandet av denna studie. Kapitlet är uppdelat i fem 

avsnitt med bland annat metodval och metodreflektion. Två huvudkategorier är sekundärdata 

och primärdata som skall tjäna till att redovisa metodvalen vid teori- respektive empiri. Det 

finns även ett avsnitt som fokuserar på studiens reliabilitet och validitet. Denna uppdelning 

skall göra det så enkelt som möjligt för dig som läsare att urskilja de specifika metodvalen.  

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Referensram 

Referensramarna för denna studie och valet av frågeställningar härstammar ursprungligen 

från programmet Media Management på Högskolan i Kalmar. Vid den sjätte terminen på 

denna utbildning har vi en klar överblick över alla kurser vi gått igenom. Kurserna har på ett 

eller flera sätt berört områdena kommunikation, ledarskap, medievetenskap, 

organisationsstrategier och företagsekonomi. Genom dessa kurser har vi fått ta del av många 

givande teorier för områdena. Litteratur, vetenskapliga studier och medietekniker. Allt detta 

har fungerat som referensram i skapandet av denna studies huvudsakliga syfte. Utifrån detta 

har vi fått ett intresse för området och sekundärdata för genomförandet. Den största källan till 

sekundärdatan har kommit från denna utbildnings referenslitteratur. Kontakterna med den 

utvalda primärdatan har även skett utifrån relevansen till ovanstående utbildning. Även andra 

sekundärdata, som vi inte tidigare har haft genom utbildningen, har kommit till under studiens 

gång och varit relevant för bredden av studiens teorikapitel. Men alltid med Media 

Management som referensram.  

3.1.2 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2005) och Patel och Davidsson (2003) beskriver tre olika 

forskningsstrategier; Induktion, deduktion och abduktion. Den senare är även av Bryman och 

Bell (2005) kallad iterativ strategi men vi har valt att benämna den i enlighet med Patel och 

Davidssons (2003) abduktion.  

Enligt författarna syftar induktion till att först och främst utgå från empiri och utefter den 

samla in teori att förankra med. Deduktion är motsatsen då den syftar till att utgå från teori 

och utefter den samla in empiri att förankra med. Abduktion är i det här fallet ett mellanting 

och kombinerar båda strategierna utefter behov. Det kan vara svårt att särskilja mellan 

deduktiv och induktiv strategi och därför kan i princip all forskning antydas ha en abduktiv 
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ansats. Corbin och Strauss (1998) anser att det för forskare kan bli svårigheter att skilja 

mellan deduktion och induktion och menar att de båda strategierna har den tolkande 

processen gemensamt.  

Vi har med denna studie valt abduktion som forskningsstrategi och håller med de svårigheter 

som Corbin och Strauss (1998) påpekar. Vi motiverar detta val med att vi anser att det 

begränsar vår typ av undersökning att välja antingen deduktiv eller induktiv strategi. Det 

begränsar åtkomsten av både sekundär och primärdata. Genom en abduktiv strategi kan vi 

fokusera på att hitta förankringen mellan teorin och empirin i en följd som anpassar 

åtkomsten till datainsamlingen. Vi tror även att denna strategi är den bäst lämpade med vårt 

val av referensram då den inte begränsar ramen med referenser.  

3.1.3 Objektivitet 

Ekström och Larsson (2000) uttrycker vikten av att frågor kring objektiviteten ställs i en 

undersökning. De menar att objektiviteten skall vara så pass hög att andra forskare som vill 

återskapa undersökningen kan få liknande resultat med hjälp av metodbeskrivningen. Vi anser 

att vi har en hög grad av objektivitet genom hela undersökningsprocessen. Genom 

referensramarna som bildats genom utbildningen Media management, har vi blivit 

introducerade för många olika författare som visar på flera olika teorier. De har väldigt olika 

åsikter och värderingar kring teorierna och visar därför upp både fördelarna och nackdelarna 

av områdena för denna studie. Vi ställer författarnas teorier mot varandra och tillämpar detta 

med vår insamlade empiri. Vi har valt vår empiri i syfte att få en så bred inblick av 

medieföretag som möjligt och har därför flera olika mediebranscher med olika geografisk 

räckvidd. Vi har valt företag som vi både har tidigare anknytning till och även företag helt 

utan tidigare inblandning. Vi har använt oss av samma mall i vår insamling av empiriskt 

material på dessa företag och ser oss således tillräckligt neutrala i våra undersökningar av 

dem.  

3.2 Sekundärdata 

Enligt Bryman och Bell (2005) utgörs sekundärdatan av tidigare forskares teorier som 

insamlats under studiens gång. Vi anser att den är sekundär för våra frågeställningars 

besvarande. Nedanstående rubriker beskriver metoderna för denna datas insamling, 

bearbetning och analys.  
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3.2.1 Planering  

Planeringen för hur sekundärdatan skulle hittas, urskiljas och bearbetas skedde relativt tidigt i 

forskningsprocessen. Då vi valde en abduktiv forskningsstrategi så föll det sig väldigt 

naturligt att först och främst fokusera på problemställningen och utifrån denna ge 

sekundärdatan och primärdatan lika stor prioritet och betydelse. Därför gjordes planeringen 

av detta väldigt tidigt i begynnelsen av studien. Vi var väldigt öppna för all typ av teori och 

lät oss endast bli begränsade av vår studies huvudsakliga syfte.  

3.2.2 Urval 

Utifrån planeringen började urvalet av teorin snabbt ta form. Vi insåg tidigt att den största 

källan till trovärdiga teorier var inom litteraturen. Ostbye et al (2003) poängterar vikten i att 

välja källor utefter sin problemställning. Man skall sedan jämföra dessa och ställa dem mot 

varandra. Eftersom vår frågeställning var relativt smal så fanns inte några jämförbara studier 

på vår nivå. Istället vände vi oss till litteraturen som vi tidigare använt oss av vid diverse 

kurser vid programmet Media Management. Utifrån dessa kunde vi hitta liknande litteratur 

från samma bokförlag. Utifrån våra huvudämnen för studien, samlade vi på oss ett tjugotal 

olika titlar och bedömde dem sedan utifrån varandra. Granskade dem källkritiskt och 

begränsade på så sätt antalet källor till en praktisk nivå.  

Ostbye et al (2003) beskriver två huvudprinciper vid urvalet av källor; strategiskt urval och 

representativt urval. Vid strategiskt urval bedöms informationens värde i relation till 

kostnaderna i tid och pengar och vid representativt urval menar författarna att det mest 

relevanta är att ha ett stort och enhetligt material. I dessa hänseenden lyckades vi relativt bra. 

Vi fick tag på många teorier kring de största huvudämnena för studien. Dock blev det 

representativ urvalet begränsat när det gällde kreativitet i arbetsmiljö. Där fick vi göra ett 

bekvämlighetsurval men kom fram till, efter en källkritisk bedömning, att källan var 

tillförlitlig och den kom att bli en av våra mest användbara källor.  

Patel och Davidsson (2003) lägger vikt vid insamlandet av inte bara fakta som stöder det vi 

vill bevisa, utan även presentera sådana fakta som motsäger resultaten för att kunna ge en mer 

nyanserad bild i analysen. Detta har vi i den här studien verkligen satsat på och vi bestämde 

oss tidigt i forskningsprocessen att välja ut material som både mot- och medsätter varandra.  

3.2.3 Källkritik 

Källkritik handlar bland annat om att bestämma källans trovärdighet i relation till 

den information som vi ska bedöma (Ostbye et al, 2003: 47). 
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Patel och Davidsson (2003) och Ostbye et al (2003) menar båda att det viktigaste inom 

källkritisk analys är källans datering, upphovsmannens bakgrund och motiv för källans 

uppkomst. Dateringarna för våra källor går aldrig längre bak än år 1997, 12 år tillbaka. De 

flesta är uppdaterade upplagor och används inom Högskolan i Kalmar. Detta ansåg vi vara 

tillräckligt med bekräftelse för att känna trovärdighet för källornas aktualitet. Om källorna 

producerats innan 80-talet hade vi blivit tveksamma om det hade passat för vår studie. Det var 

då det började ske banbrytande förändringar inom våra ämnesområden och aktualiteten hade 

då varit tvivelaktig. För att vår teori skall kunna vara intressant att tillämpa på den insamlade 

empirin, skall teorierna vara så aktuella som möjligt. Detta känner vi oss tillfredställda med.  

Upphovsmannen/männen till det huvudsakliga källmaterialet är alla aktiva inom högskola 

eller universitet. De har relevanta examen och i några fall även organisatoriska erfarenheter 

där de utvecklat teorier utifrån vetenskap och praktisk erfarenhet. Detta såg vi som väldigt 

positivt och vi känner inga som helst tvivel på trovärdigheten hos dessa författare. Även här 

har vi stort förtroende för Högskolan i Kalmar kurslitteratur och därför hade vi väldigt stort 

förtroende för författarnas bakgrund och motiv för källornas uppkomst.  

Bokförlagen som producerat våra källor är väldigt etablerade, respekterade förlag inom 

vetenskapliga kretsar och generellt i samhället. Det förlaget som är mest förekommande bland 

våra källor är Studentlitteratur. Detta är ett förlag som används på universitet och högskolor 

och vi har starkt förtroende för detta förlag. Liber och Wahlström och Widstrand är också 

förlag som har starkt förtroende i dagens samhälle. Vi hade inga anledningar att tvivla på 

tillförlitligheten hos dem.  

3.3 Metodval  

Patel och Davidsson (2003) och Ostbye et al (2003) beskriver två erkända strategier inom 

forskning, kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Dessa två syftar till att generera, 

bearbeta och analysera de empiriska data man samlat in. Kvantitativt inriktad forskning 

innebär att man använder sig av mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning innebär forskning där man vid 

datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. Dessa innebär oftast verbala analysmetoder av textmaterial. Ostbye et al (2003) 

poängterar att dessa två forskningsansatser inte står i konkurrens utan kompletterar varandra. 

Detta menar författarna betyder att valet av dessa metoder sker av praktiska orsaker; i 

förhållande till problemställningarna och de forskningsmässiga möjligheterna. Kvale (1997) 

menar att dessa metoder fungerar som verktyg och användningen beror på vilka 

forskningsfrågor som ställs. Han menar att de kräver olika kompetens och att forskarna skiljer 
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sig i intresse och förmåga när det gäller genomförandet av både kvantitativa beräkningar och 

språkliga analyser av kvalitativ data. I enlighet med författarna har vi valt att med denna 

studie ha en kvalitativt inriktad forskning.  

3.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Då det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att se till betydelsen av de mjuka 

värdena på en organisation, anser vi det vara väldigt naturligt att välja en metod som syftar till 

att redovisa mjuk data. Vi har således använt oss av kvalitativa metoder under hela 

forskningsprocessen. Undersökningen inleddes med en kvalitativ analys av den kunskap som 

redan fanns om ämnena och utvecklingen av begrepp och hypoteser. Under datainsamlingen 

använde vi oss också av kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar där vi gjorde verbala 

analyser. I slutfasen där vi rapporterar resultaten är vi också kvalitativa då det enligt Kvale 

(1997) krävs kvalitativa tolkningar, oavsett tidigare forskningsmetod.  

Då det enligt Patel och Davidsson (2003) menar att det är en fördel att man i slutprodukten av 

en kvalitativ bearbetning varvar empiriskt material med tidigare forskning och egna 

kommentarer och tolkningar. Därför har vi valt att varva empirisk data med analys genom att 

slå samman dem i ett och samma kapitel. På så sätt såg vi att de kvalitativa 

tillvägagångssätten kunde utnyttjas på ett följsamt och enkelt sätt.  

Patel och Davidsson (2003) påpekar även en stor fördel med den kvalitativa bearbetningen 

som vi tog till oss i valet av forskningsmetod. Att man lättare kan göra löpande analyser när 

man arbetar med en kvalitativ undersökning. Vid en kvantitativ undersökning väntar man 

med all bearbetning till allt empiriskt material är insamlat. Detta ansåg vi begränsade vår 

undersökning och motverkade analysarbetet. Vi ville kunna analysera allting löpande 

allteftersom empirin blev insamlad. Kvalitativ bearbetning var på det sättet ultimat för vår typ 

av undersökning.  

3.4 Primärdata 

Primärdatan utgörs av den empiri som insamlats under studiens gång. Vi anser att den är 

primär för att våra frågeställningar skall kunna bli besvarade. Nedanstående rubriker 

beskriver metoderna för denna datas insamling, bearbetning och analys.  

3.4.1 Planering 

När vi formulerade syftet och frågeställningarna för denna undersökning så började 

planeringen för vilka empiriska data som skulle vara bäst lämpad för att få svar på 

problemformuleringen. Att vi behövde välja kvalitativa metoder var en väldigt given utgång 
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på grund av vår problemformulering. Kvalitativa intervjuer blev ett naturligt val tidigt i 

planeringen och valet av att komplettera med enkäter följde tätt inpå då vi i diskussion med 

handledare kom fram till att vi behövde information från fler anställda än vad vi hade tid att 

göra kvalitativa intervjuer med. Planeringen av primärdatan blev således en väldigt naturlig 

och snabb process. Det visade sig att de första tankarna med insamlandet av empiriska data 

faktiskt ledde till den aktuella undersökningsmetoden. Därför väljer vi att kalla våra val av 

metoder för primärdatan, naturliga.  

3.4.2 Urval och avgränsning 

Urvalet av empirisk data skedde systematiskt. Vi avgränsade oss i ett tidigt stadium till endast 

medieproducerande företag eftersom det var det relevanta för frågeställningen. Vi ville ha så 

brett undersökningsfält som möjligt och riktade därför in oss på olika medieföretag. Vi ville 

ha klassiska medier som funnits länge i samhället så vi valde radio, dagstidning och tv. Det 

var viktigt för oss att organisationerna var etablerade och har en säker plats i medieutbudet. 

Vi ville kunna använda oss av branschernas tidigare organisatoriska historia och jämföra med 

hur organisationerna fungerar idag. Dessutom kände vi ingen motivation att undersöka 

mediebranscher som inte har en framtid i medieutbudet.  

Vi valde företagen baserat på tillgänglighet och kontakter och resultatet blev Ölandsbladet, 

SR P4 och Kanal 5 där även Kanal 9 ingår. Vi har dock valt att i undersökningen endast 

nämna Kanal 5 för att det skall bli enklare att läsa. Att det blev företag på olika regionala och 

lokala nivåer var ingen slump, men vi visste att det kunde vara svårt att lyckas få en sådan 

konstellation. Lyckligtvis blev det så bra att alla tre företag kunde erbjuda sin tid och energi 

för att bli undersökta av oss. Detta ser vi som en väldigt bra styrka som underlag för vår 

analys och vidare diskussion. Det var viktigt för oss att känna oss nöjda och säkra med det 

empiriska underlaget för fortsatt intresse och motivation för studien.  

Urvalet av intervjurespondenter och enkätsvaranden blev gjorda av både praktiska och 

strategiska orsaker. Av praktiska skäl valde vi att utföra tre kvalitativa intervjuer med en 

respondent med ledarbefattning på vartdera företag. På grund av begränsningar i tid och 

resurser kunde inte det antalet bli större. Kvale (1997) beskriver det paradoxala problemet 

med kvalitativa intervjuundersökningar; antingen blir antalet för få eller för stort. Han menar 

vidare att kvalitet alltid bör gå före kvantitet. Vi var medvetna om att våra tre intervjuer var 

få. För att kompensera det och för att hitta ett sätt få information om hur de 

medieproducerande anställda känner och tänker så blev enkätundersökningar både ett 

praktiskt och strategiskt fördelaktigt alternativ. Då kunde vi nå så många som möjligt utan att 

nödvändigtvis göra av med mer tid eller resurser och vi kunde samtidigt bredda vårt underlag 

för empiri vilket var strategiskt i tanke på analysen. Hur många enkätsvaranden det blev, 
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avgjordes av de medieproducerandes närvaro och antal. Vi ville att så många med 

medieproducerande befattningar skulle svara på enkäterna. Antalet avgjordes av hur många 

sådana befattningar det fanns på organisationen och hur många som var på arbetsplatsen vid 

tidpunkten för den kvalitativa intervjun.  

3.4.3 Utförande 

3.4.3.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Ostbye et al (2003) beskriver kvalitativa forskningsintervjuer som samtalsintervjuer. 

Författarna menar vidare att avsikten är att forskaren skall informeras om värderingar, insikter 

och reflexioner som respondenten besitter. Det är då av största vikt att forskaren som 

intervjuar har en bra förförståelse för respondentens och dess organisation för att få ut så 

mycket värdefull information som möjligt. Detta gjorde vi genom att samla ihop så mycket 

sekundärdata som möjligt från både tidigare forskares teorier och information om 

respondenternas organisationer för att sedan välja och avgränsa ett antal frågor som kändes 

relevant i förhållande till organisationen i fråga och vår problemformulering. Kvale (1997) 

menar att man vid utformningen av intervjufrågorna bör fundera kring om intervjuns syfte är 

att få svar på hypoteser då det bör vara en strukturerad intervju, eller om man vill ha en 

explorativ intervju som är öppen och ostrukturerad. När vi skrev intervjufrågorna och 

strukturerade en mall som skulle användas för alla tre respondenter, valde vi att ha en relativt 

tydlig struktur för att tydligare kunna jämföra de olika intervjuerna. För att ändå göra 

intervjuerna explorativa så formulerade vi frågorna på ett formellt sätt med utrymme för 

följdfrågor för att kunna öppna upp möjligheterna till fri tolkning. Vi ville inte på något sätt 

påverka utgången av svaren och ville därför att tolkningsmöjligheterna skulle vara så stora så 

att svaren på frågorna kunde bli anpassade efter respondentens egna organisatoriska 

perspektiv. Detta gjorde att vi lättare kunde analysera skillnaderna mellan de olika 

medieorganisationerna men även få individuella svar, vilket vi senare fick stor användning av.  

Ostbye et al (2003) betonar fördelen med gruppintervjuer, alternativt fokusgruppintervjuer. 

Sådan här form av kvalitativa intervjuer kan leda till att samtal utvecklas som forskaren aldrig 

annars skulle kunna få fram. Tyvärr hade vi inte möjlighet att utföra denna typ av 

intervjuform då det endast fanns en relevant ledarbefattning för studiens frågeställning.  

I enlighet med Kvale (1997) redogörelser om informerat samtycke, förklarade vi 

intervjuundersökningens syfte och uppläggning via e-post i samband med bestämmelserna om 

intervjuns tid och plats. Detta tror vi var fördelaktigt då respondenterna blev förberedda och 

mer avslappnade med vetskapen om deras syfte och relevans för studien. De var alla väl 
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medvetna om vad studien handlade om och hade inga ytterligare frågor om det när själva 

intervjun ägde rum. Detta ser vi som ett bevis på att vi informerat tillräckligt.   

Kvale (1997) poängterar också betydelsen av en så kallad orientering före och efter intervjun.  

De första minuterna av en intervju är avgörande. Den intervjuade vill ha en 

uppfattning om intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter 

och känslor för en främling. Intervjuaren skapar god kontakt genom att lyssna 

uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade 

säger. På samma gång måste intervjuaren uppträda obesvärat och vara klar över vad 

han vill veta (Kvale, 1997: 120).    

I enlighet med Kvale (1997) så utförde vi en viss orientering i samband med intervjuerna. 

Dock fördjupades orienteringen en aning extra då vi, tillsammans med respondenten gick runt 

bland dess underordnade och delade ut enkäter. De fick se oss presentera studien och enkäten 

för de anställda och då känna av vilka vi var och eventuellt få en djupare förståelse för 

studiens syfte. Vi diskuterade även ljudupptagarens funktioner vilket lättade upp intrycket av 

att intervjun faktiskt blev inspelad. Efter intervjun, när vi stängt av ljudupptagaren, frågade vi 

respondenterna om de hade någonting att tillägga. Enligt Kvale (1997) är detta fördelaktigt då 

respondenten kan våga ta upp ämnen han/hon tidigare kanske inte förmådde sig ta upp när 

ljudupptagaren var på.  

Direkt efter varje kvalitativ intervju så gick vi igenom vad som sagts och gjorde små 

noteringar av den icke verbala informationen som framkommit under intervjun. Enligt Kvale 

(1997) kan detta ge värdefull bakgrund för den senare analysen av den utskrivna intervjun. 

Transkriberingen av den ljudupptagna inspelningen skedde relativt snabbt efter intervjuns 

sammanställning. Vi lade upp det så för att kunna bevara våra mentala noteringar bättre. Om 

vi hade dröjt med transkriberingen tror vi att en hel del mentala noteringar försvunnit med 

tiden.  

3.4.3.2 Kvalitativ forskningsintervju per telefon 

På grund av att en av respondenterna som arbetar för Kanal 5 inte hade möjlighet att träffas 

personligen, så utfördes intervjun per telefon. Detta såg vi först som en nackdel men insåg 

sedan att det var ett bra tillfälle att metodologiskt jämföra de olika intervjuteknikerna. Vi 

hittade inga tidigare jämförelser i den metodologiska litteraturen vi använt oss av och blev 

således nyfikna över vad skillnaderna i utgången kunde bli.  

De största skillnaderna mellan telefonintervjun och de personliga intervjuerna var att man inte 

fick något riktigt intryck av organisationerna inifrån. Då det är medieföretag så har man en 
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viss förutfattad mening från dess utrymme i medietablån men man har ingen aning om hur 

företaget ser ut och fungerar inifrån. Vid de personliga intervjuerna kunde man bl.a. få en 

känsla av hur tempot var, de geografiska avstånden mellan de anställda och hur 

kommunikationen fungerade, om det var rörigt eller strukturerat etc. Dock försökte vi 

kompensera detta med att ställa lite mer specifika frågor kring hur t.ex. kommunikationen 

fungerade rent praktiskt. En annan skillnad var att respondenten kände ett större behov av att 

få mer information kring hur intervjumaterialet skulle komma att användas. Detta kan grunda 

sig i att de inte får något personligt intryck av oss forskare och då känner sig mer osäkra på 

syftet med intervjun. Detta resulterade i att respondenten bad om att få se det transkriberade 

dokumentet av intervjun. Vi skickade dokumentet till respondenten och han hade ingenting 

att anmärka på. I övrigt blev svaren från respondenterna väldigt likartade. Man kan inte direkt 

utläsa från endast svaren, vilken av respondenterna som medverkade personligen eller via 

telefon. Detta gör oss trygga i validiteten med användandet av telefonintervjuer. En nackdel 

blev dock att vi inte var förberedda på att intervjun skulle komma att ske via telefon, så 

kvaliteten på ljudinspelningen av intervjun blev sämre då vi inte hade rätt utrustning för 

inspelning via telefon. Dock var det så pass bra så att vi kunde höra vad respondenten sade 

men om vi kunde göra om det så skulle vi istället ha förberett oss bättre med en mer lämpad 

ljudinspelningsutrustning.  

3.4.3.3 Enkätundersökningar 

Vi har, i två fall av tre, arbetat med ”enkäter under ledning” som Davidson et al (2003) 

uttrycker det när man delar ut enkäterna personligen och är med vid besvarandet av dem. 

Detta ansåg vi från början vara ett effektivt sätt att se till att enkäterna blev ordentligt 

besvarade och att de inte misstolkades. Vi kunde även reducera problemen som Davidson et 

al (2003) beskriver om motivationen för individer att fylla i enkätundersökningar. Genom att 

vi var på plats kunde vi utgöra en slags press. Dessutom beslöt vi att dela ut enkäterna med 

hjälp av chefens närvaro som också var vår respondent vid de kvalitativa intervjuerna. 

Närvaron av honom/henne tror vi hade en avgörande betydelse för att enkäterna snabbt blev 

ifyllda. Vid det tredje fallet av enkätutdelningarna kunde tyvärr inte medieföretaget erbjuda 

oss den möjligheten så enkätutdelningen fick ske per e-post, mer om det längre ner.  

Davidson et al (2003) betonar också vikten vid att informera ordentligt i enkätens missiv. 

Missivet är ett slags brev som skall följa med enkäten och ge information om dess 

upphovsmän och syfte. Där skall även informeras om enkäten erbjuder anonymitet alternativt 

konfidentialitet. Vi valde att placera missivet i början av enkäten där vi skrev vilka vi forskare 

var och vilken högskola och institution vi tillhör. Efter det formulerade vi vår frågeställning 

som enkäten var utformad efter och att de som fyller i enkäten har full anonymitet. Det 
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sistnämnda lade vi stor betydelse vid då frågorna kunde betraktas som känsliga. Vi betonade 

därför flera gånger vad anonymiteten innebar för de svarande.  

Enkätens frågor var strukturerade på det sättet Davidson et al (2003) beskriver att ja-och-nej-

frågor kan göra med enkätens struktur. Dock varvade vi ja-och-nej-frågor med öppna frågor, 

dvs. utan fasta svarsalternativ, där de svarande kunde tolka frågan fritt och skriva egna 

förslag. Vi var väldigt noga med att markera rader på vilka svaren skulle skrivas på. Vi tror 

att det kan ha påverkat de svarandes uppfattning av hur mycket vi ville att de skulle svara på 

frågorna. Dessutom förtydligade vi i missivet att de gärna fick svara utanför raderna om de 

kände behov av det.   

Valet av frågor skedde utifrån vår frågeställning. Vi var också väldigt noga med att ha tydliga 

paralleller med respondenternas intervjufrågor då dessa senare skulle tillämpas och 

komplettera varandra i analysarbetet. Formuleringen och språket vid frågorna arbetade vi 

fram enligt de tips och råd som Davidson et al (2003: 74-75) listar i punktform. Upplägget 

lade vi upp enligt tratt-tekniken som författarna beskriver det. Man inleder då enkäten med 

stora öppna frågor för att sedan gå över till mer specifika frågor. De menar att man med den 

tekniken lättare kan aktivera och motivera de svarande då de i början får verbalisera sig 

väldigt öppet. Vi inledde enkäten med stora, öppna, neutrala frågor för att sedan gå över till 

de lite mer specifika frågorna. Vi avslutade enkäten med en stor, öppen fråga om huruvida det 

hade något att tillägga. Detta kan enligt författarna vara ett bra komplement vid just 

enkätundersökningar då de, till skillnad från kvalitativa intervjuer, inte har möjlighet till 

följdfrågor.  

3.4.3.4 Enkätundersökningar per e-post 

Precis som med den kvalitativa intervjun via telefon så kunde vi tyvärr inte dela ut enkäterna 

på Kanal 5 personligen. Istället så lät vi e-posta dessa på rekommendation av respondenten 

själv. Eftersom vi vid tidigare enkätutdelningar var ”under ledning” så blev det en hög grad 

av ifyllda enkäter. Vi tror att detta berodde på chefens medverkan och press på de anställda. 

Därför valde vi att be respondenten på Kanal 5 att e-posta enkäterna för att försöka uppnå en 

liknande effekt. På så sätt antog vi att fler skulle bli motiverade att svara på dem. Davidson et 

al (2003) beskriver svårigheterna vid just motivationen kring e-postade enkäter. Eftersom vi 

inte har något att erbjuda i motivation så anser vi att respondenten kunde utgöra en bättre 

motivation. 

Svaren på enkäterna anser vi vara mer ingående vid de e-postade enkäterna. Vi tror att detta 

har att göra med att det inte var samma tidspress på de svarande som vi de personliga 

utdelningarna då de endast hade den tid som den kvalitativa intervjun tog. Men några större 
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skillnader är det inte på svaren förutom de personliga skillnaderna i svaren. För oss forskare 

var nackdelen med de e-postade enkäterna att vi inte hade tillgång till dem lika snabbt som 

med de personligen utdelade enkäterna. Vi fick vänta på dem i några dagar innan de 

skickades till vår inkorg. Tyvärr hade vi inte heller samma kontroll över besvarandet av 

enkäterna och fick i slutändan endast tre ifyllda enkäter från de anställda producenterna på 

Kanal 5. Detta anser vi ändå var godtagbart för undersökningen då de tre enkäter vi fick in 

hade längre och mer djupgående svar än de andra medieföretagens enkäter. Producenterna på 

Kanal 5 var endast fem till antalet vilket gjorde att vi fick in lika många enkäter från de tre 

olika företagen i förhållande till deras antal anställda. Överlag är vi tillfredställda med båda 

utdelningssätten.  

3.4.4 Bearbetning 

Bearbetningen av primärdatan gjordes genom att först avlyssna ljudinspelningarna från de 

kvalitativa intervjuerna och transkribera dessa ordagrant. Enkäternas svar sammanställde vi i 

ett dokument där vi fick översikt över vad samtliga enkäter ordagrant svarat på samtliga 

frågor. På så sätt kunde vi lättare analysera svaren vid analys och diskussion. Utefter detta 

bearbetade vi dessa data i enlighet med vad Kvale (1997) skriver om analysmetoder. Den 

metod vi valde beskriver författaren som meningskoncentrering. Detta innebär att 

respondenternas svar formuleras mer koncist. Långa uttalanden blir kortare uttalanden där den 

relevanta innebörden omformuleras i färre ord och meningar. ”Koncentrering av mening 

innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar” 

(Kvale, 1997: 174). Vi ansåg att detta var ett bra sätt att korta ner för att få en bra överblick 

och få ut det mest relevanta ur primärdatan. Vi ansåg dock inte att det räckte med att endast 

korta ner respondenternas och enkäternas svar med enstaka ord och meningar utan ville 

komplettera detta med utdrag ur deras ordagrant redovisade svar. Detta för att få en inblick i 

hur de empiriska källorna verkligen resonerade och för att få läsare av denna undersökning att 

bilda sig en egen tolkning av svaren. Denna analysmetod ansåg vi vara mest lämplig för våra 

slutliga analyser och diskussioner kring våra primärdata.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär enligt Ostbye et al (2003) giltighet eller trovärdighet. Hur relevant insamlad 

data och analyser är i förhållande till problemformuleringen, ”Att man mäter det man avser 

att mäta” (Ostbye et al, 2003: 40). Reliabilitet är enligt författaren tillförlitlighet och avser 

kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data. ”Tillsammans utgör definitionsmässig 

validitet och reliabilitet analysens validitet. Det är det svagaste av dessa led som avgör hur 

pass bra analysen blir som helhet” (Ostbye et al, 2003:40).  
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Ostbye et al (2003) menar att det kan vara problematiskt att försöka få både hög 

definitionsmässig validitet och hög reliabilitet i samma undersökning. Vidare menar 

författarna att kvalitativa analyser har sin styrka i att hålla hög definitionsmässig validitet 

genom att eventuellt få forskaren att komma närmare kärnan i de teoretiska begreppen. 

Kvantitativa analyser bör istället prioritera strävan efter hög reliabilitet.  

Validiteten i en kvalitativ studie är ej relaterad enbart till själva datainsamlingen. 

Istället genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar 

(Davidson et al, 2003: 103).  

Ostbye et al (2003) diskuterar de olika begränsningarna gällande validiteten vid enkäter och 

intervjuer. Författarna menar att det är svårt att komma nära ett invecklat teoretiskt begrepp 

vid formaliserade enkätundersökningar. Djupintervjuer har inte det problemet då de medför 

möjligheten till uppföljningsfrågor som ger en mer nyanserad bild av respondentens svar. 

Problemet med djupintervjuer kan då istället vara den press som respondenten kan känna av 

intervjusituationen, dess frågor och omständigheter, att de svarar utifrån vad de tror att 

forskaren är ute efter. Författarna sammanfattar att det både kvantitativ och kvalitativ analys 

har sina för- och nackdelar men att det bästa är att forskaren väljer en metod för insamling av 

data och dess bearbetning, utefter sin frågeställning.  

Enligt Davidson et al (2003) finns det två enklare metoder att mäta tillförlitligheten, 

reliabiliteten, hos undersökningens insamling av data. Man kan vid enkäter se till att det finns 

tillräckligt med information och att frågorna är så pass bra uppställda att individerna som 

svarar på dem, skriver mycket och skriver minst ett svar på varje fråga. Om de fyller i relativt 

liknande svar så minskar risken att de har missuppfattat syftet med undersökningen. Detta 

anser vi att våra enkätundersökningar har lyckats med. Vi arbetade länge med uppställningen 

och formuleringarna på frågorna, och lät testa enkäterna på arbetande människor i vår närhet. 

Det lyckades bra och vi kände oss säkra med utgången av enkäterna. När vi samlat in 

enkäterna blev frågorna rikligt besvarade och det var endast en enkät som lämnade några 

uteblivna svar. Svaren liknade varandra, trots att enkäterna skickades ut till 

medieproducerande anställda vid tre olika mediebranscher. Tolkningarna var väldigt lika men 

med vissa personliga särdrag som endast berikade analysarbetet. Vi kunde lätt analysera 

svaren tillsammans med den utvalda teorin och vi hade stor nytta av enkäterna som underlag. 

Vi kände att det kunde bli problematiskt att intervjua anställda då det oftast är känsligt att 

ställa frågor om chefen och organisationen. I och med att de blev anonyma i enkäterna, så 

blev troligtvis svaren lättare att svara så sanningsenligt som möjligt på. Vi informerade även i 

början av enkäten att ingen på deras organisation skulle få tillgång till just deras enkäter. 

Detta tror vi bidrog mycket till enkäternas reliabilitet och validitet. Dock ansåg vi inte att 
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detta gällde ledarna som vi valde att intervjua. Där ville vi ha lite mer utrymme för tolkning 

och följfrågor. Att låta dem vara anonyma och svara på enkäter skulle inte ge mycket för 

analysen. Det fanns bara en aktuell ledare vid varje organisation som var relevant för 

undersökningen och anonymiteten skulle då inte fungera särskilt bra. Vi såg istället fördelarna 

med att kombinera dessa två undersökningsmetoder för att kunna anpassa bättre med 

arbetspositionerna och dess roller på organisationen. 

Den andra mätmetoden som Davidson et al (2003) beskriver är hur man kan mäta 

tillförlitligheten vid kvalitativa intervjuer. De menar att man genom att ”lagra” intervjun som 

vid t.ex. ljudinspelning, så kan man på så sätt lyssna igenom den om och om igen och bedöma 

reliabiliteten. Författarna lyfter även fram problemet med intervjuareffekten som också 

Ostbye et al (2003) tar upp (se ovan). Att respondenterna blir pressade och ger de svar som de 

tror forskarna vill ha. Davidson et al (2003) menar då att man som intervjuare kan träna på 

detta och försöka göra intervjun så öppen och multitolkande som möjligt. Med våra 

kvalitativa intervjuer så försökte vi göra så formella frågor som möjligt för att respondenterna 

inte skulle få något hum om vad vi var ute efter, om vi var kritiska eller positiva. Vi ansåg det 

även vara intressant för analysen om vi lät dem tolka våra frågor fritt. Om de intog 

försvarsställning så visade det en hel del om respondentens ledarskap. Samtliga tre ledare vid 

de tre olika medieföretagen fick exakt samma intervjufrågor och vi kunde därför jämföra 

deras tolkningar på ett väldigt tillförlitligt sätt. Vi lät ljudinspela samtliga intervjuer och 

kunde på så sätt djupanalysera tolkningarna av våra frågor. Tillsammans med ledarnas 

intervjuer och deras anställdas svar vid enkäterna fick vi bra underlag för att kunna jämföra 

cheferna och deras anställdas tolkningar av motivation och ledarskap. De kompletterade 

varandra bra och validiteten blev på så sätt hög. Vi tror att om någon vill göra om denna 

studie med samma metodologiska tillvägagångssätt så får dem liknande resultat. 

Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik är det viktigt att den 

kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de som tar 

del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren gjort. 

Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens 

förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattats av studien valts 

ut, i vilken kontext och i vilka situationer studien genomförts, hur informationen 

samlats in och transkriberats till hur analysen genomförts och hur resultaten har 

redovisats. Om den kvalitativa forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan 

detta stärka vad som menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang 

(Davidson et al, 2003: 106).  
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3.6 Metodreflektion 

Vi anser att våra metodval överlag har fungerat väldigt bra. Vi rekommenderar andra som vill 

göra en liknande undersökning att göra det på detta sätt då vi tror att resultaten hade 

överensstämt med vad vi kommit fram till i denna undersökning. Vi har dock några 

invändningar och rekommendationer som vi anser kunde ha förenklat och eventuellt 

underlättat processerna under studiens gång.  

Vi anser att mer avgränsningar kunde ha gjorts i början av syftet och problemställningarna. Vi 

ångrar inte detta val i efterhand då vi är väldigt nöjda med undersökningens omfattning, men 

det tog lite mer tid och resurser än vad som var planerat för denna undersökning vilket 

försvårade de olika undersökningsprocesserna ibland.  

Det är relativt svårt att få till ett möte med människor med ledande positioner på 

medieproducerande företag. Då flera avbokningar skedde efter varandra så skedde den sista 

insamlingen av empiri väldigt sent, vilket omkullkastade det planerade tidsschemat en aning. 

Vi var även tvungna att göra den sista insamlingen via elektroniska hjälpmedel vilket 

förminskade omfattningen av empirin en aning. Vi rekommenderar därför att vara ute i 

väldigt god tid och bestämma och bekräfta möten för intervjuer och liknande. Vi trodde vi var 

det men insåg senare att man behöver vara ännu tidigare för att kunna hålla kontroll över det 

planerade schemat.  
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4 Empiri och Analys 
Detta kapitel har som syfte att redovisa för undersökningens empiriska data som vi i 

metodkapitlet kallar primärdata. De empiriska data vi samlat in analyserar vi mot tidigare 

forskares teorier. Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna och deras 

organisation. Kapitlet är sedan indelat utefter ämnesområden och rubriker med samma 

upplägg som teorikapitlet. Till varje ämnesområde och rubrik hör en analysdel som 

sammanför den insamlade empirin med tidigare forskares teorier.  

4.1 Presentation av respondenter och dess organisation 

Anja Thorkelsson-Lindahl – Kanalchef, SR P4 Kalmar 

SR bildades 1925 under namnet AB Radiotjänst. Sverige fick sin andra radiokanal år 1955 

som blev P2. År 1963 var året som Smålandsradio startade. Växjö var huvudorten och 

verksamheten byggde i stor utsträckning på frilansare. I Kalmar år 1970 fick radion en ny 

redaktion och en ny studio. Det börjades sända program morgon, middag och kväll under P3. 

Det var inte förrän år 1989 som P4 inrättades. 1993 startar ett nytt samlat radiobolag, Sveriges 

Radio. Den lokala verksamheten i Kalmar tog över några program av grannkanalen P3. 

Dessutom uppdrogs åt de lokala stationerna att producera riksprogram. (Broschyr; SR P4 

Kalmar). SR P4 Kalmar är idag en lokal station utav 26 stycken totalt under Sveriges radio. 

SR Kalmar har i drygt 30 år servat 240 000 invånare i 12 kommuner med nyheter och 

program (http://www.sr.se/, 2009-05-07:14.13).  

Anja Thorkelsson-Lindahl har lång erfarenhet av radioproduktion. För två och ett halvt år 

sedan kom hon till SR P4 Kalmar som Kanalchef. Hon ansvarar för hela organisationen med 

cirka 20 anställda. Det är minst lika många som arbetar löst för organisationen.  

Enkäter besvarades av 5 stycken reportrar som Thorkelsson-Lindahl har övergipande ansvar 

över. 

Kenth Jönsson – Redaktionssekreterare, Ölandsbladet 

Ölandsbladet är Ölands i särklass största tidning. Tidningen grundades 1867 och har under 

årens lopp utvecklats till en partipolitiskt obunden dagstidning. Ägare är Tryckeri AB Öland 

som ingår i Swepress (Vimmerby Tidning med flera). Tidningen trycks och utkommer tre 

gånger i veckan i 8 900 upplagor (enligt TS-redovisad upplaga 2006). Man räknar med en 

hushållstäckning på över 85 procent på norra Öland, vilket gör den till en av de mest 
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regiontäckande lokaltidningarna i Sverige. Tidningen har som syfte att främst rapportera 

nyheter lokalt från Öland, men även Kalmar och i mindre skala övriga Sverige 

(http://www.olandsbladet.se, 2009-05-07:15.10). 

Kenth Jönsson är idag redaktionssekreterare men har varit på Ölandsbladet sedan 1987 vid en 

rad olika poster. Allt från sportjournalist till redaktionschef men på grund av en liten 

omorganisation så är han sedan en mindre tid tillbaka redaktionssekreterare igen. Jönsson 

ansvarar över främst redaktionen men tidningen har cirka 25 anställda från flera olika 

avdelningar, redaktion, annons, kontor, sätteri, taltidning, internetavdelning med flera. 

Enkäter besvarades av 4 stycken journalister samt en sidredigerare som Jönsson har direkt 

ansvar över.  

Axel Eriksson – Lokalproduktionschef, Kanal 5 och 9.  

Kanal 5 startade sända 1989 men hette då Nordic Channel. 1996 bytte de namn till Kanal 5 

och blev den kanal vi idag är bekanta med. Det engelska bolaget SBS Broadcasting Networks 

Ltd sköter Kanal 5:s utsändningar som sker från London. Här utsänder man även Kanal 5:s 

systerkanaler såsom Kanal 9. Kanal 5 och SBS Broadcasting Network Ltd. tillhör den 

europeiska mediekoncernen ProSiebenSat1 som även äger tv- och radiokanaler över hela 

Europa. Förutom Kanal 5 och 9 äger även mediekoncernen ett flertal radiokanaler i Sverige 

som Mix Megapol och The Voice. ”Kanal 5 är en av Sveriges största tv-kanaler och vi har ett 

tydligt mål - vi ska erbjuda roligare tv - inga debatter, inga nyheter och ingen tråkig 

konsumentjournalistik” (http://kanal5.se, 2009-05-07:15.47). 

Axel Eriksson är lokalproduktionschef för Kanal 5 och Kanal 9. Han tillträdde posten för 

cirka ett år sedan, i juli 2008. Eriksson ansvarar över främst 5 exekutiva producenter som 

ansvarar över produktionen av tv-program för de två tv-kanalerna.  

Enkäter besvarades av 3 exekutiva producenter som Eriksson har direkt ansvar över.  

4.2 Motivation för kreativitet 

4.2.1 Kreativitet 

Thorkelsson-Lindahl tror att det ligger i människans natur att vara kreativ. Hon anser att 

kreativa behöver ett viss mått av självständighet och att man där inte får lägga sig i för 

mycket. Dock inser hon vikten i mötet med andra och förespråkar därför teamwork.  

Man kan väl säga att vi har, över huvud taget inom Sveriges radio, gått allt mer från 

ensamarbete därför att kreativa behöver ett viss mått av självständighet där mycket 
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kan hända, i den här processen som pågår i huvudet så är det jättebra att möta 

andra. Det händer så många bra saker när man pratar med andra. Här är det 

verkligen inte dåligt att vara ”många kockar” för det blir ingen sämre soppa av det. 

Thorkelsson-Lindahls reportrar håller med. De tycker att deras kreativitet fungerar bäst med 

andra kreativa människor. De tror att idéer föder idéer och att man med fria händer har lättare 

att hitta sin kreativitet. De anser också att tiden på dygnet har betydelse. Där skiljer sig 

åsikterna mellan eftermiddag, kväll och morgon. De anser även att tidsramarna påverkar, en 

del vill ha mycket tid, andra vill ha lite tidspress. Thorkelsson-Lindahl menar att alla 

människor söker sin egen kreativitet och att denna i stor utsträckning styrs av personliga 

egenskaper.  

Journalisterna på Ölandsbladet anser, i likhet med reportrarna på SR P4, att kreativiteten 

fungerar bäst vid en specifik tid på dygnet. I övrigt skiljer sig åsikterna då journalisterna 

tycker kreativiteten främst främjas av nyfikenhet, bra medarbetare, god stämning, roliga 

uppdrag och uppskattning. Jönsson nämner inte just dessa faktorer utan tror att hans anställda 

journalister främjas av arbetsplatsen som helhet.  

 

Eriksson på Kanal 5 och Jönsson tror att feedback och bekräftelse är viktiga värden för 

uppgifter som kräver kreativitet, till skillnad från andra yrkesformer. Erikssons producenter 

anser i likhet med journalisterna och reportrarna att kreativiteten fungerar bäst med andra 

kreativa människor och när projekten är bra och intressanta. Till skillnad från de andra tycker 

de dock att bra hälsa och trivsel i livet utanför arbetet är viktiga faktorer.  

Analys 

Rollof (1999) skriver att det är många faktorer som spelar in i kreativiteten, medfödda 

kreativa egenskaper, erfarenheter, förvärvad kunskap, attityder och inställningar. Det är därför 

kreativa skapelser skiljer sig så mycket i utförande och utformning. Thorkelsson-Lindahl på 

SR P4 Kalmar resonerar likadant och anser att det ligger i människans natur att vara kreativ 

och att varje enskild person söker sin egen kreativitet och att denna i stor utsträckning styrs av 

personliga egenskaper. Alla enkätsvarande anställda från de tre olika medieföretagen 

förtydligar detta genom att ha väldigt olika behov när det gäller sin kreativitet. Thorkelsson-

Lindahl betonar även vikten av teamwork vilket hennes reportrar och producenterna på Kanal 

5 håller med om. De menar att deras kreativitet främjas av andra kreativa människor och att 

idéer föder idéer. Rollof (1999) är också av denna åsikt och menar att det finns en hunger 

efter nya intryck och utmaningar som gör oss inspirerade av andra kreativa ambitioner. En 

reporter betonar vikten i att nya idéer inte möts av skepsis, utan av engagemang. Detta menar 
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Rollof (1999) är essentiellt för att kreativiteten inte skall kvävas. Han menar vidare att denna 

positiva inställning till produktionen är nödvändig för att det ska leda till verkliga resultat i 

slutändan.   

Ölandsbladets journalister svarar i enkäterna att deras kreativitet främjas av bland annat 

nyfikenhet. Rollof (1999) menar att detta är en av de starkaste drivkrafterna bakom kreativt 

skapande. Han menar att känslan av nyfikenhet gör sinnet mer mottagligt för ny kunskap och 

information, oväntade analogier och fascinerande associationer. Han beskriver även att detta 

ökar möjligheterna för människor att se andra individer som personligheter. Istället för 

anonyma, utbytbara kuggar vid ”löpande-band-organisationen”. Journalisterna på 

Ölandsbladet uttrycker i likhet med författaren hur viktigt det är med bra medarbetare och god 

stämning dem emellan.  

Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar och journalisterna på Ölandsbladet anser att 

självständigt arbete är väsentligt för kreativiteten. Detta anser även Rollof (1999) och menar 

att anställda behöver befinna sig i en atmosfär av eget ansvar och frihet, men att det är otroligt 

viktigt att organisationen visar regelbundet engagemang, uppmuntran och hjälp. Thorkelsson-

Lindahl påpekar också att man inte bör lägga sig i för mycket i de kreativa processerna. Även 

detta håller författaren med henne om men menar också samtidigt att det då är av största vikt 

att organisationen tar hand om idéerna som föds och behandlar dem i likhet med nyfödda och 

sårbara små barn.  

4.2.2 Motivation 

Thorkelsson- Lindahl berättar att hon känner sig väldigt motiverad. Främsta skälet säger hon 

är att göra en så bra radio som möjligt, för så många som möjligt. Beviset för detta får hon 

genom mötet med publiken som hon också ser som det roligaste. Hon påpekar även 

motivationen som journalist och hur variationen är en stor motivator.  

Jag är ju också journalist i botten och jobbat själv som reporter i många år och då är 

det ju mötet med människan som ger en otroligt mycket. Varje dag är ju en ny, du vet 

ju aldrig vad som händer och det är både roligt och spännande och hemskt på en och 

samma gång. Så det handlar ju mycket om motivationen som journalist. 

Detta tror hon också är den största motivationen för hennes anställda reportrar. Dock menar 

hon att det är väldigt olika beroende på hur länge man befunnit sig i karriären. 

Det är nog väldigt olika. Det finns ju dem som jobbat så pass länge att de känner att 

här drar vi bara ihop till våra kotletter och gör ett hyggligt jobb och så går jag hem 

och har en meningsfull fritid och min familj och allt annat går före. Är man ung och 
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ny så kanske man gör som jag gjorde och jobbar till klockan 2-3 på nätterna och 

tycker att det är det bästa som finns. Det beror lite på var man är i livet. 

Vissa mår väldigt bra av att då och då få ett projekt till exempel. Det behöver vissa 

för att få mer motivation. Och det tycker jag absolut att man ska göra. Ge mer 

kreativa utmaningar. 

Thorkelsson-Lindahl menar vidare att man vill vara stolt över vad man gör i arbetet.  

Man vill inte skämmas, man vill vara stolt över det man gör och man har den sista 

handen vid inslaget så att det verkligen blir bra och är det inte det så skäms man 

kanske. Det är inte kul att gå till jobbet dagen efter om man inte har gjort ett bra 

jobb. Det handlar mycket om självkänsla att lämna ifrån sig ett bra jobb. Man vill ju 

göra ett så anständigt jobb som möjligt för sin egen skull, annars mår man inte så 

bra. 

Jag tror att det finns många egocentriska drivkrafter i det också. Att jag ska höras 

och synas, mina ord ska läsas i tidningen. 

Hon har däremot svårt att tänka sig att lönen skulle vara en motivator på SR P4 Kalmar. 

Nej, det är det inte. Det är inte så att det är jättedåliga löner men de är ju inte höga 

heller. Så här är det andra motivationer annat än pengarna.  

Hennes anställda reportrar på SR P4 Kalmar är mestadels motiverade på sin arbetsplats. Tre 

svarade ja på frågan, en svarade ”oftast” och en svarade ”ja, när jag får jobba med det jag 

vill”. Vad som motiverar dem stämmer delvis överrens med vad Thorkelsson-Lindahl 

förväntade sig; att beröra lyssnare, variation och nyfikenhet på vad som skall komma härnäst 

och att träffa nya människor. Andra motiverande faktorer var att få utlopp för idéer och att 

dem inte ifrågasätts i så hög grad, bra arbetsklimat, få utlopp för kreativiteten, förtroende, 

roligt arbete och stor frihet. En anställd beskrev varför de inte alltid känner sig så motiverad. 

Han/hon menar att motivationen försvinner när beslut tar för lång tid och när saker och ting 

inte fungerar, exempelvis tekniken. På frågan om vad som kan höja deras motivation 

ytterligare var svaren resurser, nya idéer, större och mer långsiktiga reportage, mer tid (för 

planering), friare arbetstider, diskussioner och mer kontakt med kollegor på andra SR P4-

stationer. En person skrev även att det nästan är farligt att bli mer motiverad, risken är att man 

då skulle arbeta ihjäl sig.  

Jönsson på Ölandsbladet berättar att han konstant känner sig motiverad på sin arbetsplats. 

Vad som motiverar honom är det ständigt stimulerande och roliga journalistyrket. 
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Man vet aldrig exakt hur dagen skall se ut, det är alltid något spännande som händer 

och det är väldigt kul. 

Jönsson håller med Thorkelsson-Lindahl och menar att hans anställda journalister blir 

motiverade av att göra ett så bra jobb som möjligt.  

Det är ju ett jobb i offentligheten och man vill ju gärna att det ska vara bra. Det står 

ju ett namn efter och på en sådan här liten ö är man ju inte okänd heller, snarare 

ökänd, folk vet ju vem det är, inte alla men många, så det tror jag är en motivation. 

Journalistik är ju en liten egotripp, att kunna se sitt eget namn. Så det kan nog vara 

att det är en morot att få synas. På en sådan här lokal nivå räcker det ju med att ha 

en stor bild på löpsedeln så vet folk vem det är som har tagit bilden. 

Han tror även att intresse, nyfikenhet och engagemanget gör mycket för hans anställdas 

motivation. Till skillnad från Thorkelsson-Lindahl anser han att ju längre man varit på en 

tidning desto mer ökar motivationen då man utvecklar ett passionerat förhållande med 

tidningen. Av Jönssons anställda journalister på Ölandsbladet svarade tre stycken ”ja” på 

frågan om de var motiverade på sin arbetsplats. En svarade ”Nej, inte särskilt mycket längre” 

och en svarade ”Just nu, men inte alltid”. De som svarade ja på frågan beskrev att det som 

motiverade dem var bland annat den egna drivkraften, att ”vara först” (i förhållande till 

konkurrerande medier), bra arbetsklimat, gemenskapen, förtroende, kunskap, varierande 

arbetsuppgifter, att känna sig nöjd med produktionerna och få positiv feedback på dem. De 

som svarade nej skrev att motivationen försvinner när de aldrig får erbjudanden om andra, 

roligare arbetsuppgifter, inte får löneförhöjningar och inte känner någon uppskattning. På 

frågan om vad som kan höja deras motivation ytterligare skriver de bättre tekniska resurser 

och mer positiv feedback då de generellt är dåliga på att berömma varandra. Två av de 

enkätsvarande journalisterna lämnade antingen ett frågetecken eller inget svar alls på den 

frågan.   

Eriksson på Kanal 5 känner sig väldigt motiverad på sin arbetsplats. Detta tycker han beror på 

att organisationen har väldigt högt i tak.  

Framförallt att vi har väldigt högt i tak och det finns alltid utrymme att komma med 

mer förslag och driva saker själv. Det skulle jag säga är det viktigaste för att känna 

sig motiverad. 

Han anser också att delaktighet är en viktig motivator. Att få vara med och påverka.  
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Kanal 5 är ett ganska litet företag och alla är väldigt delaktiga i processen och det är 

också en viktig del att man känner att man får vara med och påverka och att man kan 

vara med och påverka. Inte kanske så mycket i hur företaget styrs men t.ex. i mitt fall 

då hur vi gör våra program och strategiskt lägger fram hur vi vill att kanalen skall se 

ut i framtiden. 

Eriksson tror, till skillnad från övriga respondenter, att samma sak motiverar hans anställda. 

Att dem känner sig delaktiga, är delaktiga, har mandat, känner att deras åsikter, tankar får 

komma fram och att det är högt i tak. Tre av Erikssons fem anställda producenter svarar ”Ja” 

på frågan om de känner sig motiverade på sin arbetsplats. Vad som motiverar dem stämmer 

delvis överrens med vad Eriksson förväntade sig; mandat att styra själv, frihet och förtroende. 

I övrigt ansåg de att arbetsklimatet, sammanhanget, medarbetarna, lönen och gemenskapen 

var viktiga faktorer för deras motivation. De skriver att det som kan höja deras motivation 

ytterligare är ännu bättre arbetsuppgifter, högre lön och mer tid.  

Samtliga respondenter säger sig vara väldigt motiverade på arbetsplatsen. Det faktorer som 

samtliga anställda på alla tre medieföretagen nämnde som motiverande var; förtroende, bra 

arbetsklimat och medarbetarna. Tre motivationsfaktorer som även var vanligt förekommande 

men inte genomgående var frihet, roligt arbete och kunskap. Det som samtliga anställda ansåg 

skulle kunna höja deras motivation ytterligare var bättre tekniska resurser, bättre 

arbetsuppgifter och mer tid.  

Analys 

Eriksson och tre av hans underordnade resonerar likadant som Rollof (1999), det måste vara 

”högt i tak” för att kunna frambringa kreativitet och de anställda bör befinna sig i en atmosfär 

av eget ansvar och frihet. Författaren menar att det egna ansvaret ger erfarenheter som blir 

ovärderliga i nästa kreativa projekt. Detta stämde även överrens med vad de flesta 

enkätsvarande ansåg vara motiverande, frihet och mandat att styra själv.  

Författarnas åsikter om huruvida motivation för kreativitet kan nås både genom inre och/eller 

yttre motivation delar sig. Rollof (1999) anser att det kan nås via både, Jackson och Carter 

(2002) anser att motivationen endast kan komma inifrån individen själv och således är 

omöjligt att påverka. Rubenowitz (2004) är av åsikten att anställdas arbetstillfredställelse och 

motivation grundar sig i graden av uppfyllda grundliga behov. Detta ifrågasätter Jackson och 

Carter (2002) starkt. De tre intervjuade ledarna nämnde endast motivationsfaktorer som 

kommer inifrån individen i sina svar på vad som motiverar dem och deras anställda, således 

går deras resonemang ihop med Jackson och Carter (2002). Deras anställdas svar på vad som 

motiverar dem går dock mer i linje med vad Rollof (1999) anser. De gav svar på 
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motivationsfaktorer som kommer både inifrån (ex. frihet) och utifrån (lön). Både ledarna och 

deras anställdas svar om dess motivation gick hand i hand med Rubenowitz (2004) lista med 

förutsättningar som påverkar motivationen och arbetstillfredsställelsen hos de anställda.  

Lön var en motivator som kom upp i de anställdas enkätsvar. Rubenowitz (2004) menar att 

lönen i högsta grad är en motivation, även om den inte är den primära drivkraften. Detta 

håller inte Thorkelsson-Lindahl med honom om, hon tror att drivkrafterna på SR P4 Kalmar 

kommer från andra faktorer. Här har hon delvis rätt då ingen av de anställda på SR P4 Kalmar 

nämner lönen som motivation men däremot nämns det bland svaren på Ölandsbladet och 

Kanal 5. Författaren menar att lönen är ett medel för att kunna tillfredställa sina behov under 

fritiden. Han menar även att de anställda kan se på lönen som en uppskattningsmätare som 

ger uttryck för hur mycket uppskattning man får från de överordnade. Detta stämmer överrens 

med ett svar som en av de anställda på Ölandsbladet gav. Han/hon skrev att de inte kände sig 

motiverad på grund av bristen på uppskattning och löneförhöjning. Rubenowitz (2004) tror att 

motivationen snarare ligger i jämförelsen med andra anställda eller yrkesgruppers löner på 

arbetsmarknaden än själva lönesumman.  

Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar och Jönsson på Ölandsbladet tror att mycket av 

motivationen ligger i de anställdas strävan att få erkännande genom sina produktioner, att få 

synas eller höras och få bekräftelse. Gripsrud (2002) förklarar att detta är ett bevis för kreativa 

mediemänniskors vilja att ta ansvar för och få ära av den produkt de skapat. Rubenowitz 

(2004) är också av denna åsikt och menar att det är viktigt för ens arbetstillfredställelse att 

göra en bra insats om man själv bär ansvaret för produktionen och kan få bekräftelse för den.  

4.3 Ledarskapets påverkan på motivationen 

Samtliga tre respondenter fick svara på frågan om deras ledarstil är mer av typen coach eller 

chef. Samtliga ledare svarade att det är mer av typen coach. Thorkelsson-Lindahl på SR P4 

Kalmar berättade att hon både instinktivt och genom utbildning lärt sig att arbeta som en 

coach. 

Jag är nog mer coach och det är nog för att jag också är utbildad coach och det är 

ett sätt som jag tror att jag intuitivt har jobbat med, även innan utbildningen så 

förstod jag liksom varför det är så rätt. När jag sedan gick min utbildning så fick jag 

en teoretisk överbyggnad på något sätt. 

Thorkelsson-Lindahl menar att hon agerar coach genom att låta de anställda få arbeta kreativt 

själva, utan hennes inblandning. Hon poängterar att det är de kreativa idéerna man vill locka 

fram som coach.  Jönsson på Ölandsbladet menar att han är för snäll för att vara av typen 
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chef. Eriksson på Kanal 5 menar att han är coach då han försöker vägleda och uppmuntra de 

anställda.  

Ja, snarare försöker jag ju vara vägledande och uppmuntra till egna beslut och ha en 

bra dialog som gör att vi i gruppen gemensamt och på individnivå, tar rätt beslut. 

Min inställning är ju också att de är bäst på vad dem gör och att jag förhoppningsvis 

är en bra ledare. 

Thorkelsson-Lindahl får frågan om hon anser att ledare kan påverka motivationen hos de 

anställda. Hon menar att förutsättningarna måste vara bra för att kunna utföra ett arbete. Om 

det fungerar så är inte chefen lika nödvändig att försöka underhålla det.  

Och det handlar alltså om teknisk utrustning, bra arbetsklimat, att kunna lösa 

problem, att det blir smidigt, bra organisation, stöd i vardagen.  

Om inte det fungerar så blir det ju väldigt mycket problem och då får man ju problem 

med sin chef också och chefen får problem och då får man bara ägna sig åt massa 

andra saker istället för det vi är här för att utföra. 

Hon anser dock att chefen kan påverka väldigt mycket men att det är svårt att själv förstå 

vilken roll man som chef besitter.  

Men visst kan man påverka väldigt mycket t.ex. utrymmet, att det är högt i tak och att 

det finns plats för både kritik och beröm så självklart. Sen är det ju inte alltid själv 

man förstår vilken roll man har, ”det är ju bara jag”, men som chef så hamnar man i 

en position, vare sig man vill eller ej. 

Thorkelsson-Lindahls anställda reportrar svarade alla ”Ja” på frågan om deras ledare kan 

påverka deras motivation.  

Eriksson på Kanal 5 tror precis som Thorkelsson-Lindahl att man som chef påverkar mycket.  

Jag vill ju tro att jag kan påverka dem ganska mycket eftersom jag är deras chef. Jag 

hoppas att jag påverkar dem, att jag kan påverka och att jag påverkar. Genom att 

skapa en prestigelös och öppen arbetsmiljö där det är viktigt att allas röst får komma 

till tals. 

Tre av Erikssons underordnade producenter svarade på frågan om deras ledare kunde påverka 

motivationen. De svarade ”Ja”, ”Absolut” och ”Såklart, och det gör han med, i rätt riktning”.  
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Jönsson på Ölandsbladet anser, i likhet med Thorkelsson-Lindahl, att mycket hänger på att 

arbetsplatsen som helhet skall vara bra. Däremot anser han att han som ledare kan bidra med 

en allmän stämning.  

Det tror jag är genom en allmän stämning som man kan bidra med. Att inte vara 

alltför elak och att vara schysst till en viss nivå i varje fall. Jag tror att det är hela 

arbetsplatsen, alltså, trivs folk med hela arbetsplatsen så trivs de med sin yrkesdel 

också.  

Av Jönsson fem anställda journalister svarade tre ”Ja”, ”Visst” och ”Självklart” på frågan om 

deras ledare kan påverka motivationen. En svarade ”Vet inte, har inte märkt något” och en 

lämnade ett tomt svar.  

För att motivera sina anställda använder sig Thorkelsson-Lindahl av främst återkoppling 

genom feedback, både individuellt och i grupp.  

Då sitter man ner och lyssnar mycket på det som har gjorts. Ger feedback på olika 

sätt och det är ett sådant tillfälle där man både kan lyssna och se varför det blev som 

det blev men också hur man kan utveckla det här framöver. Så att man lär sig 

någonting utav det. 

Hon berättar också att de inte ger bonusar som så men försöker ge belöningar på olika sätt 

genom att bland annat löneförhandla och ta tillfällen i akt att fira med tårta när något gått bra.  

Det är ju ingen bonus eller så men däremot så har vi löneförhandlingar varje år och 

då tar ju jag hänsyn till dem som jobbar mot målen, t.ex. mer än dem som inte gör 

det. Så det är klart att det märks i löneväg så.  

Är det bra lyssnarsiffror så blir det tårta, ja du vet. Så vi tar alla sådana tillfällen i 

akt. Men det är ju inte som privata företag för dem kan ju dela ut bonusar på ett 

annat sätt. 

Thorkelsson-Lindahls anställda reportrar fick frågan om hur deras ledare kan påverka 

motivationen och de svarade att ledaren kan ge mer resurser, frihet, uppmuntran, feedback, 

bekräftelse, mer tid, förtroende, uppmärksamma kompetensen och tillvarata på den, vara 

drivande, visa sin egen kompetens och brinna för organisation genom att försöka vara först 

och bäst i förhållande till sina konkurrenter. 

Jönsson på Ölandsbladet använder sig, i likhet med Thorkelsson-Lindahl, av belöningar i 

form av firande när tillfälle ges. Han berättar också att de har ett slags bonussystem men som 

inte baseras så mycket på ekonomiska utfall. Han tycker även att man kan ge frihet under 
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ansvar. Beröm nämner han men menar att det bör ske mer sällan för att det ska bli ett större 

värde i det.  

Vi har en bonus på tidningen för dem som är fast anställda men det baserar sig inte 

så mycket på ekonomiska utfallet. Men det är ju så att om tidningen går bra och 

många vill ha tidningen så är det fler som vill annonsera och det är ju en liten 

motivation det. 

Som belöning brukar även Jönsson ge mer befogenheter som till exempel ledighet. 

Det är ju lättare att få ledigt om man ”sköter sig” och gör bra ifrån sig. Så det kan 

man nog säga. 

Ett annat sätt som de använder på redaktionen är att låta de som gjort en bra artikel få mycket 

plats på första sidan där man som journalist syns mest.  

Att man låter en artikel ta mycket plats om det är bra. Det kan nog vara ett sätt. Det 

är ju viktigt också att inte flera då, vi har ju t.ex. en sida, ”sidan tre” som är vår 

första sida, alltid får hamna där utan att man blandar och ger lite. Det kan ju vara en 

sådan sak. 

Fem av Jönssons anställda journalister på Ölandsbladet har lite fler idéer om hur en ledare 

kan påverka deras motivation. Två av dem lämnade tomma svar men de resterande tre 

journalisterna skrev ställa upp och ge stöd, bistå med resurser, variera arbetsuppgifterna, ge 

högre lön, uppmärksamma, ge personliga samtal, uppmuntra, ge idéer, förtroende och 

feedback.  

Eriksson på Kanal 5 är övertygad om att den riktiga drivkraften kommer av att det går bra och 

att, i deras fall, programmen uppskattas av tittarna och internt. Men han tror att den mest 

betydelsefulla belöningen som motiverar är att det går bra för organisationen som mediehus. 

Han tror även att feedback har en stor påverkan på de anställda.  

Det tycker jag är ju den yttersta belöningen när man känner att man gör ett bra jobb. 

Det är ju viktigt att man som chef ger feedback hela tiden som är konstruktiv, både 

positiv och negativ, beroende på vad det gäller, för att folk ska känna att de kan bli 

bättre och utvecklas i jobbet t.ex.  

Eriksson poängterar att bonusar och ”fika” säkert kan motivera de anställda en del men 

hoppas att arbetsmiljö, högt i tak och feedback är minst lika viktigt. Detta har han delvis rätt i 

då hans tre anställda producenter berättar att feedback är en viktig motivationsfaktor som 

ledaren kan påverka med. Dock nämner de också andra faktorer han kan påverka med, bland 
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annat att ledaren är insatt i de anställdas arbeten, är lyhörd och uppmärksammar, är generös, 

beslutsam och omtänksam, bidrar med sin kompetens och egna kreativitet, personliga samtal, 

ärlighet och uppmuntran. 

Analys 

Rubenowitz (2004) och våra tre respondenter skiljer mellan chefskap och ledarskap 

(coaching). Samtliga respondenter anser att de är mer av typen coach. Både författaren och 

respondenterna anser att coaching innebär att ge de anställda mer handlingsfrihet istället för 

att ge order och vara sträng. Detta förtydligar även Jönsson på Ölandsbladet som menar att 

han är för snäll för att kunna vara av chefkaraktär. Rubenowitz (2004) resonerar även som 

Eriksson på Kanal 5 då han menar att det som coach är viktigt att ge stöd och uppmuntra till 

egna beslut, formulera visioner och mål som är realistiska och acceptabla.  

Samtliga tre respondenter på de olika medieföretagen anser att de har en viss påverkan på 

motivationen hos deras anställda. Thorkelsson-Lindahl nämner den ovisshet som en ledare 

kan känna då de inte förstår varför just de kan ha så stor betydelse. Deras anställda är mer 

bestämda med den saken. Alla enkätsvarande anser att ledarna har stor påvekran på deras 

motivation. Jackson och Carter (2002) är också övertygad om detta och menar att allt som en 

ledare gör i en organisation avsiktligt eller inte, tolkas på olika sätt och leder till 

meningsskapande av varje enskild individs uppfattning om dess värde i ledarens ögon. De 

anställda nämner dock en hel del resurser och åtgärder som ledarna kan göra för deras 

motivation, bland annat mer tid, resurser, förtroende och feedback. Några av dem uttrycker att 

de vill att deras ledare skall vara drivande, visa sin egen kompetens och brinna för 

organisationen genom att försöka vara först och bäst i förhållande till sina konkurrenter. Detta 

beskriver Rollof (1999) som ett sätt för de anställda att känna att deras ledare tror på deras 

kapacitet och möjligheter samt att de kan utnyttjas till fullo. Om de tillsammans med detta 

kan få stöd och råd på vägen så utgör det en betydelsefull motivation för de anställda att 

anstränga sig. En enkätsvarande bekräftar detta genom att poängtera att de är viktigt för denne 

att ledaren uppmärksammar kompetensen och utnyttjar den till fullo.  

Vad ledaren kan göra för att påverka de anställdas motivation tror Thorkelsson-Lindahl och 

Eriksson är främst återkoppling genom feedback. Detta håller deras anställda på SR P4 

Kalmar och Kanal 5 med dem om. Rollof (1999) nämner sju uppdrag som en ledare har för att 

påverkar motivationen. Han håller med Thorkelsson-Lindahl om återkoppling men menar 

också att ledaren måste formulera organisationens visioner. Detta skall han förmedla 

kommunikativt så mycket som möjligt och även visa på tillgången till kraft och resurser för 

att kunna genomföra organisationens vision. Thorkelsson-Lindahl och Eriksson tror även att 
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det är viktigt att ge mycket frihet och göra det högt i tak för att motivera de anställda. Detta är 

något som deras anställda också håller med om. Dock menar författaren att det inte får bli för 

mycket av det. Krav i lagom mängd är positivt för en kreativ individ, förutsatt att man får 

positiv feedback av ledaren när man utfört uppgiften. Att känna att någon annan tror att man 

kan åstadkomma något stort är väldigt motiverande. 

Samtliga respondenter använder sig av fika och andra sociala aktiviteter för att fira om något 

exempelvis gått bra inom eller för organisationen. Detta bekräftas som positivt av Rollof 

(1999) som poängterar betydelsen av mellanmänskliga relationer för den kreativa 

stimulansen. Han menar att en stor del av ledarens fokus bör läggas på just relationerna inom 

organisationen och bör betraktas som ett av ledarens sju uppdrag. Detta menar han kan göras 

genom exempelvis fika, luncher, regelbundna samtal och informella möten. Här menar 

författaren att ledare som coachar är av största vikt, vilket överensstämmer bra med hur våra 

respondenter beskriver dem själva. Deras anställda uttrycker att de faktorer som stimulerar 

deras kreativitet är bland annat arbetskamrater, öppna diskussioner, gemenskap och 

teamwork, dock är detta ingenting som de uttrycker att ledaren kan påverka så mycket.  

4.4 Internkommunikationens påverkan 

4.4.1 Internkommunikation 

Samtliga tre respondenter anser att det generellt är mycket kommunikation mellan dem som 

ledare och deras anställda. Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar menar att det största 

kommunikationsflödet sker mellan hennes underordnade chefer men att de alla kommunicerar 

mycket generellt eftersom det inte är några längre avstånd dem emellan. Thorkelsson-Lindahl 

försöker vara med och vara tillgänglig så mycket som möjligt.  

Jag leder mera genom mina projektledare men däremot pratar vi alla väldigt mycket 

med varandra, dörren är alltid öppen och folk kommer ofta in. Är jag här så är jag 

tillgänglig för alla. 

Thorkelsson-Lindahl anställda reportrar anser också att internkommunikationen på SR P4 

Kalmar är bra och tillfredställande. En person tyckte att internkommunikationen oftast var 

mycket bra och en annan tyckte den var ok. 

Jönsson på Ölandsbladet tycker i likhet med Thorkelsson-Lindahl att kommunikationen med 

de anställda på sin organisation är stor. Kommunikationsformerna är främst muntligt på 

kontoret i Borgholm men med dem som sitter på kontoret i Färjestaden är det i huvudsak 
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telefon och e-post. Han beskriver organisationen som väldigt platt och att dörrarna alltid är 

öppna.  

Ja, alltså nu är det ju rätt litet här så för oss som sitter på kontoret här i Borgholm är 

det ju kommunikation hela tiden och med dem som sitter på kontoret i färjestaden är 

det telefon och e-post då i huvudsak.  

Det är inga hemligheter, inga större i varje fall. Vi sitter ju på samma våning, det är 

inget speciellt sådär.  

Fem av Jönssons anställda journalister tyckte väldigt olika angående internkommunikationen 

på Ölandsbladet. En svarande ansåg den vara dålig, en annan ”Otillräcklig i allra högsta 

grad. Informationen stannar i hierarkin och mycket hysch hysch”. En annan svarande ansåg 

den vara bra, en tredje ”hyfsad, varken bra eller dålig” och en fjärde ansåg den vara ok.  

Eriksson på Kanal 5 anser att det är väldigt mycket tät kommunikationen mellan honom och 

hans underordnade producenter. Han menar att kommunikationen sker dagligen och så ofta 

det bara går. Kommunikationsformerna varierar mellan muntligt och via e-post, beroende på 

hur de geografiskt befinner sig.  

Dagligen. Dels så sitter vi väldigt öppet ihop och kommunikationen sker konstant 

skulle jag vilja säga. Ibland så bokar man ju möten och sådär men vi har en väldigt 

löpande dialog. 

Det är ungefär 60 procent muntligt och 40 procent e-post. Så är det ju med dagens 

teknik och med folk som är ute och reser så e-postas det en hel del. Men jag försöker 

att träffa dem och prata med dem så ofta det bara går och det fungerar rätt bra 

hittills.  

Två av Erikssons fem anställda producenter anser att internkommunikationen på Kanal 5 är 

tillfredställande. En tredje svarade ”hyfsad, men skulle absolut kunna bli bättre. Vi jobbar på 

det”.  

Analys 

De tre respondenterna i undersökningen ansåg att det förekommer mycket 

internkommunikation på deras arbetsplatser och att de ständigt försöker göra sig så 

tillgängliga som möjligt. Jackson och Carter (2002) menar att kommunikation är en 

huvudfaktor om man strävar efter att uppnå en hög motivationsnivå hos organisationens 

anställda. Heide et al (2005) skriver att 80 % av en ledares arbetsdag går till att kommunicera 

med andra människor och att denne kommunikation blir väldigt horisontell på medieföretag 
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där den sker medarbetare och ledare emellan. Respondenterna bekräftade detta genom att 

berätta hur platt organisationerna är och hur de geografiskt korta avstånden öppnar upp till 

mer kommunikation. De anställda på medieföretagen var dock oeniga kring hur otillräcklig 

eller tillfredställande de tyckte internkommunikationen var. De flesta ansåg den vara 

tillfredställande men några uttryckte stort missnöje.  

Heide et al (2005) uttrycker betydelsen av att ledare stimulerar till dialog för att bland annat 

öka delaktigheten. Rollof (1999) håller med Heide et al och poängterar betydelsen av 

mellanmänskliga relationer för den kreativa stimulansen. Detta bekräftar respondenterna 

genom att försöka vara så tillgängliga som möjligt och skapa tillfällen då de samlas på 

organisationen och kommunicerar genom möten, fika eller diverse andra sociala aktiviteter. 

De anställda på organisationerna uttrycker genom enkäterna att de uppskattar gemenskap, 

öppna diskussioner och teamwork.  

Ett av ledarnas största kommunikativa uppdrag, är enligt Heide et al (2005) att förädla och 

förklara organisationens mål och visioner. Detta bekräftar Rollof (1999) som menar att det är 

av stor betydelse för de anställdas motivation att just ständigt förädla och förklara målen och 

visionerna för att begripliggöra och ge mening till det dagliga arbetet. Detta anser några 

enstaka enkätsvarande anställda att organisationerna brister på, bland annat genom att 

kommunikationen endast stannar i ledningen. Flera uttrycker önskemål om att ledarna skall 

vara mer drivande och brinna för organisationen genom att försöka vara först och bäst i 

förhållande till sina konkurrenter. 

Att som ledare inte lägga sig i för mycket och ge de anställda frihet och självständighet att 

själva uttrycka sin kreativitet, det är något som både Thorkelsson-Lindahl och Eriksson 

tidigare nämnt som otroligt viktigt.  Rollof (1999) betonar betydelsen av att ledare är noga 

med det kommunikativa uppdraget ”sålla och sortera”. Han menar att för stort 

informationsflöde, rörande en kreativ arbetsuppgift, kan leda till minskad bearbetning av 

informationen som kan få konsekvenser som bland annat stress, koncentrationssvårigheter 

och minskad uppmärksamhet. Detta håller respondenterna Thorkelsson-Lindahl och Eriksson 

med om och väljer därför att inte försöka lägga sig i mer än nödvändigt under de kreativa 

processerna. De anställda bekräftar också att detta är viktigt då de anser att deras kreativitet 

fungerar bäst med andra kreativa människor. De tror att idéer föder idéer och att man med fria 

händer har lättare att hitta sin kreativitet. 

4.4.2 Positiv kommunikation 

Samtliga respondenter svarade på frågan om de ger mycket positiv feedback till sina 

anställda. Thorkelsson-Lindahl anser att återkoppling och feedback generellt är jätteviktigt 
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men att det då också är ett bra tillfälle att ge beröm. Hon menar dock att spontan feedback är 

viktigt.  

Det är ju ett tillfälle där jag också kan ge mycket beröm om det är så. Men sen kan 

man ju också spontant på morgonen när man hört något säga på en gång att ”va bra 

det där var”. Ren spontan feedback. Det måste man göra och det är vi ibland lite 

snåla med. Man går hemma i köket och tycker det är jättebra men säger det inte när 

man kommer till jobbet. 

Hon försöker få sina medarbetare att tänka likadant.  

När vi har personalmöte i början av veckan så brukar jag börja med att säga ”vad 

har vi hört i radion, vad har vi gjort för bra på webben? Är det något vi kan lyfta 

fram?” men då står det alldeles still i huvudet på folk och de har varken hört eller 

sett något, men efter ett tag när man vet att den frågan kommer så har man kanske 

tänkt på någonting som man har med sig ändå och att vi lyfter fram pärlorna och det 

finns pärlor hela tiden. 

Hon förtydligar att det är pärlorna hon främst vill fokusera på, inte det som är negativt. De 

anställda är oftast redan väl medvetna om det är något de gjort mindre bra och man behöver 

då som ledare endast lyssna.  

Fokus på pärlorna. Sen kan det ju finnas tillfällen då man måste ställa sig frågan 

”varför händer det här?” och det får inte ske igen. Men det tror jag de flesta 

accepterar men det är sällan det är så tydligt, utan det kanske är mer att kvalitén inte 

var så bra. Men det är sällan man kommer långt med kritik, utan det måste vara 

substans i det och lyssna på vad den andre säger annars så kommer man inte vidare.  

De anställda enkätsvarande på SR P4 Kalmar skrev att de absolut uppskattar positiv feedback 

på sina arbetsprestationer. De vill helst ha feedbacken från alla, chefen, arbetskamraterna, 

utifrån, från oväntat håll eller från de som själva är väldigt duktiga. Samtliga anser att positiv 

feedback påverkar hur de presterar i fortsättningen. En skriver ”Ja, det blir lättare att göra 

bättre ifrån sig nästa gång”, en annan skriver ”Ja, självförtroendet ökar” och en tredje skriver 

”Ja, man blir mer motiverad”.  

Jönsson på Ölandsbladet anser att han skulle kunna ge mer positiv feedback än vad han gör, 

men menar att det kan vara problematiskt att ge för mycket positiv feedback.  

Det hade nog kunnat vara mer men det kan det väl alltid sen är det ju svårt om man 

hela tiden får höra hur fantastiskt bra det är, då tappar ju det i värde också så det får 
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vara lite extra ibland, men rent allmänt så tror jag nog alla känner att dem gör ett 

bra jobb, eller vet att dem gör ett bra jobb. 

Fem av Jönssons anställda journalister uppskattar positiv feedback på sina arbetsprestationer. 

En skriver ”Självklart” och en annan ”Ja, det ökar motivationen att fortsätta göra ett gott 

arbete”. Tre av dem anser att det påverkar hur de presterar i fortsättningen och vid nästa 

uppgift. En annan anser inte att det påverkar personen i fråga och en fjärde skriver att han/hon 

inte får någon positiv feedback. De vill främst ha feedbacken från alla, från ärliga personer, 

arbetskamrater och från de i stigande led. En lämnade tomt svar på frågan.  

Eriksson på Kanal 5 berättar att han dagligen ger positiv feedback till sina underordnade 

producenter. Han tycker det är väldigt viktigt och anstränger sig för att det ska kunna ske så 

ofta som möjligt.  

Dagligen skulle jag säga. Kanske inte på individnivå, varje dag, med varje person. 

Men det anstränger jag mig för. Det är ju jätteviktigt. Naturligtvis fokuserar man 

mycket på tittarsiffror, hur tittarna tar emot programmen men samtidigt är det ju 

jätteviktigt att ge feedback, både i grupp och individuellt, så mycket jag bara kan. Om 

inte dagligen så veckovis i varje fall.  

Tre av Erikssons underordnade producenter uppskattar positiv feedback på sina 

arbetsprestationer. En skriver ”Absolut. Helt nödvändigt för att veta att man är på rätt väg 

och för att våga utvecklas”. En annan skriver ”Ja, så länge det är en subjektiv sanning” och 

en tredje skriver ”Ja, om den är grundad hos personen som ger den”. De vill främst ha 

feedbacken från alla, arbetskamrater eller chefer. Samtliga anser att det påverkar hur de 

presterar i fortsättningen eller vid nästa arbetsuppgift. En av dem poängterar vikten av 

ärlighet från den som ger feedback; 

Ja, så länge det inte är en tröst eller uppmuntrande ord, utan en subjektiv sanning. 

Kreativitet handlar så mkt om självförtroende och att våga, vilket i slutet bottnar i 

andras gillande (eller inte) av det man gör. Och för att man ska våga måste man 

också lära sig att handskas med andras ogillande som ju i sin tur det också krävs 

mod för att uttrycka. Så ärlighet är nog det jag uppskattar mest för att vara kreativ. 

Ärlighet från min omgivning triggar mest, men det har ju tagit lite tid då man måste 

lära sig att se ”ogillande” som ngt som triggar kreativiteten, och för det krävs det 

nog både lite distans och erfarenhet.  
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På frågan om hur de anställda vet att de utfört en arbetsuppgift bra så svarade samtliga 

enkätsvarande på alla tre medieföretagen, att de antingen får feedback utifrån eller inifrån 

organisationen, eller genom en personlig ”magkänsla”.  

Analys 

Samtliga respondenter anser att de försöker ge så mycket positiv feedback som möjligt. De 

uttrycker även en insikt i att de bör ge mer positiv feedback och att medarbetarna på 

organisationerna generellt bör ge mer beröm till varandra. Detta anser Jackson och Carter 

(2002) är nödvändigt för att få en mer produktiv organisation där de anställda motiveras av 

inre intressen, som att få erkännande, utvecklas som person och även karriärmässigt. Han 

menar vidare att det är acceptans och erkännande från en betydelsefull andre som behövs för 

att få en motiverande effekt. Denna betydelsefulle andre är ofta någon på arbetsplatsen. Det 

ultimata på en organisation vore att ledaren har denna position och då försöker få de 

anställdas behov av erkännande tillfredställt genom ledarens positiva uppskattning. Detta 

bekräftar de anställda genom enkäterna då de uttrycker att de uppskattar positiv feedback, 

gärna från chefen eller de i stigande led. Flera uttrycker även att de vill ha mer positiv 

feedback och att det motiverar dem att göra bättre ifrån sig vid nästa arbetsuppgift.  

Rubenowitz (2004) och Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar resonerar likadant, de betonar 

vikten av att inte kommunicera alltför mycket negativa budskap i form av kritik. Författaren 

menar att detta kan leda till hårda blockeringar av kommunikation, anställda emellan. 

Thorkelsson-Lindahl menar att man gör bäst i att bara lyssna på den anställde. Rubenowitz 

(2004) håller med och menar att man bör lyssna konstruktivt och inte inta försvarsställning 

eller förstärka kritiken, så att den får en annan betydelse än den ursprungliga. Rollof (1999) 

förtydligar vikten av att dialogerna blir mer positiva. Han menar att detta är en förutsättning 

för att kunna skapa en kreativ atmosfär. Detta håller Thorkelsson-Lindahl med om och menar 

att hon väljer att fokusera främst på ”pärlorna” och det positiva. En av hennes anställda 

skriver att det är viktigt att hans/hennes idéer inte möts av motstånd utan av uppmuntran och 

resurser. Detta menar även Rollof (1999) och förklarar att det är viktigt att utveckla idéer och 

förslag istället för att neka dem.  
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5 Diskussion 
Detta kapitel har som syfte att behandla allt som har redogjorts i uppsatsen. Det är här vi 

redovisar de slutsatser vi kommit fram till och svarar på våra frågeställningar. Kapitlet 

inleds med en övergripande inledning där även uppsatsens syfte och frågeställningar 

upprepas. Sedan redovisas slutsatserna indelat enligt de ämnen och rubriker som föregående 

kapitel och avslutas med en sammanfattande slutdiskussion samt förslag för fortsatt 

forskning.  

5.1 Inledning 

Vi inledde denna undersökning i hopp om att kunna samla in teoretisk och empirisk data och 

ställa dem mot varandra för att komma fram till resultat. Resultat som skulle kunna få oss 

författare och förhoppningsvis läsare att se mediala organisationer från ett nytt perspektiv. Ett 

perspektiv där man utifrån mjuka värden kan få insikt i hur man kan förbättra, underlätta och 

effektivisera de kreativa produktionerna. Det var en stor uppgift och vid flera tillfällen under 

resans gång, ångrade vi att vi inte avgränsade oss mer. Nu har vi dock kommit fram till 

diskussionen och undersökningens sista avgörande kapitel. Nu ångrar vi oss inte längre utan 

är glada över undersökningens omfattning och de resultat vi kunnat få fram. Vi är medvetna 

om att det är svårt med generalisering av en sådan här typ av undersökning. Vi tror dock att 

resultaten är valida då de gav liknande resultat vid tre helt olika medieföretag, med olika 

mediala inriktningar, geografisk plats och medialt täckningsområde. 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur man, som ledare på en organisation, i 

praktiken kan påverka medieproducerande anställda att blir mer produktiva. För att kunna få 

svar på det så tillkom det sekundära syftet att ta reda på vad som motiverar anställda, hur 

kreativiteten påverkas och ledarskapets betydelse utifrån de anställdas perspektiv och 

organisationens mål och visioner. Det är i det här kapitlet som vi besvarar våra 

frågeställningar. Därför har vi valt att upprepa dem för att få en bra överblick.  

• Vad motiverar medieproducerande anställda att använda sina kreativa förmågor?   

• Hur kan en ledare påverka de anställdas motivation så att kreativiteten blir mer 

produktiv?  
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5.2 Motivation för kreativitet 

5.2.1 Kreativitet 

Kreativitet är någonting som alla har inom sig, oavsett yrke, personlighet och härkomst. Detta 

är någonting som både respondenter och författare uttrycker. Tillsammans med de anställda 

så anser samtliga källor vid denna undersökning att det bör finnas utrymme, frihet och 

självständighet för att kreativitet skall kunna fungera och flöda. Vi har förstått att det är själva 

insikten om detta som är av den centrala vikten. Om ledare har insikt i att dem har 

möjligheterna att faktiskt ge de anställda detta utrymme och frihet under den kreativa 

processen, så underlättar det för att de anställda ska kunna känna att organisationen har ”högt 

i tak”. Detta baserar vi på den jämförelse vi gjort mellan respondenterna och deras anställda. 

En av respondenterna har inte denna insikt på samma sätt som de andra och det märks också i 

de anställdas svar som uttrycker kritik mot denne och organisationen. Vi tror att den kreativa 

friheten underlättar för ledarnas arbete då de själva får mer frihet att tänka och deltaga i den 

kreativa processen, istället för att kontrollera de anställda. Vi tror även att Thorkelsson-

Lindahl har rätt i vikten av teamwork medarbetarna emellan. Detta poängterar de anställda 

regelbundet med betoning på medarbetare och gemenskap. Vi drar slutsatsen att ledare skall 

ge de anställda självständigheter som grupp och utrymme att själva välja vilka de skall arbeta 

med under de kreativa processerna.  

Som Rollof (1999) beskriver är kreativitet beroende av strukturella aspekter men att dessa 

även innefattar ett stort utrymme av eget ansvar och frihet. Vi håller med Rollof om att 

organisationer inte bör agera kontrollerande men att det inte behöver innebära att uppföljning 

utesluts. Tvärtom är regelbunden uppmuntran, engagemang och stöd otroligt viktigt. Utifrån 

vad de anställda beskrivit för oss genom enkäter, så är det av största vikt att kreativa idéer 

möts av positivitet, uppmuntran och behandlas med samma engagemang och varsamhet som 

med nyfödda små barn. Om de inte gör det så menar Rollof (1999) att det är en väldigt stor 

risk att kreativiteten kvävs. Detta känner vi att de empiriska källorna verkligen bekräftat då de 

anställda regelbundet betonar vikten av engagemang, uppmuntran och utrymme för frihet och 

eget ansvar.  

5.2.2 Motivation 

Motivation är av största vikt för att människor ska ha förmågan att skapa och producera. Var 

motivationen kommer ifrån skiljer sig dock markant enligt olika författare. Rollof (1999) 

anser att motivation kan nås via både inre och/eller yttre faktorer, Jackson och Carter (2002) 

anser att motivationen endast kan komma inifrån individen själv och således är omöjlig att 

påverka. Rubenowitz (2004) är av åsikten att anställdas arbetstillfredställelse och motivation 
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grundar sig i graden av uppfyllda grundliga behov vilket Jackson och Carter (2002) 

ifrågasätter starkt. Vi kunde genom empirin se att samtliga ledare tror att den största 

motivationen kommer inifrån individen själv. Dock så svarade de anställda med många 

motivationsfaktorer som kom utifrån. Här skiljer sig ledarna och de anställdas åsikter helt 

vilket gör att vi tror att Jackson och Carter (2002) har fel i sin teori om att motivation endast 

kan komma inifrån. Vi misstänker att ledarna svarar så för att de inte vill inse hur mycket de 

själva och organisationen kan påverka motivationen. Om de tog till sig den insikten så skulle 

de få mer press att ägna mer energi och resurser för att påverka de anställda i en positiv 

riktning. Dock tror vi att ledarna skulle vinna mycket på att lägga den energi och de resurser 

som behövs för att öka de anställdas motivation. I enlighet med de teorier som Rollof (1999) 

och Rubenowitz (2004) uttrycker så har nämligen ledarna stora möjligheter att kunna öka de 

anställdas motivation markant.  

Eriksson är den ende av de tre ledarna som menar att de anställda blir motiverade av samma 

saker som han själv. Han är även den som har mest insikt om sina anställdas motivation, 

enligt de svar de gav i enkäterna. Att hans anställda även framstår som mest tillfreds med sin 

arbetsplats och arbetssituation tror vi inte är någon tillfällighet. Denna ledare visar på en 

djupare insikt om sin påverkan på sina anställda. Eriksson betonar om och om igen att det 

viktigaste för motivationen är högt i tak och att det finns utrymme att känna sig delaktig och 

ta egna beslut, detta är något han även satsar mycket på. Hans anställda bekräftar att de får 

denna motivation och uttrycker uppskattning över detta. Vi tror således att dessa 

motivationsfaktorer är de absolut viktigaste att fokusera på i en organisation.  

Lönen som motivation är oundvikligt. Detta har vi förstått genom både forskarnas teorier och 

de svar vi fått av de anställda via enkäterna. Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar tror att 

hennes anställdas motivation kommer från andra faktorer. Detta har hon rätt i då ingen av 

hennes anställda nämner detta som en motivator. Däremot nämns det flera gånger av de 

anställda på Kanal 5 och Ölandsbladet. Utifrån detta tror vi på Rubenowitz (2004) teorier om 

att lön är en motivation hos många, men inte den primära drivkraften. Vi tror att Thorkelsson-

Lindahl kan ha rätt i att de som arbetat länge inom yrket och känner att dess fritid blir 

viktigare, att lönen då blir en viktig motivator för att uppfylla behov utanför arbetsplatsen. 

Detta är ingenting man kan generalisera om men än dock spekulera i. Vi tror att de 

arbetsplatser som minst uppfyller de inre motivationerna hos de anställda, får större 

fokusering på lönen som motivation, detta går även i enlighet med Rollofs (1999) teorier. 

Rubenowitz (2004) anser att det är den relativa lönenivån i förhållande till andra anställda 

eller yrkesgrupper på arbetsmarknaden som är den huvudsakliga motivationskraften, mer än 

själva lönesumman. Detta tror vi stämmer i hög grad då de anställda som poängterade brist på 

uppskattning även nämnde lönen som en brist på uppskattning från ledarna. De klagade alltså 
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inte på själva lönesumman, utan på bristen av löneförhöjningar och uppskattning genom 

lönen. Vi föreslår att en bra åtgärd mot missnöje angående lönen hos de anställda är för ledare 

att ha ett visst bestämt lönesystem som gäller för samtliga anställda, oavsett rang och position, 

som kontinuerligt diskuteras varje år i samband med en slags utvärdering kring den anställdes 

arbete och trivsel på företaget.  

En annan stark motivation som kommit fram genom både respondenter och teoretiker är det 

”kreativa egot” som vi har valt att kalla det. Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar och 

Jönsson på Ölandsbladet tror att mycket av motivationen ligger i de anställdas strävan att få 

erkännande genom sina produktioner, att få synas eller höras och få bekräftelse. Gripsrud 

(2002) bekräftar detta genom att förklara detta som ett bevis för kreativa mediemänniskors 

vilja att ta ansvar för och få ära av den produkt de skapat. Rubenowitz (2004) menar att det är 

viktigt för ens arbetstillfredställelse att göra en bra insats om man själv bär ansvaret för 

produktionen och kan få bekräftelse för den. På grund av våra respondenters åsikter om detta 

och författarnas teorier, är vi övertygade om att detta är en motivation som är central för just 

medieproducerande företag. Detta är en drivkraft som får de anställda att ge sig in i 

yrkesområdet från början. Därför är det viktigt att underhålla det ”kreativa egot” och se till att 

dessa behov blir uppfyllda hos de anställda, annars tror vi att den anställde lätt kan bli 

omotiverad och eventuellt avsluta sin tjänst då dess huvudsakliga skäl till yrkesvalet inte blir 

tillfredställt. Om man låter den anställde få utlopp för sina behov av erkännande så kan det 

eventuellt bli precis som Thorkelsson-Lindahl beskrev, att man blir automatiskt mer 

produktiv och noga med sin arbetsuppgift eftersom man själv vill kunna stå för det man gör 

och inte behöva skämmas.  

5.3 Ledarskapets påverkan på motivationen 

Författaren Rubenowitz (2004) skiljer mellan två ledarskapstyper, chef och coach. Samtliga 

respondenter menar att de är av typen coach. Deras motiveringar till detta skiljer sig en aning 

men den genomgående motiveringen är att de låter de anställda arbeta självständigt och 

hjälper dem med uppmuntran och stöd. Vi anser dock att en av respondenterna visar på en 

sämre insikt i hur man som coach fungerar på en organisation. Detta kan vi även se då några 

av ledarens anställda inte känner sig motiverade och visar på missnöje av bland annat 

uppskattning och kommunikation. Här ser vi ett exempel på att dagens medieföretag behöver 

ledarskapstypen coach och vi tror därför det är vanligt att många ledare strävar efter att vara 

det. Det viktiga som vi kan se av undersökningen är då att de verkligen är medvetna om vad 

som krävs av dem som ledare för att kunna agera coach och uppmuntra och motivera deras 
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anställda. Annars kan en ledare mycket väl framstå som chef i de anställdas ögon och 

missnöje kan eventuellt då förekomma.  

Samtliga tre respondenter, ledare, på de tre olika medieföretagen anser att de har en viss 

påverkan på motivationen hos deras anställda. Med utgångspunkt från deras svar, och svaren 

från deras anställda, så verkar de inte riktigt förstå hur mycket påverkan de har. Samtliga 

anställda på alla tre medieföretag ansåg att ledarna påverkade deras motivation. De hade även 

bestämda åsikter kring hur de kunde påverka motivationen, både existerande och önskvärda 

faktorer. Vi tror att orsaken till att ledarna har svårt att inse hur mycket påverkan de har är för 

att, precis som Thorkelsson-Lindahl på SR P4 Kalmar nämnde, att man som ledare har svårt 

att inse vilken stark position man har och därför har svårt att inse vilken betydelse man har för 

de anställda. En annan orsak tror vi kan vara av bekvämlighetsskäl och eventuellt brist på 

energi och resurser, man väljer helt enkelt att inte inse hur mycket man kan göra för 

motivationen hos de anställda, för att istället spara energi och resurser till andra faktorer på 

arbetsplatsen. Vi tror dock på den teori Jackson och Carter (2002) har kring hur allt som en 

ledare gör i en organisation avsiktligt eller inte, tolkas på olika sätt och leder till 

meningsskapande av varje enskild individs uppfattning om dess värde i ledarens ögon. Detta 

motiverar vi med de enkätsvar vi fått från de anställda där vi tydligt kan se hur de som är 

nöjda med sin arbetsplats uppskattar det som deras ledare gör för dem och hur de som är 

missnöjda anser att deras ledare brister i vissa hänseenden.  

Vad ledare kan göra för att påverka de anställdas motivation är väldigt mycket. Det här är en 

punkt som berör våra frågeställningar i hög grad. Vi har här valt att helt utgå från vad de 

anställda på de olika medieföretagen svarade på frågan med samma formulering. Vi anser att 

det är endast dem vars motivation det handlar om som har de rätta och valida svaren på denna 

punkt. Av deras svar kan vi konstatera att Rollof (1999) har många värdefulla poäng med sin 

lista med ledares sju uppdrag för den kreativa processen. Det vi har kommit fram till är att en 

ledare påverkar de anställdas motivation otroligt mycket och att det finns en hel del som 

ledare kan göra genom att utnyttja sin ledarposition på, enligt de anställda, rätt sätt; 

Regelbundet formulera organisationens visioner för att de anställda skall kunna se sin roll och 

dess syfte i organisationens mål och visioner. Ge regelbunden och systematisk feedback 

genom personliga samtal till alla anställda inom dess ansvarsområde. Visa förtroende för de 

anställda genom att ge mycket frihet för dem att ta egna beslut, eget ansvar och sträva mot en 

organisation med högt i tak. Agera coach för de anställda. Uppmuntra, ge stöd, vara ärlig och 

ge beröm och konstruktiv kritik. Ställ rimliga krav som helst anpassas till individens 

personliga egenskaper. Förutsatt att ledaren ger positiv feedback när arbetsuppgifterna är 

slutförda och kraven uppfyllda. Uppmärksamma de anställdas kunskaper och utnyttja deras 
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kapacitet till max. Bistå med de resurser och tid som de anställda rimligen kräver. Visa på och 

bistå med ledarens egen kompetens och kreativitet, agera förebild och visa på ett driv och 

intresse som brinner för organisationens mål och visioner.  

Förutom dessa faktorer har vi även kommit fram till att de sociala relationerna är viktigt för 

de anställda. Detta är någonting som de flesta enkätsvarande i undersökningen nämner, bland 

annat uttrycker de vikten av gemenskap, arbetskamrater och teamwork för att deras kreativitet 

ska kunna fungera som bäst. Vi anser att det här är någonting som ledaren i högsta grad har 

möjlighet att påverka. Detta bekräftar också Rollof (1999) med sina ledarskapsteorier. De 

anställda nämner inte några önskemål om fler satsningar på sociala relationer från ledaren 

men detta tror vi beror på att de antingen inte tror att ledaren har möjlighet att påverka detta, 

eller att de anställda helt enkelt är nöjda med de sociala relationer som existerar just nu. Vi 

tror dock att en effektiv åtgärd som ledaren enkelt kan utföra är att utse några stycken på 

arbetsplatsen, att föredra är exempelvis informella ledare, som blir ansvariga för att anordna 

olika sociala aktiviteter där alla på arbetsplatsen skall vara delaktiga. Detta bör ske utefter 

riktmärken om ett visst antal aktiviteter per år eller eventuellt per månad. 

5.4 Internkommunikationens påverkan 

5.4.1 Internkommunikation 

Författarna Jackson och Carter (2002) och Heide et al (2005) betonar vikten av 

kommunikation på organisationer. Enligt den sistnämnda så går 80 % av en ledares arbetsdag 

går till att kommunicera med andra människor och Jackson och Carter (2002) menar att 

kommunikation är en huvudfaktor om man strävar efter att uppnå en hög motivationsnivå hos 

organisationens anställda. Vi har genom den insamlade empirin förstått att författarnas teorier 

stämmer. Internkommunikationen påverkar de anställdas motivation i hög grad. Samtliga 

respondenter på medieföretagen anser att det förekommer mycket internkommunikation på 

deras respektive organisation. I två av fallen överrensstämmer detta med vad deras anställda 

anser om internkommunikationen. På en av respondenternas organisation så anser tre 

anställda av fem att internkommunikationen brister och inte fungerar. Vi känner inte riktigt att 

vi har tillräckligt med material för att göra en slutsats om vad just det beror på, men däremot 

tror vi inte att det är någon tillfällighet att det brister även i detta hänseende på dennes 

organisation så dess anställda även uttryckt missnöjen i andra hänseenden som till exempel 

feedback och uppmuntran. Den slutsats vi här anser att vi kan göra är att mycket hänger ihop 

när det handlar om motivation på arbetsplatsen. Om en faktor brister så finns det stor risk att 

det även brister vid flera andra faktorer. I det här fallet hänger missnöje om feedback, 

uppmuntran och internkommunikation ihop. Vi anser att dessa faktorer påverkar varandra och 



IKD, Högskolan i Kalmar 51 

om man försöker åtgärda detta så skall man försöka ge både ledare och anställda en insikt om 

att detta bör och kan förbättras. Då tror vi att samtliga faktorer som brister i dessa 

hänseenden, skulle kunna påverka varandra och förbättras. 

Andra mer praktiska åtgärder anser vi att Heide et al (2005) har bra teorier kring. Han 

uttrycker betydelsen av att ledare stimulerar till dialog för att bland annat öka delaktigheten. 

Detta tror vi tillsammans med Rollof (1999) är otroligt viktigt då man på organisationer bör 

satsa mer på mellanmänskliga relationer för den kreativa stimulansen. Denna tes bekräftar 

även de anställda via enkäterna då de uttrycker vikten av att umgås med andra kreativa 

människor och att idéer föder idéer. Vi anser således att organisationer skall satsa mer på 

internkommunikationen via aktiviteter, möten och andra träffar som stimulerar till dialoger 

och eventuell brainstorming. Här skall ledare göra sitt, enligt Heide et al (2005), största 

kommunikativa uppdrag; att regelbundet förädla och förklara organisationens mål och 

visioner för att begripliggöra och ge mening till de anställdas dagliga, kreativa arbete. På det 

här sättet anser vi att de missnöjen som några av de anställda uttryckte, om att 

internkommunikationen endast stannar i ledningen, kan förebyggas. Förhoppningsvis kan 

detta leda till att delaktigheterna blir större och att de anställda känner sig mer berättigade att 

få ta del av ledningens kommunikation och på så sätt ta större plats i det kommunikativa 

utrymmet på organisationen. Det är här även viktigt att informationen sållas och sorteras så 

att den inte stör de kreativa processerna för de anställda.  

5.4.2 Positiv kommunikation 

Det som, genom både undersökningens empiri och teori, visat sig vara en av de främsta 

faktorerna bakom hög motivation är positiv kommunikation, eller positiv feedback som vi 

valt att kalla det. Detta är genomgående i både respondenterna och de anställdas svar i 

enkäterna. Vissa har menat att de uppskattar den positiva feedback som ges och andra har 

uttryckt önskemål om mer positiv feedback. En av respondenterna betonar vikten av att inte 

ge för mycket positiv feedback. Detta håller vi delvis med om. För mycket kan få den 

anställde att inte ta värdet i feedbacken på allvar. Men då vi ser att en del av respondentens 

anställda är missnöjda med att de inte får någon positiv feedback så drar vi slutsatsen att 

ledarna på organisationen i fråga inte har insett hur mycket deras anställda behöver i form av 

positiv feedback. Uppenbarligen kan det inte riktigt bli för mycket i det här fallet. Vi vill 

därför betona vikten för en ledare att förstå hur mycket de kan påverka motivationen hos de 

anställda genom att ge positiv feedback. Det är även en bra åtgärd att ledaren uppmuntrar 

medarbetarna att ge varandra positiv feedback. På så vis finns det större möjligheter att 

människor får värdefulla motivationsbehov tillfredställda genom en, för dem, betydelsefull 

andre, då denne inte alltid behöver vara den med chefsposition.   
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Rent generellt så håller vi med Rubenowitz (2004) och Rollof (1999) att organisationer 

behöver satsa på mer positivitet. Både genom en mentalitet som påverkar den allmänna 

stämningen på arbetsplatsen och genom dialoger. Rollof (1999) menar att positivitet är en 

förutsättning för en kreativ atmosfär, och vi håller med honom. De anställda har bekräftat 

detta flera gånger genom sina enkätsvar. Positivitet kan, enligt oss, endast frambringas genom 

kommunikation, både kroppslig och muntlig, och därför är det så viktigt med just positiv 

kommunikation. För ledarna är det framförallt viktigt att de uppmuntrar och ser till att de 

anställdas idéer inte möts av motstånd utan av uppmuntran, positivitet och resurser. Som 

Thorkelsson-Lindahl menar bör man främst fokusera på ”pärlorna”. Detta har hennes 

anställda visat uppskattning på.  

Vi tror i likhet med Jackson och Carter (2002) att om en ledare vill höja motivationen hos de 

anställda gör han/hon bäst i att försöka ge intrycket av att han/hon värderar varje individ på 

ett genuint positivt sätt. Detta ska ledaren försöka återspegla i varje kommunikation, 

interaktion, vartenda minsta attityd eller beteende. Förhoppningsvis blir då resultatet att de 

anställda vill få dennes acceptans och behoven av erkännande tillfredställs genom dennes 

positiva uppskattning.  

En annan enkel åtgärd som vi är övertygade kan få dialogerna att bli mer positiva, är precis 

som Rollof (1999) syftar på, att byta ut ”Ja – men...” – mentaliteten och ersätta den med ”Ja – 

och…” – mentaliteten. Detta tror vi är viktigt för att idéer och förslag ska kunna utvecklas 

istället för att bli nekade.  

5.5 Slutdiskussion 

Nu när vi har kommit fram till den slutliga diskussionen vid denna undersökning så anser vi 

att undersökningen har varit framgångsrik. Vi är nöjda med våra metodval, vad vi fått fram 

genom tidigare forskning och genom vår empiriska insamling. Vi är nöjda och stolta över de 

slutsatser vi fått fram och vår nyfikenhet som från början varit så stark är nu tillfredställd. 

Som slutdiskussion vill vi ge ett sammanfattat svar, som kommit fram genom de slutsatser 

som är redovisade i detta diskussionskapitel, som har som syfte att svara på våra ursprungliga 

frågeställningar.  

• Vad motiverar medieproducerande anställda att använda sina kreativa förmågor?  

Anställda med yrken inom medieproducerande organisationer har många motivationsfaktorer 

som påverkar deras kreativitet på arbetsplatsen. De vanligaste motivationsfaktorerna är 

arbetsklimatet, uppmuntran och feedback, gemenskap, förtroende hos chefer och 

medarbetare, eget ansvar, frihet och en organisation med högt i tak, tekniska resurser och tid, 
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spänning och nyfikenhet, variation och lön. Det har även framgått tydligt att ledare har stor 

påverkan på dessa faktorer.  

• Hur kan en ledare påverka de anställdas motivation så att kreativiteten blir mer 

produktiv?  
Vi vill här presentera en sammanfattad lista med vägledande råd där vi tar med allt som vi 

kommit fram till i diskussionen kring hur vi anser en ledare bör agera för att öka sina 

anställdas motivation på arbetsplatsen och därmed få kreativiteten att bli mer produktiv.  

♦ Vara positiv och återspegla positivitet i varje kommunikation, interaktion, vartenda 

minsta attityd eller beteende. 

♦ Regelbundet formulera organisationens visioner för att de anställda skall kunna se sin 

roll och dess syfte i organisationens mål och visioner. 

♦ Förädla och förklara, sålla och sortera information. 

♦ Ge regelbunden och systematisk feedback genom personliga samtal till alla anställda 

inom dess ansvarsområde. Ta tillfällena i akt och löneförhandla med samtliga på en 

systematisk nivå. 

♦ Visa förtroende för de anställda genom att ge mycket frihet för dem att ta egna beslut, 

eget ansvar och sträva mot en organisation med högt i tak.  

♦ Agera coach för de anställda. Uppmuntra, ge stöd, vara ärlig och ge beröm och 

konstruktiv kritik.  

♦ Fokusera på de mellanmänskliga relationerna bland de anställda emellan och chefer 

och anställda emellan. Utse medarbetare som får i uppgift att anordna regelbundna 

sociala aktiviteter.  

♦ Ställ rimliga krav som helst anpassas till individens personliga egenskaper. Förutsatt 

att ledaren ger positiv feedback när arbetsuppgifterna är slutförda och kraven 

uppfyllda.  

♦ Uppmärksamma de anställdas kunskaper och utnyttja deras kapacitet till max. Se till 

att alla får de erkännande som det ”kreativa egot” kräver. 

♦ Bistå med de resurser och tid som de anställda rimligen kräver.  

♦ Visa på och bistå med ledarens egen kompetens och kreativitet, agera förebild och 

visa på ett driv och intresse som brinner för organisationens mål och visioner.  
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♦ Öka internkommunikationerna genom att stimulera till dialoger och därmed öka 

delaktigheten för alla. 

Som vi ser det, är den viktigaste åtgärden för att kunna implementera detta hos en ledare och 

dess medieproducerande organisation, att låta chefer och människor med ledarpositioner få en 

insikt och bli medvetna om de anställdas önskemål och krav på ledaren och organisationen. 

Informera ledare om att de har en position som påverkar de anställda positivt eller negativt, 

vare sig de vill eller inte. De behöver förstå att de mycket väl har möjligheter att vända denna 

position till något som kan öka motivationen hos de anställda, dem själva och som 

förhoppningsvis leder till en ökad produktivitet för hela organisationen som följd. Att ha 

kontinuerlig utvärdering av de anställdas trivsel och önskemål är väldigt effektivt. Att utbilda 

existerande ledare och varje nyanställd ledare om dessa faktorer som påverkar de anställda 

vore enligt oss optimalt. 

Vi tror att andra intressanta förslag till vidare forskning, som kan utveckla denna 

undersökning, är inom positiv kommunikation. Där tror vi det finns mycket att hämta och det 

är bland annat en väldigt intressant motivationsfaktor som vi genom denna undersökning 

verkligen fått upp ögonen för.  
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Bilaga 1.1 Kvalitativa intervjufrågor  
 

FF = FöljdFråga 

Vad heter du och vad är din yrkesroll?  

Hur länge har du arbetat vid denna post? 

Arbetas det mycket i självstyrande grupper eller individuellt?  

FF (Både och?) 

 

Känner du dig motiverad på din arbetsplats? 

Om ja, vad motiverar dig på din arbetsplats? 

Vad tror du motiverar dina medieproducerande anställda? 

Hur mycket tror du att du som ledare påverkar den motivationen? 

Hur motiverar du som ledare dina anställda? 

FF (Ger du belöningar, bonus, bestraffningar, aktiviteter, tävlingar? etc.) 

Vad kan du som ledare göra för att främja kreativiteten på arbetsplatsen? Göra dem 
mer produktiva? 

 

Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?  

FF (Är du en coach eller chef, eller både och?) 

Hur utövar du auktoritet? (Titta på Rubenowitz. S (2004) som beskriver dessa 5 typer av 
auktoritetsutövande (1. belöning, 2. bestraffning, 3. legitimitet, 4. kunskapsauktoritet, 5. 
positiv förebild), kan du relatera till någon av dem?) 

Ger du mycket positiv feedback? 

FF (Hur ofta? Individuellt eller i grupp? Ge exempel?) 

Märker du ett ökat resultat av det? 

Är det generellt mycket kommunikation mellan dig och dina (medieproducerande) 
anställda? 

FF (I vilka former, hur ofta?) 

Tror du att det är någon skillnad på motivationen hos anställda med kreativt yrke 
jämfört med andra yrkesgrupper?  
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Bilaga 1.2 Enkätundersökning   
 

Denna undersökning är underlag för en C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap 

vid Institutionen för kommunikation och design, Högskolan i Kalmar.  

C-uppsatsen handlar om hur motivationen hos människor med kreativa yrken kan påverkas av 

arbetsmiljön. 

Du är helt anonym och svaren i denna undersökning kan inte leda tillbaka till dig. Ingen 

annan på din organisation kommer att få tillgång till dina svar. Enkäten tar endast 

någon/några minuter att fylla i och du får gärna svara så utförligt du kan, även utanför 

raderna.  

När känner du dig som mest kreativ? 

Vilka faktorer på arbetsplatsen stimulerar din kreativitet som mest? 

(existerande/önskvärda) 

Hur vet du att du utfört en arbetsuppgift bra? 

Uppskattar du positiv feedback på dina arbetsprestationer? 

Om ja, påverkar det hur du presterar i fortsättningen eller vid nästa arbetsuppgift? 

Vem/vilka föredrar du att få positiv feedback av på arbetsplatsen? 

Känner du dig motiverad på din arbetsplats? 

Om ja, vad motiverar dig på din arbetsplats?  

Om nej, varför? 

Vad kan höja din motivation ytterligare? 

Kan din chef påverka din motivation på något sätt? 

Om ja, hur kan han/hon påverka din motivation? 

Hur ser du på den interna kommunikationen på din arbetsplats? 

(tillfredställande/otillräcklig) 

Övriga åsikter och synpunkter om motivation för din kreativitet? 


