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Förord
Idag utgörs en av grundvärderingarna i de flesta organisationer att sätta kunden i centrum.
Majoriteten av dessa organisationer riktar sig enbart mot den externa kunden, det vill säga
slutkunden. För att få nöjda externa kunder som är sist i en arbetsprocess, är det av stor betydelse
att tillfredsställa sina medarbetare så kallad den interna kunden. Eftersom det är medarbetarna
som skapar produkter och tjänster i en organisation som därefter levereras till slutkunden. Om
medarbetarna i en organisation inte upplever arbetstillfredsställelse är det osannolikt att
slutkunden får en produkt eller en tjänst i rätt tid och kvalitet som kan vara tillfredsställande.
Det är således viktigt att ledningen gör allt som krävs för att bidra till medarbetarnas
arbetstillfredsställelse som är grunden till medarbetares arbetsmotivation och en organisations
framgång.
Detta examensarbetet ingår i en magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling på
Mittuniversitet. Examensarbetet är inriktat på hur olika ledarskapsbeteende kan påverka
medarbetares arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar deras arbetsmotivation.
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Sammanfattning
Medarbetarens arbetstillfredsställelse har fått alltmer uppmärksamhet av både forskare och
arbetsgivare. Majoriteten av dagens organisationer utför kontinuerligt olika undersökningar för
att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljön och
utvecklingsmöjligheter. Trots att det inte finns många forskningsstudier som specifikt visar hur
ledarskapsbeteende kan påverka medarbetares arbetstillfredsställelse så finns det mycket inom
forskningen som tyder på att det finns samband mellan dem.
Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Den kvantitativa forskningsmetoden har tillämpats för att studera korrelationen mellan dessa. Vidare har studien
genomförts med hjälp av en urvalsmetod så kallad snöbollsurval. Urvalsmetoden har varit en
effektiv metod för att uppnå många deltagare, vilket är en viktig parameter för statistiska
analyser. Sammanlagt 306 medarbetare från olika företag med olika arbetsroller deltog i
undersökningen. Emellertid baseras studiens resultat på 301 medarbetare, eftersom fem av
deltagarna exkluderades vid analyseringen på grund av bristande svar i undersökningen.
Studiens resultat visar att ledarskapsbeteenden som berör medarbetarnas delaktighet, positiv
kommunikation, medarbetarnas utveckling, socialt ansvarstagande och empati samvarierar med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Detta innebär att ledarskapsbeteende har en betydande påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse som i sin tur
påverkar deras arbetsmotivation.

Nyckelord: Ledare, medarbetare, ledarskapsbeteenden, arbetstillfredsställelse,
arbetsmotivation

II

Summary
The employee's job satisfaction has received increasing attention from both researchers and
employers. The majority of nowadays organizations executing continuously various surveys to
find out how satisfied employees are with their tasks, work environment and development
opportunities. Although that there are not many research studies that specifically show how
leadership behaviours can affect employees job satisfaction, there is many studies that indicates
there is a correlation between them.
The purpose of this study is, to contribute to a better understanding of how different leadership
behaviours can affect employee’s satisfaction and work motivation at the work. The
quantitative research method has been applied, to address the relation between these subjects.
Furthermore, the study has been carried out using a selection method known as snowball
selection. The selection method has been an effective method for achieving many participants,
which is an important parameter for statistical analysis. Total 306 employees from different
companies with different work roles participated in the survey. However, the result of the study
is based on 301 employees, since five of the participants were excluded during the analysis due
to a lack of answers in the survey.
The result of this study shows that leadership behaviours which concern employee participation,
positive communication, employee development, social responsibility and empathy covary with
employees work satisfaction and motivation. This means leadership behaviours have a
significant impact on employees job satisfaction, which in turn impact employee work
motivation.

Keywords: Leaders, employees, leadership behaviour, job satisfaction, work motivation
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1. Inledning
I kapitlet beskrivs studiens bakgrund och aktuell forskning om hur ledarskapsbeteende
påverkar medarbetarens arbetstillfredsställelse samt studiens problemområde. Vidare
presenteras syftet och kapitlet avslutas med avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad sätter allt högre press på organisationer och dess
medarbetare för att överleva. Detta har medfört allt fler sjukskrivningar, utbrändhet,
nedskärningar och minskad motivation bland personalen på många arbetsplatser (Lindmark &
Önnevik, 2014). Ökningen av sjukskrivningar på grund av stress i Sverige har konstaterats av
försäkringskassan. Mellan 2010 och 2015 ökade antal sjukfall från 400 000 till 498 000, varav
57 000 av dessa sjukfalls ökning bestod av psykiatriska diagnoser (Försäkringskassan, 2016).
När medarbetarna är stressade under en längre period kan det påverka organisationen negativt
eftersom det leder till sjukskrivningar och frånvaro som i sin tur medför stora kostnader. Utöver
medarbetarnas frånvaro kan det även medföra kostnader för rehabiliteringar (Parks & Steelman,
2008). Detta kan också leda till eventuell personalomsättning. Johansson och Johrén (2017)
menar att en personalomsättning innebär stora kostnader for en organisation. Den enda synliga
kostnaden som kan ses i redovisningen är annonseringskostnad. Denna kostnad är dock bara
toppen av ett isberg. Den största kostnaden för många befattningar är inskolningen för en
personaltillsättning som brukar ta cirka 1,5 år. Den totala kostnaden för att ersätta en
civilingenjör som har valt att sluta med en ny kan uppgå till cirka 1,5 miljoner svenska kronor
(Ibid). Medarbetarens arbetstillfredsställelse och stresstolerans förutsätts kunna leda till mindre
frånvaro, uppsägningar och missbruk av droger och alkohol (Brief m.fl. 1981; Ganster m.fl.
1986; Kessler m.fl. 1985). Därmed är det av betydelse att organisationer arbetar med att skapa
goda förutsättningar för psykiskt välbefinnande hos medarbetarna och gör sitt bästa för att
förebygga långtidssjukskrivningar (Parks & Steelman, 2008).
Det har alltid presenterats hur tillfredsställelse och missnöje kan anses vara en av de avgörande
faktorerna för framgång eller misslyckande av ett arbete (Amoopour, Hemmatpour &
Mirtaslimi, 2014). Medarbetarnas beteende i form av produktivitet, personalomsättning,
närvaro samt frånvaro är viktiga aspekter för en organisations produktivitet samt resultat
(Kaufmann & Kaufmann, 2016). I många undersökningar har sambandet mellan
arbetstillfredsställelse och produktivitet varit en viktig fråga, vilket är förståndig med tanke på
områdets praktiska värde (Ibid). En god arbetsmiljö bidrar inte endast till högre produktivitet,
utan även till högre kvalitet (Lindmark & Önnevik, 2014). Organisationer som har en bra
arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med detta får som resultat engagerade och motiverade
medarbetare som samtidigt bidrar till attraktion av ny arbetskraft (Ibid).
Medarbetarens arbetstillfredsställelse är ett ämne som har fått stor uppmärksamhet av forskare
och arbetsgivare (Spector, 1985). Inom forskningen har ämnet haft en avgörande roll i
organisationspsykologi sedan 1920-talet. Innan Hawthorn-studien påstod Fredric Taylor inom
Scientific Management att arbetare trivdes med hög lön och lite insats (Kaufmann & Kaufmann,
2016). Däremot drog Hawthorn-studien slutsatsen att den sociala uppskattningen hade större
inverkan än en hög lön angående tillfredsställelsen. Denna slutsats ledde till att stora
enkätundersökningar om arbetstillfredsställelse genomfördes på 1930-talet. Resultatet av dessa
undersökningar stämde ofta överens med Hawthorn-studien, då dessa visade att
arbetstillfredsställelsen i hög grad hade samband med medarbetarnas känsla av uppskattning,
kollegor, självständighet och betydelsefulla uppgifter på arbete (Ibid).

1

Inom soft Human Resource Management anses det att medarbetarnas motivation och
engagemang ska vara en nyckelfråga i organisations strategi. Mjuk Human Resource
Management handlar huvudsakligen om övertygelse angående medarbetarnas motivation,
entusiasm, tillfredsställelse och att dessa har ett starkt samband med organisations lönsamhet
(Legge, 1995). Medarbetarna ska ses som en kritisk resurs och konkurrensfördel till
organisationen. Det är således nödvändigt att chefer utövar ledarskap på ett sådant sätt så att
hen kan påverka normer och värderingar hos sina anställda (Sandoff & Bergström, 2004). Hen
måste arbeta systematisk med att skapa förutsättningar för medarbetarnas ansvarstagande och
självförverkligande (Ibid). De organisationer som satsar på utveckling av mänskliga resurser
har stora möjligheter till att bli framgångsrika inom sitt affärsområde (Lindmark & Önnevik,
2014). Det är således av stor betydelse att verksamheter blir bättre på att uppmärksamma
behovet av nya former av organisering och ledning (Ljungberg & Larsson, 2012).
Världen vi lever i idag är under en allomfattande förändring där delar av denna förändring
påverkar verksamheter (Ljungberg & Larsson, 2012). Vi genomgår ett starkt generationsskifte
där en ny arbetskraft med nytt skol- och samhällssystem successivt håller på att ersätta den
etablerade samhällsgenerationen helt. Denna generation har andra krav och ett nytt synsätt för
att kunna ha en hög prestationsnivå (Blomström, 2015). Den nya epoken sätter krav på att
människan sätts i centrum, vilket medför att det krävs andra ledarskapsmetoder (Steinberg.
2008).
Idag utför alltfler privata och offentliga organisationer kontinuerligt olika undersökningar för
att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljön och
utvecklingsmöjligheter (Bergman & Klefsjö, 2012). Dock har den mörka sidan av ledarskap
fått alltmer uppmärksamhet de två senaste årtiondena (Hagström & Söderström, 2010). Trots
detta utförs inte så många undersökningar på hur ledarskapets beteende kan påverka de
underställdas hälsa (Ibid). Några av de gemensamma beteenden som uppvisas av ledare med
den mörka sidan är att de ljuger och vilseleder, skyller på andra för sina misstag och provocerar
sina underställda (Mathieu, Neumann, Hare & Babiakd, 2014).
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är behoven av duktiga och synliga chefer i svenska
organisationer stora. Det finns få chefer som har förmågan att praktisera ett gott och engagerat
ledarskap. Detta kan konstateras av en undersökning som gjordes av ”Dagens Nyheter 11
november 2011”, där resultaten visade bara 5,8 på en tiogradig skala och hamnade på 29:e plats
bland 30 länder (Ibid). Trots att det inte finns robusta forskningsstudier som visar hur
interaktionen mellan chefer och medarbetare påverkar varandras hälsa finns det mycket som
tyder på att det är så. Medarbetarnas uppfattning om ledarna påverkar deras hälsa som också
antas ha samband med arbetstillfredsställelsen (Sandahl, Falkenström & Knorring, 2017).
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1.2 Syfte
Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur olika ledarskapsbeteenden kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. För att uppnå syftet erfordras svar
på följande forskningsfrågor:
1. Hur ser sambandet mellan ledarskapsbeteenden och medarbetarnas
arbetstillfredsställelse ut?
2. Hur ser relationen ut mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation?

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet är avgränsat till att studera ett urval av ledarskapsbeteenden som kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Detta urval är baserat på beteenden
som berör rättvisa, delaktighet, kommunikation, coachning, relationsorientering och humanitet.
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2 Teori
I detta kapitel beskrivs relevanta teorier som stödjer undersökningens syfte som senare i
analysen ställs mot undersökningsresultat. Kapitlet inleds övergripande med medarbetarnas
betydelse inom den offensiva kvalitetsutvecklingen, därefter presenteras begreppen
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Efter det beskrivs olika väsentliga
ledarskapsbeteenden som har haft samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse i
tidigare forskningar. Kapitlet avslutas med en presentation av ledarskap och dess samband
med medarbetarens arbetstillfredsställande.

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling
Redan under antiken användes ordet kvalitet som ursprungligen kommer från latin och betyder
beskaffenhet. Ordet kan användas även idag med samma syfte, till exempel talas det ibland om
ordet stålkvaliteter när man egentligen menar stålsorter. Emellertid har ordet kvalitet på senare
år fått en betydlig bredare innebörd och har definierats på fler olika sätt av flera kvalitetsguruer.
Bergman och Klefsjö (2012) anser dock de tidigare definitionerna behöver breddas ytterligare
och föreslår därmed följande definition ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att
tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar s. 21”.
Eftersträvan av nöjda kunder har sannolikt sedan antiken varit ett önskemål. Redan före
industrialismens tid hade hantverkarna nära relation till sina kunder för att kunna tillfredsställa
deras behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Även om kvalitetsutveckling har
en lång historia är det först på senare år som det har blivit ett ämne för akademin (Ibid). Idag
arbetar flera förtag och organisationer med kvalitetsfrågor som en integrerad del i dess
verksamhet. Detta kallas på svenska offensiv kvalitetsutveckling som innebär ”man ständigt
strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta
möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som
har fokus på organisationens processer s. 38”. Ordet ”offensiv” i detta sammanhang handlar
om att aktivt sträva efter att förebygga, förändra samt förbättra. Med ordet ”utveckling” vill
Bergman och Klefsjö (2012) markera att arbeta med kvalitet är ett ständigt pågående arbete.
Detta innebär att ständigt utveckla processer, produkter och stödja den personliga utvecklingen
hos människorna som arbetar med dessa produkter och i processerna. Att arbeta med
kvalitetsutveckling i en organisation kräver att ledningen arbetar med kvalitetsfrågor helhjärtat
och med ständigt engagemang. Därmed måste ledningen stödja kvalitetsaktiviteter ekonomisk,
moralisk och med resurser. De måste även vara en förebild och vara delaktig i det praktiska
arbetet. Såvida inte ledningen visar i handling att kvalitetsarbete är lika viktigt som
leveranstider och direkta kostnader, agerar inte heller medarbetarna utifrån dessa värderingar.
Ett engagerat ledarskap för kvalitet bidrar till uppbyggnad av framgångsrik kvalitetsutveckling.
Detta ska vila på värderingsgrunder såsom att sätta kunden i centrum, arbeta med processer,
ständigt förbättras, att beslut ska baseras på fakta och förutsättningar ska skapas för delaktighet
(Ibid).
I den offensiva kvalitetsutvecklingen beskriver Bergman och Klefsjö (2012) kundfokus som en
central del. Att sätta kunden i fokus innebär att man behöver förstå kundens behov och
förväntningar för att sedan på ett systematiskt sätt kunna tillgodose dessa behov (Ibid). Enligt
Söderlund (1997) har begreppet kundtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse många likheter
i konceptuella termer, exempelvis handlar båda om en individens upplevelse och är ett resultat
av en individens förväntning.
Bergman och Klefsjö (2012) definierar kunden som ”de vi som organisation vill skapa värde
för kallar vi kunder s. 28”. Detta innebär att fokuseringen av kunden inkluderar även den interna
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kunden, det vill säga medarbetarna. För att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete och
känner sig stolta, är det av stor betydelse att deras behov och förväntningar också uppfylls. Det
är således av betydelse att ledningen tar tillvara på sina medarbetare så att även den externa
kunden får en produkt och/eller en tjänst som är tillfredsställande ((Ibid). De företag som strävar
efter att tillfredsställa sina kunder har då också valt en strategi som kommer medföra framgång
för företaget (Söderlund 1997).

2.2 Arbetstillfredsställelse
Begreppet arbetstillfredsställelse används som ett mått på hur nöjd en anställd är med sitt arbete
(Aronsson, Hellgren, Iskasson, Johanssonm Sverke & Torbiörn, 2012). Locke (1976) definierar
arbetstillfredsställelse som ett positivt känslomässigt tillstånd som uppstår vid uppskattning och
tillfredsställelse som en individ upplever för sitt arbete. Detta innebär att tillfredsställelse är en
funktion av individens förväntningar på vad hen kan få ut av sitt arbete och hur hen faktiskt
upplever den respons som hen får av sitt arbete (Ibid). Arbetstrivsel i allmänt handlar om
individs attityd om vars arbete och arbetssituation, därmed ingår det i arbetstrivsel flera delar
som till exempel arbetsuppgifter, kollegor, ledaren samt den fysiska arbetsmiljön. (Weiss, H.
M. 2002).
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) kan arbetstillfredsställelse delas in i innehållsteorier
och processteorier. Innehållsteorier handlar om faktorer som har påverkan på individens attityd
exempelvis personliga värderingar, behov och förväntningar. Dock handlar processteorier om
hur dessa i samspel med arbetet kan bidra till ökad tillfredsställelse (Ibid).
Arbetstillfredsställelsen är i sin tur sammanhängande med motivation och delaktighet
(Bergman & Klefsjö, 2012). Dock påstår Wilson (2017) att arbetstillfredsställelse och
motivation är svåra faktorer att studera. Wilson diskuterar vidare att det finns så många och
däribland motsägande åsikter om vad egentligen begreppen innebär samt vilket samband det
finns mellan dem. Idag arbetar många ledare i olika organisationer med att försöka öka
motivationen och produktiviteten genom att ge medarbetarna ökad autonomi och ansvar (Ibid).
Innan Human relation-rörelsen växte fram var Scientific Management ledande och hade fokus
endast på arbetsuppgifterna, då var planering av arbetet och utförandet helt separerade
(Bruzelius & Skärvad, 2004). Medan utbildningsnivån och inkomsterna höjts, har denna
uppdelning setts som en källa till otillfredsställande och mindre motivation hos flera anställda
(Bergman & Klefsjö, 2012). Allteftersom Human relation-rörelsen växte fram började man
också alltmer sätta fokus på den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välbefinnande
på arbetet (Bruzelius och Skärvad, 2004). Den psykosocial arbetsmiljön handlar om hur en
individ upplever en arbetssituation (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hanson &
Lindfors, 2016). Den handlar om att ett arbete ska inkludera social interaktion, kollaboration
och socialt stöd både från ledare och kollegor (Arbetsmiljöverket, 2015b refererad i Welander,
Astvik & Hellgren, 2017).
Inom den interna kundtillfredsställelsen i offensiv kvalitetsutveckling finns det två viktiga
aspekter att beakta (Bergman & Klefsjö, 2012). Den ena är Ishikawas som säger ”the next
process is our coustomer s. 356”. Med detta vill han markera att uppfylla behov och
förväntningar i nästa led i produktionskedjan. Denna aspekt är dock nära relaterad till processyn
och processledning. Den andra aspekten handlar om att varje medarbetare ska känna sig nöjd
med sin arbetsmiljö, arbetssituation och utvecklingsmöjligheter för att i fortsättningen kunna
på bästa sätt bidra organisations framgång (Ibid).
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2.3 Arbetsmotivation
Hur en individ kan motiveras i sitt arbete är individuellt. Insatsen en individ gör på sitt arbete
är beroende av hens motivationsfaktorer (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014). Dock finns det ett
gemensamt mönster för människans motivation inom forskningsområdet som möjliggör
generaliseringen (Ibid). När man arbetar med människor är det viktigt att förstå vad som
motiverar dem, eftersom en människas motivation har en avgörande roll för hens prestation
(Sörqvist, 2004). För att en medarbetare ska kunna prestera och uppnå ett bra resultat erfordras
kunskap och förmåga. Detta kräver i sin tur att den anställda har en tillfredsställande arbetsmiljö
som är en bidragande faktor till individens motivation (Wiley, 1997). Motivation beror i stor
sett på individens önskemål, behov och drifter (Sörqvist, 2004).
Howthornstudien var en viktig milstolpe för arbetsmiljöutvecklingen som pågick från 1924 till
1932 (Bergman & Klefsjö, 2012). En av undersökningarna i denna studie var att studera
sambandet mellan mängden ljus och produktivitet hos medarbetarna. Under denna
undersökning hände något oväntat då produktiviteten hos de anställda ökade både när
ljusmängden ökade och även när den sänktes. Slutsatsen av denna undersökning visade att den
ökade produktiviteten hos medarbetarna egentligen berodde på ledningens ökade intresse för
deras arbetssituation och inte själva ljusmängden som var hypotesen för undersökningen. I ett
annat experiment som utfördes långt senare av organisationsforskaren Paul Blumenberg visade
det sig att ändringar i arbetsmiljön inte leder till ökad produktivitet om man först inte samråder
med de anställda. Därmed konstaterade han att delaktighet och inflyttande har stor betydelse
för arbetstillfredsställelse och produktivitet. Resultatet av Howthornstudien visade att arbete
består av gruppaktivitet och behov av trygghet, erkännande samt tillhöra en grupp är viktigare
för produktiviteten än materiella förhållanden på en arbetsplats. Emellertid uppstår inte
grupparbetet av sig själv, utan det måste planeras och utvecklas. Intresse och uppmärksamhet
av ledningen kan bidra till vinster om den sociala önskan hos anställda att bli accepterad
uppfylls (Ibid). Individer som har stort behov av tillhörighet upplever hög tillfredsställelse när
de känner att de är omtyckta och accepterade av andra (Yukl, 2012).
Human relations-rörelsen startade genom Howthornstudien, vilket i den moderna
organisationsfilosofien har stort inflytande än idag. Human relations-rörelsen har också haft
påverkan på kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). Flertal värderingar som
utmärker kvalitetsutvecklingens grunder såsom allas delaktighet, ledningens engagemang och
förståelse för gruppdynamiken har även utmärkt humanrörelsen. Härmed vill man markera att
människan är en social varelse och är en människa även på en arbetsplats och således vill bli
behandlad som en människa. Detta betyder att utöver den fysiologiska behoven har människan
också behov av trygghet, gemenskap, uppskattning och egen identitet (Ibid).
Enligt Bengtson och Andersson (2015) finns det mycket forskning som visar att 90% av
motivation hos en individ är kopplad till relationer och beteende, endast 10% kan kopplas till
materiella frågor. Pink (2010) diskuterar de årtiondens forskning om hur människor kan bli
motiverade. Han beskriver motivation i två kategorier; yttre och inre motivation. Den yttre
motivationen handlar om löfte av yttre belöningar i form av ekonomiska ersättningar. Detta
innebär att själva arbetet i sig är inte tillfredsställande därför måste de lockas med höga yttre
belöningar eller hotas med yttre bestraffningar. Denna typ av belöning fungerar dock kortsiktigt
och kan vara skadligt i längden för kreativiteten samt kan påverka den inre motivationen
negativt. Emellertid är det av stor betydelse att grundläggande belöningar som exempelvis
månadslön, avtalad ersättning och förmåner är tillfredställande och är rättvis i förhållande till
liknande arbete och arbetsgivare (Ibid). Däremot menar Lindmark och Önnevik (2014) att ett
bra belöningssystem får medarbetarna att stanna kvar i organisationen. De organisationer som
har rykte om låg belöningssystem har också låg attraktion av nya medarbetare. I sådana
organisationer kan risken vara stor att medarbetarna känna sig utnyttjade och lämnar
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organisationen så snart en bättre erbjudande dyker upp (Ibid). Även Yukl (2012) påstår att de
flesta forskningar som har studerat belöningsbeteende med hjälp av beteende-enkäter har visat
att dessa beteenden har ett positivt samband med underställdas tillfredsställelse.
Enligt Pink (2010) handlar den inre motivationen om intresset och viljan hos individen för
arbetet som är en bidragande faktor till kreativiteten. Människors motiveringsgrad beror på
självstyrning, mästerskap och meningsmotiv. Självstyrning handlar om att vi människor har
önskan att själva styra över vårt liv och vill inte bli kontrollerade. Mästerskap handlar om
strävan efter att kontinuerligt bli bättre på något som är av betydelse. Meningsmotivet innebär
att vara en del av något som är större än sig själv. Detta innebär att människor som är
självstyrande arbetar för att uppnå mästerskap och strävar efter höga prestationsnivåer. Det är
de individer som önskar uppnå ett högre syfte som i sin tur åstadkommer ännu mer. De
människor som är mest motiverade, mest produktiva och är nöjdast, har längtan till något som
är större än sig själva, det vill säga uppleva meningsmotivet (Ibid)
Self Determination Theory handlar om självbestämmande och baseras på att tre grundläggande
psykologiska antaganden hos individens behov som består av samhörighet, självbestämmande
och kompetenskänslan (Deci & Ryan, 2000). Om dessa behov tillfredsställs hos en individ
stimuleras den inre motivationen som i sin tur leder till att den yttre motivationen internaliseras
som en del av individens inre motivation (Ibid). Om ett arbete är enformigt och inte har
valmöjligheter resulterar det i trötthet, låg motivation och hög frånvaro. Däremot om en individ
tycker arbetet är intressant och upplever att det är meningsfullt, resulterar det i hög motivation
(Lindkvist, Frode & Fivelsdal, 2014). Enligt Yukl (2012) ger självbestämmande team starkare
engagemang, förbättrad produktivitet, ökad arbetstillfredsställelse, minskad frånvaro samt
minskad personalomsättning.

2.4 Mänskliga behov och förväntningar
Behov och förväntningar enligt Bergman och Klefsjö (2012) ses som två delvis olika saker.
Ibland har människor förväntningar på något som de faktiskt inte behöver. Emellertid har vi
som individ ofta behov av något som vi inte förväntar oss bli uppfyllt, eftersom vi inte alltid
kan se våra behov. Exempelvis, hur kan en individ som är sjuk veta sitt mediciniska behov för
att bli frisk eller en student på ett universitet kunna förutse sina behov för sitt framtida arbete
(Ibid). Ett behov handlar om saknaden av något hos en individ, vilket innebär hur en individ
upplever en skillnad mellan nuet och hur hen anser det borde vara (Ljungberg & Larsson, 2012).
Människan har ett inre behov som hen eftersträvar att tillfredsställa. Grunden till motivation
och handling beror på individens specifika behov (Sörqvist, 2004). Maslows behovstrappa är
en välkänd teori om individens behov som uppträder hieratisk, se figur 2.4.1. De olika behoven
är underordnade och behöver uppfyllas rangordningsvis, det vill säga de lägre behoven måste
tillfredsställas för att kunna tillfredsställa behoven högre upp i hierarkin (Ibid). Maslow ville
med detta skapa en positiv sida av psykologi vilket utgör grunden till den alltmer framväxande
positiva psykologin idag (Bergman & Klefsjö, 2012).
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Självförverkligande
behov
Uppskattning och
statusbehov

Personlig utveckling, realisera
egna idéer
Prestationer, skicklighet, prestige,
berömmelse, uppmärksamhet

Sociala behov

Relationer, samarbete, kollegor

Trygghetsbehov

Anställningstrygghet, säkerhet,
stabilitet, struktur, regler

Fysiska behov

Lön, arbetsmiljö, arbetstid, mat

Figur 2.4.1 Maslows behovspyramid (1954) (efter Sörqvist, 2004, s. 152).

Bengtson och Andersson (2015) menar att eftersom de mänskliga behoven längre ned såsom
mat och tak över huvudet redan är uppfyllda i industriländer strävar människan efter att bli
identifierad som någon och känna att man är någon gentemot andra, det vill säga viljan och
lusten att känna sig betydelsefulla för den hen är.
Hertzbergs tvåfaktorteori påvisar att en individens missnöjdhet och motivation ofta uppstår på
grund av två faktorer, vilket han kallar för hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, 1966).
Hygienfaktorer syftar på de saker som människan ser som självklarheter. Dessa saker varken
motiverar eller stimulerar en individ, men väcker missnöje om de inte uppfylls. Några exempel
på detta kan vara lön, ledarskap, arbetsförhållanden, statussymboler, relationer och
administration (Sörqvist, 2004). Däremot handlar motivationsfaktor om saker som människan
anser har stor betydelse och har stark önskan om att de uppfylls. Sådana faktorer medför
motivation och vilja att prestera bättre hos en individ, några exempel på detta är uppmärksamhet,
utmaningar, ansvarskänsla, inflyttande och resultat (Ibid).
Förväntningar anses vara en förutsägelse hos en individ som också skapar bedömningsgrund
hos hen (Ljungberg & Larsson, 2012). Överträffar utfallet förväntningarna, kan det leda till
ökad tillfredsställelse. Däremot om ett resultat inte uppnår förväntningarna leder det till
minskad tillfredsställelse som i sin tur orsakar missnöje hos individen (Ibid). I förväntningsteorin påpekas det att människans motivation beror på de förväntningar hen har för att lyckas
åstadkomma ett gott resultat i en viss arbetssituation (Sörqvist, 2004). Förväntan i detta fall
gäller resultat av utfört arbete och eventuella belöningar som den anställda kan få efter resultatet.
Höga förväntningar leder till bättre fokusering och motivering hos individer jämfört med
individer som har låga förväntningar. Individens förväntningar har även inverkan på
värderingen och upplevnaden av resultatet som erhålls (Ibid).

2.5 Rättvisa
Upplevelsen av rättvisa hos en människa i olika situationer och sammanhang är en väsentlig
aspekt för ens attityd och beteende (Aronsson m.fl., 2012). De flesta människor kan påverkas
känslomässigt och därmed agera negativt när de eller andra runt omkring blir orättvist
behandlade. Teorier inom rättvisa har sedan antiken funnits då den ofta handlade om etik och
moral eller olika typer av rättigheter för invånare. Begreppet rättvisa har fått en annan definition
inom den akademiska beteendevetenskapliga forskningen av John Adams år 1963 (Ibid).
Rättviseteorin handlar framförallt om fördelningsrättvisa, vilket innebär att fördelning av
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förmåner ska vara rätt i mängd och i proportion (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Detta innebär
att människan vill bli behandlad på ett rättvist sätt, det vill säga att uppleva jämvikt (Sörqvist,
2004). En belöning till en individ ska vara lika stor i förhållande till individens arbetsinsats.
Denna teori menar att motivationen hos en individ beror på hur hen upplever jämvikt i en viss
situation. Jämvikten kan exempelvis baseras på att en individ inte får mer fördelar än någon
annan i samma organisation och att organisationsvinsten skall vara i proportion till individen.
Såvida en anställd känner sig orättvis behandlad kan det medföra missnöje och brist på
motivation hos den (Ibid).
En intressant motivationsteori som är utvecklad av J. Stacy Adams är likvärdeteorin (Kaufmann
& Kaufmann, 2016). Denna teori anser att om man behandlar medarbetarna likvärdigt påverkar
det deras prestationsvilja och motivation. Människor kommer att jämföra sig med vad andra får
för sin insats i förhållandet till det man själv får. När en individ känner att dess insats och uttag
är likvärdiga i förhållandet till andra relevanta personer och grupper kommer hen att uppleva
rättvisa och känner tillfredställelse (Ibid). Det är således av stor vikt att chefer ger en rättvis
belöning i förhållande till andra med motsvarande kvalifikationer som arbetar i samma
organisation eller i ett annat företag inom samma verksamhetsområde (Huseman, Hatfields &
Miles, 1987). Även överbetalda individer kan drabbas av skuldkänslor. Undersökningar visar
att den överbetalda med motsvarande kvalifikationer och lika insats i förhållande till en annan
underbetald upplever stark skuldkänsla och lägre arbetstillfredsställelse (Kaufmann &
Kaufmann, 2016). Dock anses konsekvensen vara mindre för den överbetalda i jämförelse med
den som är underbetald. Däremot påstår den traditionella ekonomiska teorin att människan vill
maximera sina uttag under alla förhållanden (Ibid).

2.6 Utmaning och förmåga - FLOW
Csíkszentmihályi, (1999) beskriver flytteori som den optimala upplevelsen som uppstår när en
medarbetare upplever flyt i sitt arbete vilket gör att man känner stor tillfredsställelse. I denna
teori innebär flyt att det ska finnas balans mellan utmaning och förmåga för att en medarbetare
ska kunna utvecklas och vara nöjd med sitt arbete. De menar att flyt uppstår när en utmaning
erfordrar hela individens förmåga. Exempelvis en sångares flyt uppstår när den behöver
använda hela röstregistret och för en bergsklättrare när hela styrkan krävs för att kunna klättra
(Ibid). Kaufmann & Kaufmann (2016) konstaterar att en arbetsuppgift blir mer intressent när
den är särskilt komplex och kräver kreativa problemlösningar. Men om utmaningar börjar blir
för stor i förhållandet till förmågan kan det leda till frustration, oro samt stress hos individen
(Bergman & Klefsjö, 2012). När en individ känner sig stressad förlorar hen förmågan att
integrera olika delar i hjärnan som styr hens känslor, beteenden, registrering av intryck och
tankar (Gerge, 2010). En konstant stress hos en individ kan leda till störningar av hjärnans
integrativa förmåga, vilket på sikt kan leda till ohälsa och felaktiga beslut (Ibid). Även när en
individ upplever att utmaningen är för lågt ställds i förhållande till förmågan i en viss situation
upplever man det negativt både under arbete och fritid (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989).
Människor som anser att deras jobb är intressanta och meningsfulla, upplever tillfredsställelse.
Dessa individer arbetar mer effektivt och uppnår större framgång som i sin tur förbättrar
kvaliteten på deras egna liv (Ibid). För att en individ ska kunna ha möjlighet till att utvecklas
och bli motiverad krävs det att arbetsbelastningen är i balans med individens förmåga (Önnevik,
2010).
Flytteorin baseras på ett antal intervjuer inom olika områden som till exempel lärare,
hemmafruar och arbetare i massproduktion bland både koreaner och amerikaner (Bergman &
Klefsjö, 2012). I denna studie fann man ofta att direkt återkoppling, känslan av delaktighet,
förlorad tidkänsla och frihet från självupptagenhet hade ett starkt samband med
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tillfredsställande. Det är således av stor vikt att stimulera flyt i en organisation för att skapa
arbetstillfredsställelse och välbefinnande hos medarbetarna (Ibid).

2.7 Medarbetarnas delaktighet
En viktig värdegrund i offensiv kvalitetsutveckling är att skapa förutsättningar för delaktighet
(Bergman & Klefsjö, 2012). Det är således av stor vikt att underlätta för medarbetarna att vara
delaktiga och ge de möjlighet att delta i förbättringar och att påverka beslut (Ibid). Sörqvist
(2004) menar att uppleva delaktighet och kunna påverka är av stor betydelse för en människa.
Vi människor tror på det vi har varit med och skapat och kommer att försvara det. Däremot är
vi oftast kritiska och försöker söka efter brister och fel till det någon annan har skapat. Därmed
har delaktighet stor betydelse för att kunna förhindra negativa attityder och motstånd (Ibid).
Känslan av att det är rolig att arbeta och att vara delaktig ska vara centralt för uppbyggnaden
av en organisationskultur (Bengtson & Andersson, 2015). Om en organisation toppstyrs
fungerar det inte endast med att säga att medarbetare ska vara delaktiga, engagerade och öppna.
Delaktighet ska gälla hela vägen och det ska finnas rätt förutsättningar för det. Det åligger
ledningen att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga (Ibid). En medarbetare
behöver uppleva delaktighet och engagemang för att kunna utföra ett bra arbete (Bergman &
Klefsjö, 2012). För att en individ ska kunna åstadkomma delaktighet och engagemang erfordras
delegering av ansvar och befogenheter (Ibid). Delegering kan medföra tillfredsställelse hos en
underställd om hen önskar mer ansvar (Yukl, 2012). Dock kan delegering bidra till
otillfredsställelse om den underställda inte har tillräckligt med befogenheter och resurser eller
förmågan att utföra ett arbete. Även när en ledare behåller arbetsuppgifter som är intressanta
och delegerar det som anses tråkiga av medarbetarna kan det medföra otillfredsställelse (Ibid).
Den onda cirkeln

Den goda cirkeln

Ledningen
saknar
förtroende

Kontroller och
detaljstyrning

Ledningen har
förtroende

Delegering av
ansvar och
befogenheter

Försämrade
resultat

Anställda tappar
motivationen

Förbättrade
resultat

Anställda blir
motiverade

Figur 2.7.1 Den onda och goda cirkeln kopplad till effekten av delegering och ansvar (efter Bergman & Klefsjö, 2012, s. 49)

Pearson & Duffy (1999) menar att delaktighet i beslutfattande situationer är en bidragande
faktor till medarbetarnas tillfredställelse, motivation och lojalitet mot organisationen. Även W.
Driscoll (1978) konstaterar att ökad delaktighet har ett starkt samband med tillfredsställelsen
för både organisationen och för individen. Att tillåta medarbetade vara delaktiga i
beslutfattandet kan bidra till ökad kvalitet på beslutet (Yukl, 2012). Han menar när en ledare
ger möjligheten till medarbetarna att själva fatta beslut som han kallar för deltagande ledarskap
kan det i vissa fall resultera till högre arbetstillfredsställelse, arbetsvilja samt presentation.
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Med delaktighet inom den offensiva kvalitetsutvecklingen vill man framhäva en positiv
människosyn. Individer som får möjlighet till att göra ett bra arbete och uppmärksammas för
det, kommer känna yrkesstolthet, engagera sig i arbetet och bidrar till organisations framgång.
Delaktighet skapas genom aktivt arbete med eliminering av hinder för delaktigheten som ofta
finns i dagens organisationer. Delaktighet vilar även på medarbetarens ansvar (Bergman &
Klefsjö, 2012). Detta innebär att medarbetaren behöver utveckla sitt självförtroende,
målmedvetenhet, dialogförmåga, medskapande och att ha förmågan till erfarenhetslärande
(Eklund & Lund, 1998). Ledningen måste således stödja och stimulera dessa egenskaper så att
delaktigheten underlättas för medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2012).
Enligt Salancik (1977) refererad i Bergman och Klefsjö (2012) har sammanhanget och
omgivningen en avgörande roll för individens beteende och ansvarstagande. För att få
medarbetarna att ta ansvar och vara delaktiga så krävs det att arbetsuppgiften är tydlig, slutlig,
offentlig och självvald.
•
•
•

•

Tydlig: innebär att uppgiften har tydlig ansvarsavgränsning och har preciserat innehåll
så att individen kan förstå uppgiften och ta ansvar.
Slutlig: leder konsekvensen av att göra fel till ökad kostnad, ökas ansvarstagandet.
Ansvar blir då viktigt för individen eftersom det inte kommer finnas någon som
kontrollerar uppgiften.
Offentlig: eftersom vi människor påverkas av omgivningen är det viktigt att kopplingen
mellan individen och uppgiften är synliga för omgivningen. Människan blir mer
motiverad då omgivningen ser positiv på hen om man gör ett bra arbete. Här markeras
att ansvarstagande och delaktighet inte endast är en individuell attityd, det är även ett
resultat av socialt tryck.
Självvald: När tydligheten har satt gränser för ansvarsområdet upplever individen stor
frivillighet i den delen den ansvarar för. Detta innebär att individen upplever
valmöjligheter, yttre tryck för handling, att andra är inVolverade och att resultatet har
betydelse.

Delaktighet måste underlättas av ledarskapet, dock kräver delaktighet medskapande och
medarbetarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Medskapande betyder att medarbetare måste visa
sitt intresse samt vill vara med och bidra till skapandet. De menar ”Medskapande är ett
engagerat, aktiv bidragande, och understödjande sätt att vara delaktig s. 368”. Medarbetarskap
är en önskan att vara delaktig och innebär att en ledare skapar förutsättningar samt underlättar
för engagerade medarbetare att kunna vara aktiva och ta initiativ. När medskapande och
medarbetarskap stimuleras leder det till medarbetarnas personlighetsutveckling (Ibid).

2.8 Mänsklig kommunikation
Kommunikation är den mest betydelsefulla komponenten gällande samarbete och interaktion
på en arbetsplats (Kuylenstierna, 2014). Den mänskliga kommunikationen utgörs av
intrapersonella och interpersonella kommunikationer (Engström & Lundin, 2018).
Intrapersonella kommunikationen handlar om den inre dialogen och består av människans
tankar och känslor som ständigt pågår inom en människa. Där finns alla människans
erfarenheter och minnen som utgör grunden för attityder, vädringar och uppförande, däremot
handlar interpersonella kommunikationen om kommunikation mellan människor (Ibid). Den
interpersonella kommunikationen handlar om kunskap om människors beteende vilket innebär
förmågan att förstå andras känslor och attityder. Social förståelse och empati inom den
interpersonella kommunikationen är av stor betydelse för ledaren för att kunna skapa en god
samarbetsrelation med sina underställda (Yukl, 2012). Dock har den intrapersonella
kommunikationen stor inverkan på interpersonella kommunikationen (Engström & Lundin,
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2018). Det är således av stor vikt att ledaren tar hänsyn till andras och sin egen inre
kommunikation, det vill säga den intrapersonella kommunikationen samt har förståelse att
människor kan ha olika tolkningar av samma information och att känslor hos en individ styr
hens agerande. Detta kräver att en ledare är lyhörd, aktivt lyssnar och är empatisk. Att vara
empatisk innebär att förstå sig på andras känslor i rätt sammanhang. Om vi blir medvetna om
andras behov kan det underlätta att hålla undan det egna behovet vilket gör det lättare att
kommunicera och vi upplevs som hjälpsamma (Ibid).
Motivation och förväntningar på ett samtal har inverkan på kommunikationsprocessen som
därefter kan påverka individernas beteende (Önnevik, 2010). Det är viktigt att ledaren inte bara
tänker på vad hen säger utan även tar hänsyn till hur kommunikationen kan tolkas av
medarbetaren. Det är av betydelse att använda positiva ord istället för negativa för att öka
motivation och stimulera en positiv känsla hos sina medarbetare, exempelvis använda ordet vill
istället för måste (Ibid). Enligt Muchinsky (1977) har en positiv kommunikation mellan ledare
och medarbetare ett starkt samband med arbetstillfredsställelse. Även Carriére och Bourque
(1977) konstaterar att kommunikation i en organisation har påverkan på medarbetarnas
arbetstillfredsställelse.
Eftersom vi människor önskar att bli behandlade jämlika och delta i beslutfattande, innebär det
att organisationen är decentraliserad (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Detta gäller även
kommunikationen eftersom medarbetena trivs bäst när de får delta i kommunikationsnätverken
på ett jämlikt sätt i förhållandet till andra i organisationen (Ibid). Emellertid påstår Bawden och
Robinson (2009) att mängden av informationen har en avgörande roll i en kommunikation, då
både för mycket och för lite information kan bidra till stress och ångest.
Det är av stor betydelse för en ledare att kunna beskriva, förklara och argumentera och därmed
kommunicera frågeställningar för att bidra till medarbetarnas förståelse, delaktighet och
övertygelse (Bergman & Klefsjö, 2012). Ökad förståelse av något kan bidra till eliminering av
upplevda missuppfattningar, hot och rykten hos individer (Sörqvist, 2004). Ju mer kunskap vi
har om något desto mindre upplever vi att något är farligt (Ibid). Ledarskapets direkta
kommunikation har på senare tid fått en större betydelse för medarbetarna, vilket innebär att
retorikförmågan därmed har blivit en väsentlig ingrediens för ledarskapet (Bergman & Klefsjö,
2012). Kommunikation anses vara ett ömsesidigt utbyte (Runebjörk & Wendleby, 2013). För
att kunna engagera medarbetarna är det av betydelse att ledaren stimulerar till samtal och
kommunikation genom att lyssna på medarbetarnas synpunkter (Ibid). Eftersom vi människor
önskar vara sedda, hörda och vara betydelsefulla för andra krävs det en god lyssnare (Barth &
Näsholm, 2006). En god lyssnare ger respons med sådana ord så att individen som pratar kan
kontrollera att budskapet är förstått och att lyssnaren uttrycker sig på ett sådant sätt så att den
som pratar upplever sig accepterad och respekterad (Ibid).

2.9 Feedback
Vad anser vi är bäst om vi måste välja? Att ha en ledare som skriker när vi har gjort fel eller att
ha en ledare som inte säger till när vi gör något fel? (Nilsson, Rydén, & Hansson). Feedback
har påverkat oss sedan vi föddes. Oavsett om en feedback är positiv eller negativ behöver vi
feedback för att utvecklas (Knesek, 2015), dock älskar människor att få positiv feedback och
strävar därmed efter tillstånd där de kan känna sig eftertraktade och älskade (Fiske, 2004).
Westermark och Lindgren (2014) menar att all feedback är positiv om det görs på rätt sätt och
av rätt anledning, eftersom feedback innebär att hjälpa någon att öppna upp sig för utveckling.
Medarbetare som får återkoppling får det bekräftat att deras insats är av betydelse. Detta visar
att ledaren har tagit sig tid och lagt energi på att följa individen och även lägger tid på att prata
om denne, vilket innebär att även individen är viktig som person (Ibid).
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Feedback ska vara baserad på tre SSS:en, vilket betyder att den ska vara specifik, sann och snäll.
Att vara specifik innebär att påtalandet ska baseras på händelser eller beteende som har
bevittnats (Westermark & Lindgren, 2014). Det är viktigt att det som sägs är sant. Detta kräver
att ledaren är modig och säger det som medarbetaren behöver höra oavsett om det är positiv
eller negativ. Det är även viktigt att ledaren uttrycker sig på ett snällt sätt genom att visa omsorg
så att återkopplingen kan ses som en gåva för individens utveckling (Ibid).
Enligt Kuylenstierna (2014) antar över 60% av svenska chefer att deras medarbetare önskar
mer feedback och 20% anser att medarbetarna är nöjda med omfattningen av återkoppling de
får. Det påstås ofta att det är brist på tiden när chefer inte hinner med att ge tillräcklig med
feedback. Men egentligen är det inte tidsbristen, utan att chefer inte har förstått betydelsen av
hur feedback kan påverka medarbetarnas arbetsglädje och välmående. Feedback medför bättre
kontakt mellan chefen och medarbetaren och är en viktig förutsättning för medarbetarnas
prestationer (Ibid).
Ledare som är duktiga på att ge feedback får också duktiga och mer välmående medarbetare
(Westermark & Lindgren, 2014). Även Sommer och Kulkarni (2012) konstaterar att feedback
har påverkan på arbetstillfredsställelse. Feedback till medarbetarna är en stark drivkraft för ökad
motivation i en organisation (Sörqvist, 2004). Beröm och uppmärksamhet till medarbetare har
varit viktiga faktorer för framgång i kvalitetsarbete i organisationer (Ibid). Individer som har
höga prestationskrav på sig själva blir tillfredsställda när de klarar av svåra uppgifter och är
benägna utveckla bättre arbetsmetoder (Yukl, 2012). Dessa individer uppskattar konkreta
feedback för deras utförda arbeten (Ibid), därmed är feedback en viktig funktion för
medarbetarnas behov av bekräftelse och uppmärksamhet av deras arbetsinsats. Brist på
feedback från ledaren kan i längden bidra till brist på motivation hos medarbetarna (Önnevik,
2010).

2.10 Olika Ledares människosyn
Douglas McGregor utförde under 1940-talet en undersökning där han intervjuade amerikanska
ledare i olika företag om deras syn på människor och organisation (Bergman & Klefsjö, 2012).
I denna undersökning kunde McGregor konstatera att ledarnas syn skilde sig på ett systematiskt
sätt. Han delade upp två motsatta synsätt i sin undersökning och kallade de för Teori X och
Teori Y (Ibid). Teori X har en mörk människosyn där ledarna ser människor som lata och att
arbetet i sig är varken naturligt eller tilltalande (Önnevik, 2010). I denna teori vill inte ledarna
ge människor förtroende och ansvar, vilket i sin tur leder till att medarbetarna endast gör det
som de blir tillsagda och inte behöver tänka själva vad som är bäst för verksamheten. I ett sådan
organisation är medarbetarna någorlunda effektiva så länge chefen är på plats och följer deras
arbete, dock sjunker produktiviteten och motivationen så fort ledaren har lämnat dem. När
arbetet därefter kontrolleras av ledaren så ser hen att arbetet inte genomförts som tänkt och
förstärker den negativa människosynen om att människor är ointresserade av arbete och lata.
Detta i sin tur medför en negativ spiral mellan ledaren och medarbetarna som kommer vara svår
att bryta (Ibid).
Däremot beskriver teori Y att människosynen hos ledarna är positiva och att ledarna anser att
medarbetarna har en stark vilja och driftkraft att göra ett bra arbete (Önnevik, 2010). Motivation
och driftkraft till att utföra ett bra arbete kommer inifrån individen själv. När en ledare har en
sådan positiv inställning om sina medarbetare, där hen visar tillit till medarbetarnas sätt att
utföra sitt arbete genom förtroende och ansvar, leder det till att medarbetena gör det som krävs.
Detta agerande från medarbetarna förstärker den positiva människosynen hos ledaren, därmed
leder det till mer förtroende och ansvar som i sin tur leder till ökad motivation i arbetet. Då
kommer medarbetarna och ledaren in i en positiv spiral som medför många synergieffekter
gällande arbetsklimat och medarbetarnas effektivitet (Ibid).
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Teori X

Teori Y

Människan är
i grunden lat
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förtroende

Kontroll och
uppföljning

Medarbetaren

Ger mycket
ansvar och
förtroende

Ansvar
under frihet

Medarbetaren

Figur 2.10.1 McGregors teori X och Y, 1960; refererad (efter Önnevik, 2010, s. 69)

Långt efter Douglas McGregors undersökning beskrev Ouchi (1981) om hur medarbetarna i
japanska organisationer präglades av starkt engagemang och lojalitet mot sin organisation
(Bergman & Klefsjö, 2012). Det var då han införde den tredje teorin som han kallade för teori
Z. I denna teori ville han förstå det bästa i japanska ledarskapet för att sedan föra över det till
amerikanska företag. För denna undersökning intervjuade han både japanska och amerikanska
ledare i olika organisationer för att sedan identifiera skillnaderna mellan dem. Efter
undersökningen kunde han konstatera att företag som präglades av teori Z satte medarbetarnas
välbefinnande i fokus på både arbetsplatsen och utanför arbetet, vilket i sin tur skapade
motivation och produktivitet. Dessa företag karaktäriserades av hög medarbetarlojalitet, god
förmåga till lagarbete och hade en ömsesidig respekt mellan medarbetare och chef. Beslut
fattades oftast kollektiv, trots att ansvaret låg på ledaren. Ledningen har en stark omtanke om
sina medarbetare. Medarbetarnas lika värde är en central del i denna teori. Detta betyder att
ledaren tror på att medarbetare kan arbeta självständigt utan att hen måste övervaka de noggrann.
Det är således viktigt att ledaren ger frihet till medarbetare att arbeta med det de anser är viktigt
för verksamheten (Ibid).
Enligt Sörqvist (2004) är det av betydelse att anamma en positiv människosyn samt tro på att
människan har vilja och förmåga till sitt arbete. Människor blir positivt påverkade när man visar
dem respekt och förtroende (Ibid). Även inom Lean har respekten för människan en central roll.
Denna arbetsfilosofi ser vikten av att se människans möjligheter och lyfta fram det som är
enastående hos dem (Runebjörk & Wendleby, 2013).

2.11 Ledarskap
De senaste åren har skillnaden mellan ledare och chef alltmer lyfts fram (Bergman & Klefsjö,
2012). Ordet chef kommer ursprungligen från latinets ”caput” som betyder ”huvud”, däremot
betyder ledaren ”den som får någon att gå s. 402” (Ibid). Ledarskap handlar om samspel och
kommunikation med andra, att skapa gemenskap mellan ledaren och underställda samt att skapa
en gemensam förståelse för organisationens och uppdragets syfte (Runebjörk & Wendleby,
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2013). Det handlar om relation med människor och förmågan att kunna få människorna att växa
i sin roll (Bengtson & Andersson, 2015). Emellertid handlar chefskap om en position som
erhålls genom utnämning, vilket innebär att chefen får sin legitimitet från någon som är högre
upp i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledarskapet däremot är ett förhållningssätt
som en individ endast kan förvärva genom sina underställda (Bengtson & Andersson, 2015).
Ledarskap skapas delvis genom medarbetarnas krav och förväntningar. Detta kräver emellertid
samarbete med underställda som kan bidra till utveckling av nya angreppssätt för att lösa ett
problem samt öppna vägar för andra möjligheter (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är av stor
betydelse att ledaren bidrar till att en god relation skapas i gruppen, både mellan underställda
och mellan ledaren själv och de underställda, därmed skapar man en känsla av vänskap och
laganda (Bengtson & Andersson, 2015). Laganda handlar om kontakt med andra människor,
känslan av delaktighet och att alla har samma mål, vision och inriktning ur beteende- och
verksamhetsperspektiv. Detta innebär att alla i gruppen ska känna lust till sitt arbete samt
uppleva att allt som görs har stor betydelse (Ibid). Det är således viktigt att en ledare främjar
social rättvisa och moral (Yukl, 2012). När en miljö präglas av socialt ansvarstagande, rättvisa
och medkänsla leder det till större arbetstillfredsställelse och engagemang hos medarbetarna
(Ibid).
Idag finns det mycket forskning som påvisar att medarbetarnas delaktighet och engagemang
beror på ledarskapets trovärdighet, tydlighet och skicklighet i kommunikation (Bergman &
Klefsjö, 2012). Engagemang och förtroende hänger ihop där tillit och öppenhet uppmuntrar
ledaren och underställda att arbeta tillsammans, vilket i sin tur främjar ett psykiskt
välbefinnande hos medarbetarna (Kesari, Pradhan & Panigrahy, 2018). När en ledare med
omtanke lär och utvecklar sina medarbetare samt får dem att förstå organisationens intresse för
deras personliga utveckling kan det bidra till att förtroendet mellan parterna ökar (Ibid).
Ledarens omtanke för de underställda bidrar till ökad lojalitet, förtroende och tillfredsställelse
gentemot ledaren (Yukl, 2012). Enligt Arnold, Turner, Barling, Kelloway, Mckee, och
Margaret (2007) har ledarens beteende en avgörande roll gentemot medarbetarna som i sin tur
påverkar deras psykiska hälsa och tillfredsställelse.
Ledare som använder sig av medarbetarnas värderingskompass i strävan att belysa etiska frågor
och på så sätt kanalisera deras energi och kapacitet för att åstadkomma reformering kallas för
transformativ ledare (Yukl, 2012). En viktig aspekt i denna ledarstil är att ledaren tillsammans
med medarbetarna transformerar en verksamhetsidé från vad den är till hur den bör vara och att
hen lyckas förändra egenintresse till gemensamt engagemang (Kaufmann & Kaufmann, 2016).
Därmed bidrar var och en till att förverkliga företagets visioner (Ibid). Braun m.fl. (2013) menar
att det transformativa ledarskapet har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse både på
individuell och gruppnivå. Sambandet mellan den individuella upplevelsen av chefens
transformativa ledarskap och arbetstillfredsställelse kan medieras av individens förtroende för
både chefen och gruppen (Ibid).
En bra ledare får sina underställda att känna trygghet i sitt arbete och får de att känna sig stolta
över gruppens och organisationens framgångar (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sådan ledarskap
bidrar till medarbetarnas ökande självförtroende och självkänsla. En individs självförtroende
skapas genom att visa uppskattning för den man är och självkänslan genom att visa uppskattning
för det individen presterar. Ledaren anger färdriktning och öppnar möjligheter för medarbetarna
och är benägen överlåta ansvar samt befogenheter. Det främsta verktyget för en ledare är dess
attityd, där uppdraget är att kontinuerligt hitta lösningar på problem (Ibid).
Det är viktigt att ledaren aldrig säger nej till sina medarbetare för att man inte har tid eller pengar
(Steinberg, 2008). Medarbetarna är ofta medvetna om att det inte finns oändlig med resurser
och kommer därför reglera sina önskningar efter verkligheten. Ett humanistiskt ledarskap
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bygger på att ledaren tror på medarbetenas vilja att utvecklas, har samarbetsvilja, förmågan att
ta ansvar och att ledarskapet kan anpassa sig efter medarbetarnas behov och förmåga (Ibid). En
ledare i mästarklass är den som har en blandning av personlig ödmjukhet och professionell
drivkraft (Bergman & Klefsjö, 2012). Hen är i allra högsta grad resultatinriktat och har en högt
ställd ambition som är riktat mot medarbetarna och organisationen istället på sig själv. Hen
hänför framgångar till andra och lägger ansvaret på sig själv vid eventuella misslyckanden
(Ibid). Ledarens yttersta ansvar är att skapa förutsättningar för en human och konstruktiv
arbetsmiljö där känslorna står i förbindelse med arbetet och organisations syfte (Sandahl,
Falkenström & Knorring, 2017). Ett relationsorienterat ledarskap omfattar fundamentala
aspekter såsom ömsesidigt förtroende, samarbete, arbetstillfredsställelse och identifiering med
organisationen (Yukl, 2012), där ledaren sätter de underställda i centrum och behandlar de som
människor, tar hänsyn till deras behov, skapar förutsättningar för sociala nätverk, uppmuntrar
till och möjliggör hög arbetstillfredsställelse (Sveningsson & Alvesson, 2010). Forskningen har
visat att detta ledarbeteende i allmänhet leder till ökad tillfredsställelse och produktivitet hos de
underställda (Yukl, 2012).
Ett stödjande ledarskap är bidragande till uppbyggnad och upprätthållning av interpersonella
relationer (Yukl, 2012). När en ledare är omtänksam och vänlig kan den lättare skapa vänskap
med andra och vinna deras lojalitet. Därmed kan känslomässiga band bindas som gör det lättare
för ledaren att skapa ett gott samarbete och erhålla stöd från medarbetare som hen måste lita på
för att utföra ett arbete. Vi människor önskar hellre arbeta med någon som är hjälpsam och
vänlig än någon som är opersonlig, kall eller ovillig att samarbeta. Ett stödjande ledarskap kan
bidra i vissa former till minskad stressnivå och vissa andra former till förbättring av förmågan
hos individer att hantera stress på arbete. För ett relationsorienterat ledarskap är stödjande,
utvecklande och erkännande väsentliga beteenden. Stöd innefattar diverse beteende vilket visar
omsorg, hänsynstagande och acceptans för individers behov och känslor. Utvecklande handlar
om att förbättra andra individers färdigheter i arbete, anpassningsförmåga och skapa
möjligheter för avancemang i karriären genom till exempel coachning, handledning och
karriärrådgivning. Erkännande beteenden innebär att uppmuntra och visa uppskattning för
individers prestationer och betydande insatser för organisationen. Därmed bidrar erkännande
till förbättringar av interpersonella relationer och högre arbetstillfredsställelse hos underställda
(Ibid).
Inom den offensiva kvalitetsutvecklingen har ett starkt och engagerat ledarskap en avgörande
roll (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledarskapet i den offensiva kvalitetsutvecklingen vilar
självklart på ledarskapets synlighet och tydlighet i det egna personliga engagemanget och i sin
organisation. En bra ledare stimulerar medarbetarna att utveckla och utöva ledarskap, därmed
betyder det inte att ledaren inte fattar beslut utan ledaren fattar beslut efter förankring i
organisationen varvid delaktighet har skapats (Ibid).
För att medarbetarna ska öka sin förbättringsförmåga och kunna utvecklas krävs det coachning
(Rother, 2013). Den främsta uppgiften hos Toyotas ledare är att öka de underställdas
förbättringskapacitet genom coachning, detta är en del av ledarnas dagliga arbete (Ibid).
Ledarnas uppgift inom Lean handlar inte om att kontrollera, utan om att coacha genom att
förklara uppdraget och stödja medarbetarna i deras arbete (Runebjörk & Wendleby, 2013). Man
kan generellt säga att forskningen indikerar att ett coachande ledarskap kan vara en bra teknik
för att underlätta avancemang i ens karriär, stödjer anpassningen till förändring samt öka
arbetstillfredsställelse hos sin underställda (Yukl, 2012). Ett vägledande ledarskap kan resultera
i högre tillfredsställelse och prestation hos en underställd om hen är oerfaren och upplever att
en arbetsuppgift är ostrukturerad och komplex. Däremot om den underställda har hög
kompetens och upplever arbetsuppgiften är enkel har vägledande ledarskap inga effekter eller
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till och med kan bidra till otillfredsställelse. Dock visar de flesta forskningar ett positiv
sambandet mellan vägledande och tillfredsställelse (Ibid).
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs studiens övergripande arbetsprocedur och tidplan. Vidare redogörs val
av forskningsstrategier, reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en presentation om
etiska överväganden.

3.1 Studiens arbetsprocedur
Under utbildningen kvalitets- och ledarskapsutveckling år 2018 ökade författarens intresse för
ledarskapets och medarbetarnas betydelse för en organisations framgång. Därmed bestämde
författaren sig för att försöka öka förståelsen om hur olika ledarskapsbeteenden kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Till följd av detta söktes begreppen
ledarskap, arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation på flera olika databaser för att skapa en
översiktlig förståelse om dessa begrepp för att sedan kunna formulera en preliminär
problemformulering för studien. Enligt Eliasson (2013) lägger problemformuleringen grunden
för hela undersökning. Efter studiens problemformulering söktes relevanta artiklar, litteratur
och tidigare studier med avseende ämnesområdet eftersom enligt Backman (2016) så ingår det
i allt vetenskapligt arbete att läsa på det aktuella området. Detta innebär att skaffa sig vetskap
om vad som tidigare har gjorts och skrivits inom det berörda området (Ibid). Under studiens
process formulerades flera alternativa problemformuleringar och syfte. Enligt Eliasson (2013)
måste studiens problem vara formulerat på ett sådant sätt så att den är vetenskapligt intressant.
Därmed valdes de problemformuleringar som ansågs vara mest intressanta för vetenskapen. För
att organisera skrivandet av uppsatsen gjordes en preliminär disposition av studiens arbete innan
starten av skrivandet. Ejvegård (2009) menar att disponeringen hjälper till att organisera
skrivandet av en uppsats. Vidare menar Ejvegård (2009) att uppsatsens disponering ska
anpassas till ämnets art och omfattning. Under inläsningen av artiklar, litteraturer och tidigare
studier inom ämnesområdet samt skrivandet av uppsatsen utvecklades disponeringen, se
innehållsförteckningen för uppsatsens disposition.
Efter att problemformuleringen och syftet var definierat valdes teorier som kunde ge relevanta
svar till frågeställningen vilket rekommenderas av Eliasson (2013). Eliasson (2013) menar att
de teorier som väljs ska ha något viktigt att säga om frågeställningen. Utifrån syftet och
frågeställningar valdes lämplig forskningsmetod. Val av organisation som skulle studeras
skedde redan vid problemformuleringen, dock ändrades urvalsmetoden på grund av etiska skäl.
Författaren valde istället enskilda relevanta personer genom snöbollsurvalmetod. Insamlingen
av data skedde med hjälp av en enkätundersökning via Google Formulär. När respondenterna
hade svarat på enkätundersökningen behandlades data med hjälp av SPSS för statistisk analys.
I nästa steg av processen analyserades resultatet med stöd av teorikapitlet. Slutsatsen för studien
drogs utifrån studiens analys. Uppsatsen avslutades med resultatdiskussion, metoddiskussion
och vidare forskning, se figur 3.1.1 som visar övergripande studiens process.
Övergippande informationssökning inom forskningsområdet via databaser
Val av problemformulering och formulering av syfte

Sökning av artiklar, litteratur och tidigare studier på olika bibliotek och databaser
Bakgrund och relevanta teorier skrivs
Val av metod och undersökningsinstrument
Framtagning av enkätundersökning och utskick till deltagarna
Behandling och analysering av insamlad data
Sammanställning av resultat och analysering
Slutsats och diskussion
Figur 3.1.1 Studiens arbetsprocedur
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3.2 Tidplan för studiens arbetsprocess
Det är av stor betydelse att redan vid planeringen av studien ta fram en tidplan för
arbetsprocessen (Ejvegård, 2009). För att göra en tidplan är det viktigt att ta reda på när
uppsatsen ska vara avslutad, därmed utifrån slutdatumet ska författaren räkna baklänges.
Ejvegård (2009) menar att det vanligtvis tar längre tid att få fram en uppsats i slutet av terminen
eftersom arbetsbelastningen är hög vid denna tidpunkt (Ibid). Ett preliminärt färdigt utkast av
hela uppsatsen ska skickas till handledaren slutet av vecka 18–2019. Innan starten av studiens
arbetsprocess gjordes en tidplan som reviderades efter det första avstämningsmötet med
handledaren. I den reviderade tidplanen har författaren utgått från att uppsatsen ska vara klar
tre veckor innan det färdiga utkastet läggs ut på universitets lärplattform inför opponering, det
vill säga den 5:e maj 2019. Detta innebär att författaren har tre veckor som reserv för eventuella
justeringar, se figur 3.2.1 för översiktlig tidplan av studiens arbetsprocess.
Mån.
v. 1

• Problem- och syfteformulering

Mån.
v. 2

• Skriv bakgrund och teoretisk referensram

Fre.
v. 7

• Avstämning 1: Diskutera problem- och syfteformulering, bakgrund, teoretisk referensram och val av
metod

Tis.
v. 8

• Färdig utkast av inledning och teoretisk referensram

Ons.
v 8.

• Framtagning av enkät för undersökningen och start av metodkapitlet

Mån.
v. 9

• Avstämning 2: Färdig enkät för undersökningen och halvfärdigt utkast av metodbeskrivning

Mån.
v. 10

• Färdigt utkast kapitel 3: Metodbeskrivning skickas till handledaren

Fre.
v. 14

• Avstämning 3: Halvfärdigt utkast avslutande kapitel: resultat och analys, slutsatser samt diskussion

Sön.
v. 18

• Preliminärt färdigt utkast av hela examensarbetet skickas till handledaren

Ons.
v. 19

• Avstämning 4: Genomgång av preliminärt färdigt utkast av hela examensarbetet

Ons.
v. 19

• Eventuella justeringar efter avstämningen med handledaren

Lör.
v. 21

• Färdigt utkast uppsatsen läggs ut på lärplattformen inför opponering

Sön.
v. 23

• Det slutgiltiga examensarbetet läggs ut i lärplattformen

Figur 3.2.1 Tidplan för studiens arbetsprocess
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3.3 Val av metod
Valet av forskningsmetod beror på syfte och forskningsfrågorna. Generellt finns det två
forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Enligt Jensen (1995) bör forskare antingen välja
en av de eller båda. Dessa två forskningsmetoder är olika bra för olika frågeställningar (Bryman,
1997). Detta innebär att valet av metod beror på det vetenskapliga problemet eller
frågeställningen (Ibid). Den kvalitativa metoden är lämpad för förståelse av innebörd och
mening, deskription av kvalitativa egenskaper och variationer, begrepps- och teoriutveckling
samt exploration (Langemar, 2008). Däremot är den kvantitativa forskningsmetoden lämpad
för att mäta, kvantifiera med hjälp av matematik och statistik (Backman, 2016). Detta innebär
att forskningsmetoden används när forskaren använder sig av siffror och slutna frågor där hen
vill testa objektiva teorier genom att undersöka förhållandet mellan olika variabler samt
analysera data i statistiska procedurer (Creswell, 2014). Eftersom studiens syfte var att öka
förståelsen om hur olika ledarskapsbeteende kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse
och arbetsmotivation så valdes den kvantitativa forskningsmetoden som är mest lämpad för att
basvara dessa frågor. Utgångspunkten för den kvantitativa forskningsprocessen är att forskaren
har tydliga frågor och i förväg kan ha en definition på vilka svar som är av betydelse (Jacobsen,
2007). Forskningsmetoden styrs i stor utsträckning av vilken information respondenten kan
leverera, vilket innebär att metoden är relativt sluten. Forskaren definierar i hög grad vad som
är intressant och vilka svarsalternativ som är relevanta för forskningen, vilket gör att denna
kvantitativa data är tätt bunden med den deduktiva ansatsen (Ibid). Inom den deduktiva
vetenskapsteorin utgår forskaren från etablerade teorier där hen formulerar antaganden och
testar mot insamlade data (Ekström & Larsson, 2010). Detta innebär att forskningsstatsregin är
teoristyrt där forskaren utgår från aktuella teorier och går uppifrån och nedåt för att hitta svar
(Malterud, 2014). För denna studien har den deduktiva forskningsstrategin använts. Studien har
utgått från etablerade teorimodeller där flera variabler har formulerats utifrån dessa teorier i ett
enkätformulär för att sedan testas mot insamlat data. Därigenom kan en logisk slutsats dras om
vilka variabler som bör gällas eller falsifieras.

3.4 Val av teoretiskt ramverk
Flera vetenskapsteorier har diskuterat relationen mellan teori och den empiriska verkligheten,
där man på diverse sätt har påpekat att data är beroende av teori (Larsson, Lilja & Mannheimer,
2005). Teorier som väljs för en studie ska ha någon förankring till problemformuleringen, det
vill säga att de kan ge relevanta svar på frågeställningen (Eliasson, 2013). Efter att syftet och
frågeställningar hade formulerats utfördes litteraturundersökningar via Mittuniversitets,
Göteborgsuniversitets och Chalmers databaser. I dessa databaser söktes ord med koppling till
syftet och frågeställningar, där orden användes var för sig eller i kombination med varandra.
Orden som söktes i dessa databaser var bland annat employee satisfaction, motivation, employee
participation, leadership behaviour, leadership communications och feedback. Flertal relevanta
artiklar valdes ur databaserna utifrån dess titel och sammanfattning. Utöver dessa databaser
besöktes stadsbiblioteket i Göteborg, Chalmers biblioteket, Göteborgsuniversitets
samhällsvetenskapliga och ekonomiska biblioteket. Även där söktes ovannämnda ord på bland
annat svenska för att hitta relevanta böcker. Några artiklar och böcker upptäcktes genom
referenser i andra artiklar, böcker och uppsatser. Totalt valdes 77 stycken referenser för
bakgrund-, teori- och metodkapitlet som kunde väcka intresse för uppsatsen, ge relevanta svar
på frågeställningarna och ge stöd till forskningsmetoden.
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3.5 Urval av deltagare
I början av studien var avsikten att utgå ifrån bekvämlighetsurval, där anställda i endast en
organisation skulle delta i undersökningen. Bekvämlighetsurval innebär att författaren
använder sig av de första resurserna som finns tillhands för tillfället (Langemar, 2008).
Denscombe (2009,) menar att det finns något inslag av bekvämlighetsurval i de flesta forskare
urvalsprocesser. På grund av etiska överväganden uteslutes bekvämlighetsurvalet eftersom
företaget som undersökningen skulle baseras på visade oro för känsliga uppgifter om företaget
och sina anställda skulle kunna offentliggöras. Därmed bestämde författaren relativ sent under
arbetsproceduren att använda sig av snöbollsurval för att få så många deltagare som möjligt till
undersökningen. Detta urval bestäms genom en process där forskaren frågar några få personer
som skickar vidare enkätundersökningen till andra relevanta personer som kan delta i
undersökningen (Denscombe, 2009). Detta innebär att urvalet växer som en snöboll, då de nya
deltagarna uppmanas att i sin tur fråga andra som kan ingå i undersökningen. Urvalsmetoden
är en effektiv teknik för att uppnå relativt många deltagare, särskild när det gäller småskaligt
forskningsprojekt. Fördelen med denna urvalsmetod är att urvalet växer exponentiell då varje
ny person frågar en eller flera personer. Detta medför ett stort antal deltagare på kort tid (Ibid),
vilket var en avgörande aspekt för denna studie då urvalsmetoden förändrades relativ sent som
nämnts ovan. Emellertid har inte forskaren någon kontroll över urvalet efter den har startat,
vilket författaren anser som en nackdel. Enkäten för denna studie skickades till relevanta
personer för undersökningen. De första deltagarna som författaren skickade enkätundersökningen till bestod av en lärare, byggingenjör, läkare, kvalitetschef, apotekare,
maskiningenjör, socionom, sjuksköterska, försäljare och jurist. De uppmanades samtidigt att
skicka vidare enkätundersökningen till andra personer som de ansåg vara relevanta för att delta
i undersökningen. Enkäten lades även upp på författarens Linkedin sida och i en Facebook
grupp vid namn ”Svenska Akademiker med Utländsk Bakgrund”. Länken delades vidare via
dessa sociala medier, vilket ledde till att antalet deltagarna ökade exponentiell och uppnådde
306 deltagare på sju dagar.
De deltagare som hade utelämnad svar på mer än tre variabler kasserades från den insamlade
data, eftersom författaren ansåg att deras brist på engagemang till undersökningen skulle kunna
påverka resultatets trovärdighet. Med avseende på detta kasserades fem deltagare, vilket
motsvarar 1,63% av totalen. Det innebär att resultatet baserades på 301 deltagare motsvarande
98,37 %, vilket författaren anser vara en population som ger undersökningen en relativt hög
trovärdighet. Enkätundersöknings bakgrundsfrågor utgjordes av kön, ålder och hur länge
deltagaren hade arbetat på företaget. Kvinnor utgjorde 205 av de 301 giltiga svar till
undersökningen och övriga bestod av 96 män, vilket motsvarar 68,1% respektive 31,9%. Frågan
om ålder bestod av fyra alternativ, 30 år eller under, 30 – 40 år, 41 – 50 år och 50 år eller över.
Ålder 30 år eller under utgjorde 74 deltager som motsvarar 24,6% och var näst störst i antal, 30
– 40 år utgjorde majoritet och bestod av 136 deltagare (45,2%), 41 - 50 år var näst minst i antal
och utgjorde 61 (20,3%), 50 år eller utgjorde 30 (10,0%) som var minst i antal, se bilaga D.

3.6 Mätinstrument
De vanligaste tillvägagångssätten att samla in data inom den kvantitativa metoden är enkäteller intervjuundersökningar (Eliasson, 2013). För denna studien har författaren valt att samla
in data genom en enkätundersökning via Google Formulär. En enkät- eller intervjuundersökning utgörs av ett frågeformulär som består av flera frågor, där frågorna utgår ifrån
variabler som har lagts fram vid operationalisering. Operationalisering innebär att ta fram
begrepp i teoridelen som underökningen sätter i fokus. Operationalisering av teorin i
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förhållande till forskningsfrågor handlar om att hitta begrepp i teorin som säger något om
forskningsfrågorna och gör att frågorna kan bli mätbara (Ibid). När teorikapitalet var färdig
skrivet så formulerades en eller flera påstående ur varje teoridel som kunde säga något relevant
om forskningsfrågorna. Utöver bakgrundsfrågorna formulerades total 53 variabler för att kunna
besvara forskningsfrågorna, se bilaga A. Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) menar när
forskaren har skapat en klarbild över det som ska undersökas ska hen studera andra liknande
undersökningar för att se hur frågorna har ställts. Författaren sökte efter tidigare relevanta
enkätundersökningar med avseende ämnesområdet för att sedan formulera om påståenden som
var tagna i teorimodellerna. Författaren erhöll två enkätformulär inom samma ämnesområde
från ett av de stora teknikföretagen i Sverige, där enkätformuläraret användes för att mäta olika
ledarskapsbeteenden och medarbetarnas arbetstillfredsställelse i företaget. På grund av etiska
överväganden får inte författaren nämna vilket företag de två tidigare enkätformulären tillhörde.
Utifrån dessa erhållna enkätformulär omformulerades påståenden för att öka validiteten på
undersökningen. Författaren har även tagit hänsyn till längden av frågeförmulet. Enligt
Denscombe (2009) måste ett frågeformulär vara kort och koncist. Eliasson (2013) hävdar att
frågeformuläret ska vara tillräckligt lång så att den kan täcka alla variabler för undersökningen,
dock inte så lång så att respondenten hinner tröttna.
I en enkätundersökning skall det finnas tillräcklig med bakgrundsinformation ur både etisk och
praktisk synvinkel (Denscombe, 2009). Författaren har redogjort i början av enkäten vem som
står bakom undersökningen, undersökningssyfte, senast svarsdatum, konfidentiell hantering
och att det är frivilligt att delta i undersökningen. Eliasson (2013) menar att det är också bra att
ange kontaktuppgifter så att respondenten kan kontakta författaren vid eventuella frågor, vilket
är gjort. Därefter ställs frågor angående deltagarens kön, ålder och hur länge deltagaren har
arbetat på nuvarande förtaget. Vidare syftar övriga variabler i enkäten på att mäta arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och olika ledarskapsbeteenden.
Efter att författaren kände sig klar med frågeformuläret, utfördes ett pilottest på fem personer.
Dessa fem pilotpersoner var relevanta för att delta i enkätundersökningen, dock inte deltog i
den slutliga undersökningen eftersom detta skulle påverka deras slutliga svar, vilket Eliasson
(2013) förespråkar. När pilotundersökningen var utfört avlägsnades 20 variabler och några av
de 33 återstående variablerna omformulerades ytterligare i samspråk med pilotpersonerna för
att göra enkäten mer lättläst samt att undvika missförstånd.

3.7 Behandling och analysering av insamlade data
Eftersom den kvantitativa metoden har valts för denna studie har insamlat data behandlats i
SPSS som är ett program för statistisk analys. Programmet bestås av två flikar Variable View
och Data View. Fliken Variable View består av flera kolumner såsom Name, Type, Lable,
Values, Measure, Role etc. I Variable View fliken läggs variabler som ska mätas radvis och i
fliken Data View kolumnvis. Under tiden enkätundersökningen pågick kopierade författaren
frågorna och påståenden och klistrade in dessa i fliken Variable View, i samma ordning som
enkätundersökningen under kolumnen Lable. Därefter gavs ett kortare namn eller kod för varje
variabel under kolumnen Name. Under kolumnen Type valdes Numeric eftersom insamlat data
för forskningsfrågorna var påståenden och svarsalternativen bestod av siffror. Däremot bestod
bakgrundsfrågorna av andra valmöjligheter, där gavs koder istället under kolumnen Values.
Första frågan handlade om vilken kön respondenten hade, där kvinna kodades som nummer ett
och man som nummer två. Andra frågan handlade om respondenternas ålder, där det fanns fyra
alternativ. Alternativ 30 år eller under kodades som nummer ett, 30 – 40 år som nummer två,
41 - 50 år som nummer tre och 50 år eller över erhöll kod nummer fyra. Tredje bakgrundsfrågan
handlade om hur länge respondenten hade jobbat i nuvarande förtaget och bestod av två
valalternativ. Alternativ under 2 år kodades som nummer ett och 2 år eller över kodades som
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nummer två. Under kolumnen Measure som är en skalnivå finns det tre olika alternativ Nominal,
Ordinal och Scale. För första bakgrundsfrågan valdes Nominal och de två andra Ordinal.
Däremot valdes Scale för samtliga forskningsvariabler. Under kolumnen Role fanns flera
alternativ, dock valdes för bakgrundsfrågorna Input och för forskningsfrågorna Both, se bilaga
C för översikt av registrerade variabel i fliken Variable View i SPSS.
När enkätundersökningen var slutförd i Google Formulär importerades resultaten till ett Excel
dokument för att kontrollera och organisera resultaten. Eftersom bakgrundsfrågorna bestod av
andra alternativ som nämns ovan konverterades de med hjälp av ersätt-funktionen i Excel till
samma kod som i SPSS så att dessa skulle stämma överens med koden i fliken Variable View
under kolumnen Values innan de importerades till SPSS. Excel dokumentets första kolumn
bestod av en tidsstämpel för varje deltagare. Denna kolumn ersättes med ID-nummer för
respektive deltagare.
Google Formuläret skapade automatisk både cirkel- och stapeldiagram baserad på alla deltagare,
inklusive de som kasserades. Dock skapade författaren nya diagram baserad på de 301 giltiga
respondenter i Excel istället för SPSS på grund av större valmöjlighet och högre
arbetsflexibilitet. Baserad på de giltiga respondenterna skapades tre cirkeldiagram för
bakgrundsfrågorna och sju stapeldiagram för antal svar per svarsalternativ för forskningsfrågorna, se bilaga D.
Med avseende på antalet frågor i enkäten skapades sex stycken index; rättvis ledarskap,
deltagande ledarskap, kommunicerande ledarskap, coachande ledarskap, relationsorienterat
ledarskap och humant ledarskap. Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och de
underliggande variablerna för dessa index presenteras och analyseras var för sig under resultatoch analyskapitlet. Även sambandet mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation som
svar på den andra forskningsfrågan presenteras och analyseras för sig under dessa kapitel.
Med hjälp av Pearsonkorrelation i SPSS utfördes sambandsanalys mellan arbetstillfredsställelse
och de olika ledarskapsbeteenden under respektive index för sig, se tabeller under
resultatkapitlet. I den sista tabellen återfinns sambandsanalys mellan arbetstillfredsställelsen
och arbetsmotivation. I tabellerna redovisas medelvärden (M), standardavvikelser (SD), antal
respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient mellan samtliga variabler och
arbetstillfredsställelse.
I tabellerna i resultatkapitlet återfinns variablerna i första kolumnen och första raden, dock har
variablerna i kolumnerna konverterats till tal, det vill säga nummer 1 i kolumnen motsvarar
första variabeln i raden och den sista kolumnen motsvarar näst sista variabeln i raden.
Variablerna ”Jag trivs med mitt arbete” och ”Jag känner mig motiverad i mitt arbete” som
ligger under avsnitt 3 av 9 i enkätundersökningen i bilaga B ersätts med arbetstillfredsställelse
och arbetsmotivation i tabellernas rader när de presenteras. Värdena i skärningen visar
korrelationskoefficienten mellan variablerna, det vill säga styrkan på sambandet mellan dem.
Korrelationskoefficient utgörs av värden mellan 1 och -1, där 1 beskriver maximalt samband,
0 inget samband och -1 maximalt negativ samband (Körner & Wahlgren, 2012). En positiv
korrelation innebär att variablernas värden hänger ihop och ger samma riktning. Till exempel
en hög värde på ena variabel innebär också en högt värde på den andra variabeln eller ett lågt
värde på ena variabeln innebär också ett lågt värde på den andra. Däremot visar en negativ
korrelation att värden hänger ihop, men visar motsatt riktning, det vill säga en hög värde på ena
innebär ett lågt värde på den andra eller ett lågt värde på den ena innebär ett högt värde på den
andra (Ibid).
För att underlätta tolkningen av Pearsons korrelationskoefficient har författaren utgått från
Hemphill (2003) skalnivå för sambandets styrka inom psykologin. Enligt Hemphill (2003) finns
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det sällan starka samband inom psykologin. Detta har gjort att han har tagit fram ett alternativ,
där <,20 visar positivt svagt samband, ,20–,30 positivt medelstarkt samband och >,30 starkt
positivt samband (Ibid). Värden som har ett minustecken framför skall tolkas med samma
skalnivå för sambandets styrka, dock ersätts ordet positivt till negativt.
Asterisk symbolen (*) som redovisas i tabellerna förklarar att sambandet är signifikant. En
asterisk innebär att sambandet är signifikant på 0,05-nivå, det vill säga att sannolikheten att ett
sådant värde beror på slumpen är 5%. Det går också att tolka det som att säkerhetsnivån på
resultatet är 95%. Två asterisk beskriver sambandets signifikant på 0,01-nivå (99%
säkerhetsnivå) och tre asterisk 0,001 (99,9 säkerhetsnivå), ju lägre talet visar desto mindre beror
resultatet på slumpen och desto högre reliabilitet får den (Eliasson, 2013).
Tabellerna visar också samband mellan olika ledarskapsbeteenden. Men i texten presenteras
endast sambanden mellan de olika ledaskapsbeteenden och arbetstillfredsställelse, där
arbetstillfredsställelse under resultatkapitlet i tabellenskolumn beskrivs som nummer 1.
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3.8 Reliabilitet
Liksom andra forskningsmetoder är det av stor betydelse att uppnå så hög reliabilitet som
möjligt (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Hög reliabilitet innebär att måttet är stabilt
oavsett plats, tid och respondenter (Eliasson, 2013). Detta betyder att undersökningen kan litas
på att ge samma resultat vid likartade förhållanden. När ett resultat kan litas på att den upprepas
får den också en hög reliabilitet. För att uppnå hög reliabilitet krävs det goda förberedelser av
undersökningen. Forskaren måste formulera tydliga instruktioner för hur arbetet ska
genomföras (ibid), vilket författaren har gjort för denna studie, se de andra avsnitten under detta
kapitel. Insamlade data har registrerats automatisk i Google Formulär och importerats till SPSS
för analys, vilket minskar risken att data matas in fel. Därmed elimineras den mänskliga faktorn
vid manuell registrering, vilket bör bidra till högre reliabilitet. Ju högre reliabiliteten är desto
bättre förutsättning för att uppnå hög validitet (Eliasson, 2013).
I en enkätundersökning är det viktigt att ställa olika frågor som hänger ihop och visar samma
riktning, vilket författaren har gjort för alla index, utom kommunicerande ledarskap, där har
han även mätt variabler som har visat negativa samband med arbetstillfredsställelse
såsom ”Chefen ger mig bara negativ feedback”, inga kommuniceringar ”Chefen ger mig aldrig
feedback” och lite kommunicering ”Chefen ger mig för lite information”. Författaren har räknat
ut Cronbachs alfa (α) för de olika variablerna som ingår under olika ledarskapskategorier i
enkätformuläret, se tabell 3.8.1. Reliabilitetsanalysen för variablerna under kommunicerande
ledarskap visade ett negativ α-värde på -0,637 på grund av de negativa sambanden. Därmed tog
författaren bort de tre ovan nämnda variabler vid analyseringen av Cronbachs alfa (α). Efter
borttagningen av dessa variabler förändrades α-värde till 0,717. Cronbachs α-värden för de
olika ledarskapskategorier hamnade mellan 0,717 och 0,919, se tabell 3.8.1. Kline (2000)
hävdar att α-värden som ligger mellan 0,7 och 0,8 är helt okej, mellan 0,8 och 0,9 är bra och
över 0,9 är det väldigt bra, dock kan detta vara ett tecken på redundans.
Tabell 3.8.1 Visar Cronbachs alfa (α), Antal giltiga och ogiltiga variabler och deltagare per index

Antal
variabler
Cronbachs alfa
(α)

Giltig

Rättvis ledarskap

0,781

5

0

Deltagande ledarskap

0,916

4

Kommunicerande ledarskap

0,717

Coachande ledarskap

Giltiga
deltagare

ogiltiga
deltagare

Andel
(%)

Antal

Andel
(%)

299

99,3%

2

0,7%

0

299

99,3%

2

0,7%

4

3

301

100,0%

0

0,0%

0,807

6

0

300

99,7%

1

0,3%

Relationsorienterat ledarskap

0,913

4

0

301

100,0%

0

0,0%

Humant ledarskap

0,919

5

0

299

99,3%

2

0,7%

Index

Ogiltig Antal

3.9 Validitet
Frågan om validitet inom forskningen har en central roll och innebär att mäter forskaren det
som är avsedd att mäta i sin undersökning (Langemar, 2008; Eliasson, 2013). Detta kräver att
undersökningen har en hög reliabilitet, vilket betyder att validiteten aldrig kan vara högre än
reliabiliteten (Eliasson, 2013). Det är således viktigt att forskaren i de tidigare faserna har
lyckats med en tydlig frågeställning så att hen har det klart för sig vad det är som ska mätas.
För att uppnå hög validitet är det viktigt att operationalisera begrepp som är harmonierande med
begreppen som finns i teorin (ibid), vilket författaren har gjort i det mån som har varit möjligt.
När detta är gjort är det viktigt att studera andra likartade undersökningar för att se hur frågor
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har ställts (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Författaren till studien har erhållit två
etablerade enkätformulär som mäter ledarskapsbeteende och medarbetarnas arbetstrivsel från
en av de stora företagen i Sverige. Utifrån denna enkät har några av påståenden omförmulets
och även pilottest har körts för att säkerställa att författaren mäter det som är avsedd att mäta, i
vissa fall har samma variabel som fanns med i de etablerade enkätformulär valts till denna
undersökning, vilket också rekommenderas av Larsson, Lilja och Mannheimer (2005).

3.10 Etiska överväganden
I alla undersökningar är det av stor betydelse att ta hänsyn till det etiska perspektivet (Larsson,
Lilja & Mannheimer, 2005). Vetenskapsrådet i Sverige har utarbetat etiska riktlinjer inom all
forskning som berör människor, där riktlinjerna utgörs av två grunder; forskningskravet och
individskyddskravet. Med forskningskravet menas att allmänheten har rätt att förvänta sig att
forskning bedrivs av nytta för samhället. Individskyddskravet innebär att forskning inte får
utsätta individer för varken psykisk eller fysisk kränkning och inte heller olämplig insyn i
privatlivet (Langemar 2008). Därmed ska forskaren respektera respondenternas rättigheter och
värdighet (Denscombe, 2009). Forskaren måste försäkra deltagarnas anonymitet genom att inte
lämna ut någon information som medför identifiering av deltagarna mot deras vilja (Langemar,
2008). Hen måste i början av enkätformuläret ange vad som görs för att skydda respondenternas
integritet (Eliasson, 2013). Författaren har försäkrat respondenterna anonymitet både i text i
början av enkäten och genom att utföra undersökningen via Google Formulär, där han kräver
inga personuppgifter från de som vill delta i undersökningen. Vidare ska forskaren informera
respondenterna att delta i undersökningen är frivilligt (Eliasson, 2013), vilket författaren har
angett i början av enkätformuläret. Det är även viktigt ur det etiska perspektivet att deltagarna
erhåller information om studiens syfte samt hur denna information kommer att användas
(Denscombe, 2009). Författaren har gett en kort information om dessa så att inte respondenterna
leds in i någon svars inriktning, vilket också förespråkas av Eliasson (2013).
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet baserad på insamlat data. Resultatet redovisas med hjälp
av erhållna statistiska värden från SPSS. Total presenteras 31 olika variabler för olika
ledarskapsbeteenden och vars samband med arbetstillfredsställelse. Dessa variabler
presenteras i tabeller under sex huvudkategorier, där kolumn 1 i respektive tabell som är
markerad med grön visar värden för sambandets styrka mellan dessa variabler och
arbetstillfredsställelse. Kapitlet avslutas med en presentation av samband mellan
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.
Rättvist ledarskap:
Resultatet för variablerna som underkategoriserades under rättvist ledarskap visar att variabel
2, 3 och 4 har ett starkt positivt samband med arbetstillfredsställelse. Variabel 5 visar ett
medelstarkt positivt samband och variabel 6 svagt positivt samband med arbetstillfredsställelse.
Sambandet mellan samtliga variabler och arbetstillfredsställelse är statistisk signifikanta på
nivå 0,01, vilket innebär att sannolikheten endast är 1% att resultatet beror på slumpen. Variabel
2 visar det högsta medelvärdet (3,99) och variabel 6 det lägsta (2,23), för övriga variabler se
tabell 4.1. Variabel 5 visar den högsta standardavvikelsen (1,336) och arbetstillfredsställelse
det minsta (0,900), för övriga variabler se tabell 4.1. Antalet svar per variabel kan också avläsas
under kolumnen N i tabell 4.1.
Tabell 4.1 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler

M

SD

N

1

1 Arbetstillfredsställelse

3,98 0,900 301

2. Behandlar mig rättvist i jämförelse med andra
i organisationen

3,99 1,083 301 ,438**

3. Ger mig möjlighet att delta i
kommunikationsnätverken på ett jämlikt sätt i
förhållande till andra i organisationen
4. Ger mig rätt förmåner i jämförelse med andra
med lika kvalifikationer och insats i
organisationen
5. Ger mig ekonomiska ersättningar när jag gör
något extra bra

2

3

4

5

3,97 1,077 301 ,464** ,703**

3,73 1,159 301 ,442** ,692** ,696**
2,33 1,336 299 ,204** ,271** ,304** ,367**

6. Ger mig högre lön i jämförelse med andra med 2,23 1,210 301 ,164** ,235** ,193** ,353** ,456**
lika kvalifikationer och insats i organisationen
***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå
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Deltagande ledarskap:
Resultatet för samtliga variabler som underkategoriserades under deltagande ledarskap visar
starka positiva samband med arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan samtliga variabler och
arbetstillfredsställelse är statistisk signifikanta på nivå 0,01. Variabel 5 visar det högsta
medelvärdet (3,70) och variabel 4 det lägsta (3,52), för övriga variabler se tabell 4.2. Variabel
4 visar den högsta standardavvikelsen (1,128) och arbetstillfredsställelse det minsta (0,903), för
övriga variabler se tabell 4.2. Antalet svar per variabel kan också avläsas under kolumnen N i
tabell 4.2.
Tabell 4.2 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler

M

1. Arbetstillfredsställelse

SD

N

1

2

3

4

3,98 0,903 299

2. Skapar förutsättningar för delaktighet och inflyttande 3,68 1,129 299 ,510**
3. Ger mig möjlighet att påverka beslut

3,69 1,127 299 ,474** ,738**

4. Delegerar även prestigefyllda uppgifter

3,52 1,235 299 ,438** ,695** ,762**

5. Delegerar ansvar och befogenheter

3,70 1,128 299 ,455** ,672** ,723** ,800**

***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå

Kommunicerande ledarskap:
Resultatet för variablerna som underkategoriserades under kommunicerande ledarskap visar att
variabel 4, 5 och 6 har starka positiva samband med arbetstillfredsställelse. Variabel 3 visar ett
svagt positivt samband med arbetstillfredsställelse. Variabel 2 och 8 visar starka negativa
samband och variabel 7 svagt negativt samband med arbetstillfredsställelse. Förutom variabel
3 är sambandet mellan alla andra variabler och arbetstillfredsställelse statistisk signifikanta på
nivå 0,01. Arbetstillfredsställelse visar det högsta medelvärdet (3,98) och variabel 7 det lägsta
(1,78), för övriga variabler se tabell 4.3. Variabel 8 visar den högsta standardavvikelsen (1,284)
och arbetstillfredsställelse det minsta (0,900), för övriga variabler se tabell 4.3. Antalet svar per
variabel kan också avläsas under kolumnen N i tabell 4.3.
Tabell 4.3 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler
1. Arbetstillfredsställelse
2. Ger mig för lite
information
3. Ger mig för mycket
information
4. Stimulerar till samtal
genom att lyssna på mina
synpunkter
5. Beskriver och förklarar
tydligt för att bidra till min
förståelse och övertygelse
6. Ger mig positiv feedback
7. Ger mig bara negativ
feedback
8. Ger mig aldrig feedback

M

SD

N

1

2

3

4

5

6

7

3,98 0,900 301
2,63 1,224 301 -,356**
2,12 0,974 301

0,060

-,169**

3,50 1,142 301 ,417** -,471** 0,058

3,36 1,157 301 ,405** -,448** ,124*

,708**

3,59 1,112 301 ,370** -,470** 0,096

,659**

1,78 0,993 301 -,177** ,181**

,563**

0,031 -,299** -,265** -,296**

2,25 1,284 301 -,318** ,470** -0,078 -,516** -,465** -,625** ,132*
***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå
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Coachande ledarskap:
Resultatet för samtliga variabler som underkategoriserades under coachande ledarskap visar
starka positiva samband med arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan samtliga variabler och
arbetstillfredsställelse är statistisk signifikanta på nivå 0,01. Variabel 2 visar det högsta
medelvärdet (4,16) och variabel 7 det lägsta (3,30), för övriga variabler se tabell 4.4. Variabel
7 visar den högsta standardavvikelsen (1,260) och arbetstillfredsställelse det minsta (0,901), för
övriga variabler se tabell 4.4. Antalet svar per variabel kan också avläsas under kolumnen N i
tabell 4.4.
Tabell 4.4 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler

M

SD

N

1

2

3

4

5

6

1. Arbetstillfredsställelse

3,98 0,901 300
2. Ger utrymme till självbestämmande i
4,16 0,953 300 ,378**
mitt arbete
3. Arbetsbelastningen är i balans till min
3,38 1,098 300 ,435**
förmåga
4. Svårighetsgraden av arbetsuppgifter
3,64 1,096 300 ,462**
är i balans till min förmåga
5. Anser att jag har en stark vilja och
4,23 0,864 300 ,467**
driftkraft att göra ett bra arbete
6. Bidrar till min förbättringsförmåga
3,63 1,142 300 ,421**
och utveckling
7. Vägleder mig vid svåra
3,30 1,260 300 ,395**
arbetsuppgifter
***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå

,374**
,388** ,496**
,403** ,271** ,332**
,446** ,381** ,436** ,449**
,387** ,302** ,420** ,385** ,697**

Relationsorienterat ledarskap:
Resultatet för samtliga variabler som underkategoriserades under relationsorienterat ledarskap
visar starka positiva samband med arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan samtliga variabler
och arbetstillfredsställelse är statistisk signifikanta på nivå 0,01. Arbetstillfredsställelse visar
det högsta medelvärdet (3,98) och variabel 3 det lägsta (3,60), för övriga variabler se tabell 4.5.
Variabel 3 visar den högsta standardavvikelsen (1,246) och arbetstillfredsställelse det minsta
(0,900), för övriga variabler se tabell 4.5. Antalet svar per variabel kan också avläsas under
kolumnen N i tabell 4.5.
Tabell 4.5 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler

M

SD

N

1

2

3

4

1. Arbetstillfredsställelse

3,98 0,900 301

2. Får mig att känna mig omtyckt och accepterad

3,71 1,116 301 ,465**

3. Är mån om gruppens relationer

3,60 1,246 301 ,423** ,726**

4. Är samarbetsvillig

3,83 1,115 301 ,451** ,735** ,716**

5. Visar omsorg, hänsynstagande och acceptans för mina
behov och känslor

3,69 1,181 301 ,410** ,711** ,733** ,736**

***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå
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Humant ledarskapet:
Resultatet för samtliga variabler som underkategoriserades under humant ledarskap visar starkt
positivt samband med arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan samtliga variabler och
arbetstillfredsställelse är statistisk signifikanta på nivå 0,01. Arbetstillfredsställelse visar det
högsta medelvärdet (3,98) och variabel 2 & 3 det lägsta (2,54), för övriga variabler se tabell 4.6.
Variabel 6 visar den högsta standardavvikelsen (1,179) och arbetstillfredsställelse det minsta
(0,901), för övriga variabler se tabell 4.6. Antalet svar per variabel kan också avläsas under
kolumnen N i tabell 4.6.
Tabell 4.6 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler
1. Arbetstillfredsställelse
2. Tar hänsyn till mina specifika behov och
förväntningar
3. Sätter mitt välbefinnande i fokus på både
arbetsplatsen och utanför arbetet
4. Uppvisar ett etiskt och moraliskt
förhållningssätt
5. Visar uppskattning för den jag är
6. Uppmuntrar och visar uppskattning för mina
prestationer och betydande insatser för
organisationen

M

SD

N

1

2

3

4

5

3,98 0,901 299
3,54 1,062 299 ,467**
3,54 1,162 299 ,424** ,731**
3,88 1,047 299 ,378** ,693** ,706**
3,79 1,109 299 ,382** ,725** ,682** ,698**
3,69 1,179 299 ,452** ,682** ,637** ,625** ,782**

***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå

Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation:
Resultat visar att arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation har ett starkt positivt samband och
är statistisk signifikant på nivå 0,01. Medelvärdet för arbetstillfredsställelse visar 3,98 och för
arbetsmotivationen 3,84. Standardavvikelsen för arbetstillfredsställelsen visar 0,900 och för
arbetsmotivation 1,006. Total antal giltiga deltagare för dessa två variabel uppgick till 301, se
tabell 4.7.
Tabell 4.7 Medelvärden (M), Standardavvikelse (SD), Antal respondenter (N) och Pearsons korrelationskoefficient
Variabler

M

SD

N

1. Arbetstillfredsställelse

3,98

0,900

301

2. Arbetsmotivation

3,84

1,006

301

1

,806**

***p<0.001: Korrelationen är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå
**p<0.01: Korrelationen är signifikant på 99 % säkerhetsnivå
*p<0.05: Korrelationen är signifikant på 95 % säkerhetsnivå

30

5 Analys
I detta kapitel analyseras det insamlade datamaterialet från den empiriska undersökningen mot
den teoretiska referensram och de teoretiska modeller som återfinns i teorikapitlet. I kapitlet
presenteras respektive kategori med sina underliggande variabler separat. Kapitlet avslutas
med en presentation av arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.

5.1 Rättvist ledarskap
Den rättvisa teorin handlar framförallt om att förmåner ska vara rätt fördelat i mängd och
proportion (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Sörqvist (2014) menar att människan vill uppleva
jämvikt och vill bli rättvist behandlad. Resultatet för ”Behandlar mig rättvist i jämförelse med
andra i organisationen” visar starkt positivt samband med medarbetarnas
arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) trivs medarbetarna bäst när de får delta i
kommunikationsnätverken på ett rättvis sätt i förhållande till andra i organisationen. Detta kan
konstateras genom studiens resultat, där variabeln ”Ger mig möjlighet att delta i
kommunikationsnätverken på ett jämlikt sätt i förhållande till andra i organisationen” visar
starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant
med en säkerhetsnivå på 99%.
Pink (2010) menar att det är viktigt att grundläggande förmåner såsom månadslön, avtalad
ersättning och förmåner är tillfredställande och är rättvisa i förhållandet till andra med
motsvarande arbetsuppgifter och arbetsgivare. Även Huseman, Hatfields och Miles (1987)
konstaterar att det är av stor betydelse att chefer ger en rättvis belöning i förhållande till andra
med motsvarande kvalifikationer som arbetar i samma organisation eller i ett annat företag med
liknande arbetsuppgifter. Resultatet för ”Ger mig rätt förmåner i jämförelse med andra med
lika kvalifikationer och insats i organisationen” visar ett starkt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Majoriteten av tidigare forskningar som berör belöningsbeteende har visat starkt positivt
samband med medarbetarnas tillfredsställelse (Yukl, 2012). Lindmark och Önnevik (2014)
hävdar ett bra belöningssystem gör att anställda stannar kvar i organisationen och att en sådan
organisation är attraktiv för nya medarbetare. De menar att risken annars är stor att
medarbetarna känner sig utnyttjade och lämnar organisationen så fort ett bättre erbjudande från
en annan organisation dyker upp. Detta innebär att arbetet i sig är inte tillfredsställande därför
måste de lockas med höga yttre belöningar (Pink, 2010). Pink (2010) menar att yttre belöningar
i form av ekonomiska ersättningar fungerar kortsiktigt och kan vara skadligt i längden för den
inre motivationen. Resultat för ”Ger mig ekonomiska ersättningar när jag gör något extra bra”
visar ett medelstarkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är
statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
En individ som upplever att hen är överbetalt i jämförelse med andra med motsvarande
kvalifikationer och lika insats i samma organisation kan drabbas av straka skuldkänslor och
upplever lägre arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Däremot hävdar den
traditionella ekonomiska teorin att människor vill maximera sina uttag under alla
omständigheter (Ibid). Resultatet för ”Ger mig högre lön i jämförelse med andra med lika
kvalifikationer och insats i organisationen” visar dock ett svagt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
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5.2 Deltagande ledarskap
Inom delaktighet i den offensiva kvalitetsutvecklingen vill man framhäva en positiv
människosyn (Bergman & Klefsjö, 2012). De Individer som får möjlighet till att göra ett bra
arbete och uppmärksammas för det kommer känna yrkesstolthet, engagera sig i arbetet och
bidrar till organisations framgång (Ibid). Det är således viktigt att medarbetarna upplever
delaktigt och har inflytande. Människor tror på det som de har varit med och skapat och även
kommer försvara det. Däremot är människor oftast kritiska och är benägna att söka efter brister
till det de inte har varit med och skapat (Sörqvist, 2004). Enligt W. Driscoll (1978) har
delaktigheten ett starkt positivt samband med medarbetenas arbetstillfredsställelse. Detta kan
konstateras av studiens resultat, där variabeln ”Skapar förutsättningar för delaktighet och
inflyttande” visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är
statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Delaktighet i beslutfattande situationer bidra till bättre kvalitet på beslutet (Yukl, 2012). Ett
deltagande ledarskap som låter medarbetarna själva fatta beslut kan leda till ökad
arbetstillfredsställelse, arbetsvilja och prestation. Pearson & Duffy (1999) hävdar att
delaktighet i beslutfattande är en bidragande faktor för medarbetarnas arbetstillfredsställelse.
Resultatet för variabeln ”Ger mig möjlighet att påverka beslut” visar ett starkt positivt samband
med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på
99%.
För att medarbetarna ska kunna vara delaktiga krävs det delegering och befogenheter (Bergman
& Klefsjö, 2012). Yukl (2012) menar att delegering kan bidra till medarbetarnas
arbetstillfredsställelse om individen vill ha mer ansvar. Däremot när en medarbetare inte har
tillräcklig med befogenheter och resurser eller inte har förmågan att utföra ett arbete kan det
bidra till otillfredsställelse. Resultatet för ”Delegerar ansvar och befogenheter” visar ett starkt
positivt samband och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%. Enligt Yukl (2012)
en ledare som delegerar endast tråkiga arbetsuppgifter medför otillfredsställde. Studiens resultat
för ”Delegerar även prestigefyllda uppgifter” visar ett starkt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Flytteorin som är baserat på flera intervjuer inom olika områden såsom lärare, hemmafruar och
arbetare i massproduktion bland både koreaner och amerikaner har visat att upplevnaden av
delaktighet har starkt positivt samband med tillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012).
Studiens resultat för samtliga variabler under deltagande ledarskap visar ett starkt positivt
samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikanta med en
säkerhetsnivå på 99%. Bergman och Klefsjö (2012) menar att det finns mycket forskning som
visar att medarbetarnas delaktighet beror på ledarens trovärdighet, tydlighet och skicklighet i
kommunikation.

5.3 Kommunicerande ledarskap
Kommunikation är den mest betydelsefulla komponenten gällande samarbete och interaktion
på en arbetsplats (Kuylenstierna, 2014). Enligt Bawden och Robinson (2009) har mängden av
information en viktig roll för kommunikation. De menar att både för mycket och för lite
information kan leda till stress och ångest hos lyssnaren. Resultatet för ”Ger mig för lite
information” visar ett starkt negativ samband med arbetstillfredsställelse och är statistiskt
signifikant med en säkerhetsnivå på 99%. Däremot visar resultatet ”Ger mig för mycket
information” visar ett svagt positivt samband med arbetstillfredsställelse och är inte statiskt
signifikant.
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En kommunicerande ledare tar hänsyn till andras och sin intrapersonella kommunikation och
har förståelse för människor som kan tolka samma information på olika sätt och att en individs
agerande styrs av vars känslor (Engström & Lundin, 2018). Detta beteende kräver dock att
ledaren är lyhörd, lyssnar och är empatisk (ibid). En ledare som är bra på att lyssna brukar ge
respons med sådana ord så att den som pratar kan kontrollera att budskapet har förstått rätt
(Barth & Näsholm, 2006). En god lyssnare utrycker sig på det sätt så att individen som pratar
känner sig accepterad och respekterad (Ibid). Enligt Muchinsky (1977) har en positiv
kommunikation ett starkt samband med arbetstillfredsställelse. Runebjörk och Wendleby (2013)
menar att det är viktigt att ledarna stimulerarar till samtal och kommunikation genom att lyssna
på sina anställda för att engagera de i sitt arbete. Emedan vi människor vill vara sedda, hörda
och känna oss betydelsefulla för andra (Barth & Näsholm, 2006). Resultatet för ”Stimulerar till
samtal genom att lyssna på mina synpunkter” visar ett starkt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Ledarnas direkta kommunikation har på senare tid blivit allt viktigare för medarbetarna
(Bergman & Klefsjö, 2012). När en individ får ökad förståelse av något kan det bidra till
eliminering av missuppfattningar, rädsla och rykten hos andra (Sörqvist, 2004). Ju mer kunskap
vi får om något desto mindre farligt blir det (Ibid). Enligt Runebjörk och Wendleby (2013)
handlar ledarskap om samspel, kommunikation med andra och att skapa förståelse för
organisations och uppdragets syfte. Carriére och Bourque (1977) hävdar att kommunikation i
en organisation påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Resultatet för ”Beskriver och
förklarar tydligt för att bidra till min förståelse och övertygelse” visar ett starkt positivt
samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en
säkerhetsnivå på 99%.
Det är viktigt att ledarna förstår hur viktigt det är med feedback för medarbetarnas arbetsglädje
och välmående (Kuylenstierna, 2014). Feedback bidrar till en god relation mellan ledaren och
underställda, vilket är en förutsättning för underställdas prestationer (Ibid). Vi människor
behöver feedback för att utvecklas oavsett om feedbacken är positiv eller negativ (Knesek,
2015). Dock menar Westermark och Lindgren (2014) att all feedback är positiv om det görs av
rätt anledning eftersom feedback handlar om att hjälpa någon att utvecklas och visar att deras
insats är av betydelse för organisationen. Det är emellertid viktigt att ledaren utrycker sig på ett
snällt sätt genom att visa omsorg så att feedbacken godtas som en gåva för individens utveckling
(Ibid). Fiske (2004) menar att människor älskar att få positiv feedback och strävar efter tillstånd
där de kan känna sig eftertraktade och älskade. De ledarna som är duktiga på att ge feedback
får också duktiga och välmående medarbetare (Westermark & Lindgren 2014). Däremot de som
inte ger feedback får i längden omotiverade medarbetare (Önnevik, 2010). Enligt Sörqvist
(2004) beröm och uppmärksamhet är viktiga aspekter för framgång i kvalitetsarbete. Han
hävdar att feedback medför en stark driftkraft för ökad motivation hos underställda. Sommer
och Kulkarni (2012) konstaterar att feedback har påverkan på underställdas
arbetstillfredsställelse. Resultatet för ”Ger mig positiv feedback” visar ett starkt positivt
samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse, ”Ger mig bara negativ feedback” visar ett
svagt negativt samband och ”Ger mig aldrig feedback” visar ett starkt negativt samband.
Samtliga tre variabler är statistiskt signifikanta med en säkerhetsnivå på 99%.

5.4 Coachande ledarskap
Coachande ledarskap handlar om att öka medarbetarnas förbättringsförmåga så att de kan
uppleva att de utvecklas (Rother, 2013). Detta innebär att ledaren ska bidra till förbättring av
medarbetarnas färdigheter, anpassningsförmåga och skapa möjligheter för avancemang i deras
karriär genom coachning, handledning och karriärrådgivning (Yukl, 2012). Inom den offensiva
kvalitetsutvecklingen vilar ledarskapet på synlighet och tydlighet i det egna personliga
33

engagemanget och i sin organisation (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sådan ledarskap bidrar till
stimulans hos medarbetarna att utveckla och utöva ledarskap (Ibid). Resultatet för ”Bidrar till
min förbättringsförmåga och utveckling” visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas
arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Självbestämmande teorin handlar om tre grundläggande psykologiska antaganden hos
individens behov som utgörs av samhörighet, självbestämmande och kompetenskänslan (Deci
& Ryan, 2000). När dessa behov tillfredsställs stimuleras då den inre motivationen som i sin
tur leder till internalisering av den yttre motivationen som en del av den inre. Enligt Yukl (2012)
bidrar självbestämmande team till starkare engagemang, produktivitet och ökad
arbetstillfredsställelse. Resultatet för ”Ger utrymme till självbestämmande i mitt arbete” visar
ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt
signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
För att en medarbetare ska känna arbetstillfredsställelse och välbefinnande krävs det balans
mellan utmaning och förmåga (Bergman & Klefsjö, 2012). De menar att när utmaningar blir
för stora i förhållandet till en individens förmåga kan det leda till frustration, oro samt stress
hos hen. När stressen blir långvarigt kan det leda till störningar av hjärnans integrativa förmåga
som i sin tur medför ohälsa och felaktiga beslut hos medarbetarna (Gerge, 2010). Även när
utmaningen är för låg i förhållandet till förmågan kan det bidra till en negativ upplevelse hos
individen (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989). För att en individ ska kunna utvecklas och
känna sig motiverad är det viktigt att arbetsbelastningen är i balans till vars förmåga (Önnevik,
2010). Det är således viktigt att ledaren anpassar sig efter medarbetarnas behov och förmågor
(Steinberg. 2008). Resultatet för både ”Arbetsbelastningen är i balans till min förmåga”
och ”Svårighetsgraden av arbetsuppgifter är i balans till min förmåga” visar starka positiva
samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikanta med en
säkerhetsnivå på 99%.
En ledare som har en positiv människosyn där hen anser att människan har en stark vilja och
drivkraft att utföra ett bra arbete påverkas de positiva (Sörqvist, 2004). En sådan ledare visar
tillit till medarbetarnas sätt att utföra sitt arbete genom förtroende och ansvar, vilket leder till
ökad motivation och medför en positiv spiral mellan medarbetarna och ledaren (Önnevik, 2010).
Resultatet för ”Anser att jag har en stark vilja och driftkraft att göra ett bra arbete” visar ett
starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant
med en säkerhetsnivå på 99%.
Enligt Yukl (2012) kan vägledande ledarskap bidra till högre arbetstillfredsställelse och
prestation hos en medarbetare om hen inte har erfarenhet och känner att arbetsuppgiften är svår.
Däremot om en individ har hög kompetens och upplever att arbetsuppgiften är för enkel kan
vägledning i vissa fall inte ge några effekter och visa andra fall bidra till otillfredsställelse (Ibid).
Han hävdar dock att de flesta forskningar visar ett positivt samband mellan vägledning och
arbetstillfredsställelse. Resultatet för ”Vägleder mig vid svåra arbetsuppgifter” visar ett starkt
positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med
en säkerhetsnivå på 99%.

5.5 Relationsorienterat ledarskap
Det finns mycket forskning som visar att 90% av motivationen hos medarbetarna är kopplade
till relationer och endast 10% kan kopplas till materiella frågor (Bengtson & Andersson, 2015).
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är människan en social varelse och vill bli behandlad som
en människa även på arbetet. När en ledare visar intresse och uppmärksamhet medför det vinster
för organisationen när den sociala önskan hos en individ att bli accepterad uppfylls (Ibid).
Individer med starka behov av tillhörighet känner tillfredsställelse när de upplever att de är
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omtyckta och accepterade (Yukl, 2012). Resultatet för ”Får mig att känna mig omtyckt och
accepterad” visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är
statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
Ledarskap handlar om relation med andra människor och förmågan att få människor att växa i
sin roll (Bengtson & Andersson, 2015). Det är viktigt att ledaren bidrar till skapandet av en god
relation mellan medarbetena, därav en känsla av laganda. En sådan organisation präglas av
socialt ansvarstagande och medkänsla, vilket medför större arbetstillfredsställelse och
engagemang hos medarbetarna (Ibid). En relationsorienterad ledare sätter sina underställda i
centrum, skapar förutsättningar för sociala nätverk och möjliggör hög arbetstillfredsställelse
(Sveningsson & Alvesson, 2010). Resultatet för ”Är mån om gruppens relationer” visar ett
starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant
med en säkerhetsnivå på 99%.
Ledare som stödjer sina underställda bidrar till uppbyggnad och upprätthållning av
interpersonella relationer (Yukl, 2012). Social förståelse och empati inom den interpersonella
kommunikationen är viktiga faktorer för en ledare, för att kunna skapa en god samarbetsrelation
med sina underställda. De ledarna som är omtänksamma och vänliga har lättare att skapa
tillgivenhet med andra och vinna deras lojalitet. Människor vill hellre jobba med någon som är
hjälpsam och samarbetsvillig än någon som är opersonlig och är ovillig att samarbeta. En ledare
som stödjer sina underställda bidrar i vissa former till minskad stressnivå och vissa andra former
till förbättring av förmågan att hantera stress på arbete (Ibid). Resultatet för ”Är samarbetsvillig”
visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt
signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
För ett relationsorienterat ledarskap är stödjande, utvecklande och erkännande viktiga
beteenden (Yukl, 2012). Där stöd innefattar olika beteende vilket visar omsorg, hänsynstagande
och acceptans för individers behov och känslor (Ibid). Resultatet för ”Visar omsorg,
hänsynstagande och acceptans för mina behov och känslor” visar ett starkt positivt samband
med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på
99%. Tidigare forskningar hävdar att ett relationsorienterat ledarskap i allmänhet leder till ökad
tillfredsställelse och produktivitet hos underställda (Yukl, 2012).

5.6 Humant ledarskap
Ett humant ledarskap bygger på att ledaren tror på medarbetenas vilja att utvecklas, har
samarbetsvilja, förmågan att ta ansvar och att ledarskapet kan anpassa sig efter medarbetarnas
behov (Steinberg. 2008). Enligt Sörqvist (2004) beror en individs motivation på hens specifika
behov som hen eftersträvar att tillfredsställa. I förväntningsteorin hävdas det att människans
motivation beror på förväntningar som hen har för att lyckas åstadkomma ett gott resultat (Ibid).
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) överträffar ett resultat en människas förväntningarna, kan
det leda till ökad tillfredsställelse. Resultatet för ”Tar hänsyn till mina specifika behov och
förväntningar” visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och
är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
De företag som präglas av teori Z som är utvecklad av Ouchi (1981) sätter medarbetarna i
centrum både på arbetet och utanför (Bergman & Klefsjö, 2012). Dessa företag karaktäriseras
av hög medarbetarlojalitet, god förmåga till lagarbete och har en ömsesidig respekt mellan
medarbetarna och ledaren. Ledningen har en stark omtanke om sina medarbetare och att
medarbetarnas lika värde är central hos dem (Ibid). Resultatet för ”Sätter mitt välbefinnande i
fokus på både arbetsplatsen och utanför arbetet” visar ett starkt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
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En ledare som använder sig av medarbetarnas värderingskompass i strävan att belysa etiska
frågor bidrar till gemensamt engagemang (Yukl, 2012; Kaufmann & Kaufmann, 2016). Enligt
Braun m.fl. (2013) har detta ledarskapsbeteende ett positivt samband med
arbetstillfredsställelse. Resultatet för ”Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt” visar
ett starkt positivt samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt
signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.
En ledare i mästarklass har en blandning av personlig ödmjukhet och professionell drivkraft
(Bergman & Klefsjö, 2012). Hen hänför framgångar till andra och lägger ansvaret på sig själv
vid misslyckanden. Detta beteende får medarbetarna känna sig trygga och känna sig stolta över
organisations framgångar. Ledaren med sådana beteenden visar uppskattning för både det
medarbetarna är och för det de gör, vilket bidrar till ökat självförtroende och självkänsla hos
dem (Ibid). Resultat för ”Visar uppskattning för den jag är” visar ett starkt positivt samband
med medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på
99%.
Enligt Yukl (2012) en ledare med erkännande beteenden uppmuntrar, visar uppskattning för
sina underställdas prestationer och betydande insatser för organisationen. Därmed bidrar
erkännande till förbättringar av interpersonella relationer och högre arbetstillfredsställelse hos
underställda (Ibid). Resultatet för ” Uppmuntrar och visar uppskattning för mina prestationer
och betydande insatser för organisationen” visar ett starkt positivt samband med medarbetarnas
arbetstillfredsställelse och är statistiskt signifikant med en säkerhetsnivå på 99%.

5.7 Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation
Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation är svåra faktorer att studera eftersom att det finns
så många och däribland paradoxala åsikter om vad dessa begrepp innebär samt vilket samband
det finns mellan dem (Wilson, 2017). Wilson menar att det finns många ledare i olika
organisationer som försöker öka motivationen och produktiviteten hos medarbetarna genom att
ge de ökad autonomi och ansvar. Enligt Wiley (1997) medarbetarnas prestation beror på deras
kunskap och förmåga, vilket detta i sin tur erfordrar en tillfredsställande arbetsmiljö som är en
viktig faktor för motivationen. Resultatet för relationen mellan medarbetarnas
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation visar ett starkt positivt samband och är statistiskt
signifikant med en säkerhetsnivå på 99%, vilket också konstateras av Bergman och Klefsjö
(2012).
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6 Slutsats
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån studiens analys i relation till respektive
forskningsfråga. Kapitlet inleds med en slutsats av studiens syfte, därefter presenteras
sambandet mellan ledarskapsbeteenden och medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Kapitlet
avlutas med en presentation för relationen mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur olika ledarskapsbeteende kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt hur relationen mellan arbetstillfredsställelse och
arbetsmotivation ser ut. Studien har definitivt bidragit till ökad förståelse för hur ledarskaps
beteende kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse som i sin tur hänger ihop med deras
arbetsmotivation.

6.1 Hur ser sambandet mellan ledarskapsbeteenden och
medarbetarnas arbetstillfredsställelse ut?
Utifrån tidigare forskning och de beteenden som har undersökts i denna studie har
ledarskapsbeteende en avgörande roll för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Rättvisa
beteenden såsom att fördelning av förmåner ska vara i proportion till en individens
kvalifikationer och insats är en viktig faktor för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vidare
är det viktigt att medarbetarna i allmänhet upplever att de blir rättvist behandlade i jämförelse
med andra i organisationen för att kunna uppleva tillfredsställelse. Studiens resultat visar också
att yttre belöningar i form av ekonomiska ersättningar ett svagt positivt samband med
medarbetarnas arbetstillfredsställelse.
Studien visar att de ledare som skapar förutsättningar för delaktigt, låter medarbetarna delta i
beslutfattande situationer, delegerar ansvar och befogenheter bidrar till ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Medarbetarnas delaktighet beror i sin tur på ledarskapets
tydlighet och skicklighet i kommunikation. Skicklighet i kommunikation är en viktig
komponent för ledare när det gäller interaktion och har stark påverkan på medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. En ledare som är duktigt på att informera, lyssna på medarbetarnas
synpunkter och ge positiv feedback bidrar enligt studien till medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Däremot visar resultaten också att de ledare som aldrig ger, eller endast ger
negativ feedback får otillfredsställda medarbetare.
Ett coachande ledarskap som bidrar till medarbetarnas förbättringsförmåga så att de upplever
att de utvecklas har enligt studien också stark positiv påverkan på medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. Vidare bidrar en coachande ledare till medarbetarnas självbestämmande
i vars arbete, tar hänsyn till medarbetarnas förmåga i förhållande till deras arbetsuppgifter så att
de är i balans mot varandra. Ledaren tror på medarbetarnas starka vilja att göra ett bra arbete
och vägleder de vid komplexa arbetsuppgifter. Dessa ledarskapsbeteenden har starka positiva
samband med medarbetarens arbetstillfredsställelse. Detta innebär att ett coachande ledarskap
har generellt positiv påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse.
Ett relationsorienterat ledarskap visar intresse och uppmärksamhet för sina medarbetare, får de
känna sig omtyckte och accepterade, visar att hen bry sig om gruppens relationer, är villig att
samarbeta, visar omtanke och tar hänsyn till medarbetarnas behov och känslor. Dessa beteenden
har enligt resultat starka samband med varandra och bidrar till ökad arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna. Vidare hänger dessa beteenden ihop med ett humant ledarskapsbeteende. Ett
humant ledarskap ta hänsyn till medarbetarnas specifika behov och förväntningar, visar omsorg
för medarbetarnas välbefinnande både på arbetsplatsen och utanför. En sådant ledare har ett
etiskt och moraliskt förhållningssätt, uppskattar sina medarbetare för den de är och för deras
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insatser för organisationen. Dessa beteenden har stark positiv påverkan på medarbetarnas
arbetstillfredsställelse.
Bland de ovan nämnda ledarskapsbeteenden visar studiens resultat en ledare som skapar
förutsättningar för delaktighet har mest positiv påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, vilket också är en viktig värdegrund inom den offensiva kvalitetsutvecklingen.

6.2 Hur ser relationen ut mellan arbetstillfredsställelse och
arbetsmotivation?
Studiens resultat visar att medarbetarnas arbetstillfredsställelse är sammanhängande med
medarbetarnas arbetsmotivation. Lyckas ledningen med medarbetarnas arbetstillfredsställelse
får de också motiverade medarbetare.
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7 Diskussion
I det avslutande diskussionkapitlet förs en diskussion, där resultatet och slutsatsen ställs i
relation till tidigare forskning. Därefter diskuteras metoden genom författarens reflektion kring
fördelar och nackdelar med den valda metoden. Kapitlet avslutas med fortsatt forskning som
en följd av slutsatsen och diskussionen kring dem.

7.1 Resultatdiskussion
Vad som kan påverka en människas arbetstillfredsställelse är individuellt. Eftersom detta
handlar om känslor hos en individ som utgörs av hens historia och genetik enligt författaren.
Loke (1976) menar att arbetstillfredsställelse är ett positivt känslomässigt tillstånd som uppnås
vid uppskattning och medarbetarnas tillfredsställelse för sitt arbete.
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur olika ledarskapsbeteende kan påverka
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hur detta i sin tur påverkar deras arbetsmotivation.
Studiens resultat visar att ledarskapsbeteende har en avgörande roll för medarbetarnas
arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. Även Arnold m.fl.
(2007) påvisar att ledarskapsbeteende har en avgörande roll gentemot medarbetarna som i sin
tur påverkar deras psykiska hälsa och tillfredsställelse. Dock anser författaren graden av
påverkan av olika ledarskapsbeteende är olika hos olika individer på grund av människans
olikheter. Det är således viktigt att ledaren är flexibel och kan anpassa sig efter olika individers
behov och förväntningar för att uppnå arbetstillfredsställelsen hos dem.
Ett rättvist ledarskapsbeteende är en viktig aspekt för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. De
flesta av oss människor blir negativ påverkade när vi ser någon runt omkring oss eller vi själva
blir orättvis behandlade (Aronsson m.fl., 2012). Studiens resultat visar när en medarbetare
upplever att hen blir rättvis behandlat i jämförelse med andra i organisationen upplever också
större arbetstillfredsställelse. Dessa medarbetare upplever att de får delta i kommunikationsnätverken på ett jämlikt sätt och att de erhåller rätt förmåner i jämförelse med andra med lika
kvalifikationer och insats i organisationen. Enligt Pink (2010) yttre belöningar i form av
ekonomiska ersättningar är kortsiktiga och kan ha negativ påverkan på den inre motivationen.
Även Bengtson och Andersson (2015) hävdar att endast 10% av motivationen kan kopplas till
materiella frågor. Eftersom arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är sammanhängande
enligt studiens resultat innebär det att materiella eller ekonomiska ersättningar har mindre
påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Dock hävdar Yukl (2012) att majoriteten av
forskningar inom belöningsbeteende visar ett starkt positivt samband mellan belöning och
medarbetarens arbetstillfredsställelse. Även Lindmark och Önnevik (2014) påstår att ett bra
belöningssystem bidrar till ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna och bidrar till ett gott
rykte utanför organisation. Även om dessa teorier inte säger emot varandra helt har de olika syn
på hur ett belöningssystem eller materiella ersättningar kan påverka medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. Studiens resultat visar att ekonomiska ersättningar för extra insatser har
ett medelstarkt positiv påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Trots detta resultat så
instämmer författaren med Pink (2010) och Bengtson & Andersson (2015) att belöningar i form
av ekonomiska ersättningar är kortsiktiga för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.
Emellertid är det viktigt att belöningssystem gäller alla med samma förutsättning i en
organisation annars kan det leda till orättvisa som i sin tur medför otillfredsställelse.
En av de viktiga värdegrunderna inom den offensiva kvalitetsutvecklingen är att skapa
förutsättningar för medarbetarnas delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). Sjöqvist (2004)
menar att delaktighet har stor betydelse för en individ. Detta gör att den delaktiga individen
känner sig ägare till det hen har varit med och skapat (Ibid). Medarbetarens delaktighet beror i
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stort sett på ledaren, vilket konstateras av Bengtson och Andersson (2015). För att en
medarbetare ska kunna vara delaktig krävs det delegering av ansvar och befogenheter från
ledarskapet (Yukl, 2012). Men delaktighet beror också på att medarbetarens vilja att ha mer
ansvar (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta innebär att utöver ledarnas ansvar beror delaktighet
också på medarbetarna. Detta kräver i sin tur att medarbetarna behöver utveckla sina
självförtroenden, målmedvetenhet, dialogförmåga, medskapande och att ha förmågan till
erfarenhetslärande (Eklund & Lund, 1998). Det åligger dock ledaren att stödja och stimulera
dessa egenskaper så att medarbetarna kan utveckla dessa färdigheter (Bergman & Klefsjö,
2012). När delaktighet har uppnåtts leder det till medarbetarens arbetstillfredsställelse (Pearson
& Duffy, 1999; W. Driscoll 1978). Även studiens resultat visar att när medarbetarna upplever
delaktighet blir de stark positiv påverkade. Trots att det verkar som att medarbetarens
delaktighet vilar både på ledaren och medarbetarna i ovan diskussion så ser vi också att det är
ledarskapet som är grunden till det. För att en medarbetare ska utveckla självförtroende krävs
det att ledaren visar uppskattning för den hen är och att utveckla dialogförmåga krävs det att
ledaren stimulerar till samtal genom att lyssna på medarbetarens synpunkter så att de blir
engagerade. Studiens resultat visar att dessa ledarskapsbeteenden har också en direkt positiv
påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse.
För att kunna stimulera till samtal genom att lyssna på medarbetarnas synpunkter krävs det att
ledaren har en god kommuniceringsförmåga. En kommunicerande ledare har också förmågan
att beskriva och förklara tydligt för att bidra till medarbetarnas förståelse och övertygelse samt
ger positiva feedback. Studiens resultat visar att dessa ledarskapsbeteenden har starka positiva
samband med varandra och påverkar starkt medarbetarnas arbetstillfredsställelse positiv. Även
Muchinsky (1977) konstaterar att en positiv kommunikation har ett starkt positivt samband med
arbetstillfredsställelse. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2016) är det viktigt att medarbetena
får delta i nätverkskommunikationen på ett jämlikt sätt, dock hävdar Bawden och Robinson
(2009) att mängden av information är en viktig faktor för en positiv kommunikation. Emedan
både för lite och för mycket information kan bidra till stress och ångest hos medarbetarna (Ibid).
Studiens resultat konstaterar att för lite information kan påverka starkt medarbetarnas
arbetstillfredsställelse negativ, däremot för mycket information visar svagt positiv samband och
är inte statistisk signifikant.
När en ledare ger feedback på ett rätt sätt och av rätt anledning innebär det att hen vill hjälpa
medarbetarna att öppna sig för utveckling (Westermark & Lindgren, 2014). En sådan ledare
bidrar till medarbetarnas förbättringsförmåga och utveckling (Ibid). Studiens resultat visar att
detta ledarskapsbeteende har ett starkt positivt samband med beteenden såsom ger utrymme till
självbestämmande, tar hänsyns till balansen mellan utmaning och förmåga, vägleder de vid
svåra arbetsuppgifter och anser att medarbetarna har en stark vilja och drivkraft att göra ett bra
arbete. Studiens resultat visar även att dessa ledarskapsbeteenden har strakt positiv påverkan på
medarbetarna arbetstillfredsställelse, vilket kan också konstateras av andra forskare. Enligt
Deci och Ryan (2000) samt Yukl (2012) bidrar självbestämmande starkt till medarbetarnas inre
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Yukl (2012) menar att de flesta forskningar visar
att ett vägledande ledarskapsbeteende har ett positiv samband med medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Bergman och Klefsjö (2012) hävdar att medarbetarnas arbetstillfredsställelse
hänger också ihop med balans mellan utmaning och förmåga hos medarbetarna, eftersom både
för stora och små utmaningar kan leda till frustration, oro samt stress hos medarbetena (Ibid).
Enligt Sörqvist (2004) en positiv människosyn, där ledaren visar att hen tror på att människan
har en stark vilja och drivkraft att göra ett bra arbete har en positiv påverkan på medarbetarna.
Önnevik (2010) menar att detta ledarskapsbeteende visar tillit till medarbetenas sätt att utföra
sitt arbete genom förtroende och ansvar. Detta bidrar i sin tur till ökad arbetsmotivation och en
positiv spiral mellan medarbetarna och ledaren (Ibid). Detta bidrar även till medarbetarnas
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arbetstillfredsställelse eftersom studiens resultat visar att den är sammanhängande med
medarbetarens arbetsmotivation.
Kesari, Pradhan och Panigrahy (2018) menar att tillit och öppenhet bidrar till ett gott samarbete
mellan ledaren och medarbetaren som varefter främjar ett psykiskt välbefinnande hos
medarbetarna. En relationsorienterat ledarskapsbeteende utgörs av grundläggande aspekter
såsom ömsesidigt förtroende, samarbete, identifiering med organisationen och
arbetstillfredsställelse (Yukl, 2012). Bengtson och Andersson (2015) menar att det finns mycket
forskning som visar att 90% av motivationen hänger ihop med relationer. Sociala relationer
framgår även i den tredje steget i Maslows behovstrappa för mänskliga basbehoven. Dock
kategoriserar Sörqvist (2004) relationer under hygienfaktorer i Hertzbergs tvåfaktorteori. Han
menar att relationer är en självklar sak för människan och bidrar således inte till ökad motivation,
däremot missnöje om det inte uppfylls (Ibid). Yukl (2012) hävdar att de individer som har stort
behov av att tillhörhet känner sig tillfredsställda om de känner att de är omtyckta och
accepterade. Studiens resultat visar när en individ känner sig omtyckt och accepterad upplever
strakt arbetstillfredsställelse, vilket detta delvis säger emot Sörqvist (2004):s teori. En
relationsorienterad ledare sätter medarbetarna i fokus, tar hänsyn till deras behov, skapar
förutsättningar för socialt nätverk och är bidragande till medarbetarens arbetstillfredsställelse
(Sveningsson & Alvesson, 2010). Bengtson och Andersson (2015) menar att det är av betydelse
att ledaskapet är mån om medarbetarnas relationer. Studiens resultat visar att detta
ledarskapsbeteende bidrar till ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. En omtänksam
och vänlig ledarskapsbeteende bidrar till ett gott samarbete med medarbetarna, då människor
snarare vill jobba med någon som är hjälpsam och samarbetsvillig än någon som inte är det
(Yukl, 2012). När ledarna upplevs samarbetsvilliga upplever medarbetarna stark
arbetstillfredsställelse enligt studiens resultat. Dessa ledare visar omsorg, hänsynstagande och
acceptans för individers behov och känslor, vilket enligt studiens resultat är viktiga faktorer för
ökad arbetstillfredsställelse. Yukl (2012) hävdar att det finns mycket forskning som visar att
coachande ledarkapsbeteenden har i allmänhet positiv påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Detta kan konstateras av studiens resultat, då samtliga beteenden i denna
studien som berör coachande ledarskapsbeteende visar starka positiva samband med
arbetstillfredsställelse och har starka positiva samband med varandra.
Ett relationsorienterat ledarskapsbeteende bygger på att ledarskapet är humant enligt författaren.
Steinberg (2008) menar att en human ledare tror på medarbetarnas vilja att utvecklas, är
samarbetsvillig, har förmågan att ta ansvar och anpassar sig efter medarbetarnas behov. Enligt
Sörqvist (2004) en individens motivation är sammanhängande med vars specifika behov som
hen eftersträvar att tillfredsställa. När en ledare tar hänsyn till en medarbetarens specifika behov
och förväntningar påverkar det medarbetarna positivt (Sörqvist, 2004; Ljungberg & Larsson,
2012; Studiens resultat, 2019). Studiens resultat visar också att detta ledakapsbeteende har
starkt positivt samband med beteenden såsom sätta medarbetarnas välbefinnande i fokus både
på arbetsplatsen och utanför, uppför sig etiskt och har moraliskt ansvar, visar uppskattning för
den de är och deras betydande insatser för organisationen. Dessa beteenden har i sin tur starka
positiva påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, vilket kan konstateras av Bergman
& Klefsjö (2012), Yukl (2012) och Kaufmann & Kaufmann (2016).

7.2 Metoddiskussion
Vilken forskningsmetod som väljs beror på studiens syfte och de forskningsfrågor som en
forskare vill ha svar på. Eftersom syftet med studien var att öka förståelsen för hur olika
ledarskapsbeteende kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt hur relationen
mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation ser ut genom statistiska analyser, valdes den
kvantitativa forskningsmetoden. Eftersom forskningsmetoden är lämpad för att kvantifiera och
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analysera data med hjälp av matematik och statistik (Backman, 2016). Fördelen med denna
forskningsmetod att den kan baseras på stort antal deltagare, generaliseras och är billigt, särskild
när undersökningen sker via internet. Emellertid är metoden relativt sluten, eftersom forskaren
definierar svarsalternativen och inte lämnar utrymme till andra fördjupande svar (Jacobsen,
2007). Detta innebär att den denna metod kan inte beskriva ett problem på djupet såsom den
kvalitativa forskningsmetoden gör.
Utöver de vetenskapliga artiklarna som har använts som referenser i denna studie har författaren
även refererad till andra läroböcker och icke vetenskapligt granskade artiklar. Detta kan då
påverka studiens trovärdighet negativ. Vidare har författaren använd sig av snöbolls
urvalsmetod för enkätundersökningen. Denna metod är en effektiv teknik för att uppnå många
deltagare, vilket ger en bra möjlighet för statistiska analyser. Däremot har forskaren ingen
kontroll över urvalet efter den har startat, vilket författaren anser som en nackdel. Eftersom att
det finns risk att enkäten har hamnat hos individer som inte har varit relevanta för
undersökningen eller varit oseriösa när de har svarat på enkäten. Urvalsmetoden gör också
väldigt svårt att spåra antalet som fick enkäten, men eventuellt inte valde att svara på grund av
någon anledning. Med avseende på respondenternas anonymitet och etiska övervägandet
krävde författaren inte för enkätundersökningen några uppgifter, såsom arbetstitel och namn på
företaget hen hade sin tjänstgöring. Detta hade annars underlättat att se vilka deltagare som var
relevanta och därmed kassera de som inte var relevanta för undersökningen. För att minska
risken för detta, bestämde författaren att kassera de deltagarna som hade lämnat mer än tre
variabel utan något svarsalternativ. Detta ledde till att fem deltagare, motsvarande 1,63% av
totalen kasserades vid analyseringen av den insamlade datan. Det innebär att det slutliga
resultatet baserades på 301 deltagare från flera olika typer av företag med olika arbetsroller.
Detta gör det lättare att generalisera resultatet och bidrar till bättre validitet.
Eget konstruerad mätinstrumentet skapades genom operationalisering av teorikapitlet. Fördelen
med eget konstruerad mätinstrumentet är att författaren har redan då teorier som säger något
relevant om de variabler som ska mätas och kan senare ställas mot studiens resultat i analysen.
Däremot finns det risk för sämre reliabilitet och validitet, då enkäten inte är validerat av tidigare
utförda undersökningar. För att säkerställa reliabiliteten och validitet studerade författaren
andra liknande validerade enkätundersökningar för att se hur frågorna eller påståenden i dessa
hade formulerats. Han utförde även en pilottest med hjälp av fem deltagare. När två etablerade
enkätformulär inom samma ämnesområde hade studerats och pilottestet var utfört kasserades
20 variabler och flera av de 33 kvarstående omformulerades ytterligare i samspråk med
pilotpersonerna. Rangordningen av variablerna under respektive index i enkäten kan också ha
påverkat hur deltagarna har svarat på variablerna eftersom nästkommande variabel hängde ihop
med föregående i enkäten. Resultatet hade troligen visat något annat om variablerna inte var
kategoriserade under respektive index, istället varit slumpmässig rangordnade.
För att ytterligare säkerställa reliabiliteten genomfördes en beräkning av Cronbachs α-värden
som presenteras i metodkapitlet under reliabilitet för olika variabler som hängde ihop och
visade samma riktning. För kommunicerande ledarskap uteslöts tre variabler som visade
motsatsriktning i jämförelse med de andra variablerna. Detta ledde till att Cronbachs α-värdet
förändrades från -0,637 till 0,717, vilket anses som helt okej värde (Kline, 2000). Cronbachs αvärden för tre av de övriga indexen hamnade över 0,9, vilket enligt Kline (2000) är väldigt bra.
Men detta kan också vara ett tecken på redundans. Det innebär att en variabel upprepar en annan
etablerad variabel under samma kategori (Ibid). Reliabilitetsnivån kan också konstateras av
värdena för statiska signifikantnivån som presentas för varje variabel under resultatkapitlet.
Utöver variabeln ”Ger mig för mycket information” under kommunicerande ledarskap är
samtliga variabler statistisk signifikanta med 99% säkerhetsnivå. Detta innebär att
sannolikheten är endast 1% att resultatet beror på slumpen.
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7.3 Fortsatt forskning
I denna studie finner författaren begränsningar i studiens urvalsmetod, där författaren inte har
haft full kontroll över vilka som fått enkäten, vilka som har deltagit och hur många som har
eventuellt valt att inte svara. Därmed vore det intressant att göra en liknande undersökning på
flera olika företag genom vars HR-avdelning för att säkerställa att resultatet inte påverkas av
deltagare som inte är relevanta för undersökningen och att svarsfrekvensen kan följas upp.
Ledarskapet anses ha det yttersta ansvaret för att lyckas med medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Dock anser författaren att ledarskapsbeteende hänger också ihop med
företagskulturen och företagspolicyn. Detta innebär att ledarna i en organisation måste hålla
sig inom en viss ram som företaget tillåter eller anser är bäst för företaget i sin helhet. Därmed
är det intressant att undersöka om det finns något samband mellan ledarskapsbeteenden och
företagskulturen eller företagspolicyn. Exempel på forskningsfrågor som författaren anser är
intressanta att få svar på:
•

Hur påverkar företagskulturen och företagspolicyn ledarskapsbeteende gentemot
medarbetarna?

•

Hur ser sambandet ut mellan ledarnas beteende i samma företag?

Vidare anser författaren att medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hänger
också ihop med medarbetarnas personlighet. En individ som är extrovert har lättare att skapa
goda relationer med andra i jämförelse med andra introverta personligheter. I och med detta är
det också intressant att studera relationen mellan medarbetarnas arbetstillfredsställelse och
deras personlighet. Exempel på forskningsfråga som författaren anser är intressant att få svar
på:
•

Hur påverkar medarbetarnas personlighet vars arbetstillfredsställelse och
arbetsmotivation?

Utöver ovan nämnda faktorer som kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och
arbetsmotivation anser författaren att relationen mellan arbetskollegor kan också ha påverkan
på dessa. Det är således intressant att göra en större undersökning som innehåller samtliga
faktorer. Där respektive faktor studeras för sig och sedan ställs mot varandra för att se hur dessa
samband förhåller sig till varandra samt vilken av dessa är grundorsaken och har störst påverkan
på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.
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Bilagor
Bilaga A – Teori operationalisering och formulering av påståenden för enkätformulär
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Bilaga B – Enkätformulär
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Bilaga C – Registrerad variabel i fliken Variable View i SPSS
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Bilaga D - Visualisering av antal och andel svar
Bilaga – D.1 Bakgrundsfrågor

Kön

96
31,9%

205
68,1%

Man

Kvinna

Cirkeldiagram visar andel av deltagarnas kön

60

Ålder

30
10,0%

74
24,6%

61
20,3%

136
45,2%

30 år eller under

30 – 40 år

41 – 50 år

50 år eller över

Cirkeldiagram visar andel av deltagarnas ålder

Anställningstid

93
30,9%

208
69,1%

Under 2 år

2 år eller över

Cirkeldiagram visar andel av deltagarnas anställningstid
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Bilaga – D.2 Forskningsfrågor
Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation - Antal svar per
skalnivå och variabel
151
125

85

84

62
44
21

15

9

6
1

2

3

Jag trivs med mitt arbete

4

5

Jag känner mig motiverad i mitt arbete

Rättvist ledarskap - Antal svar per skalnivå och variabel
123

115 116
95

117

100 100
92

85
63 61

61 59
51 50

10 9

17

1

22 25

34

29

2

28

23

3

4

18

5

Behandlar mig rättvist i jämförelse med andra i organisationen
Ger mig möjlighet att delta i kommunikationsnätverken på ett jämlikt sätt i förhållande till andra i
organisationen
Ger mig rätt förmåner i jämförelse med andra med lika kvalifikationer och insats i organisationen
Ger mig ekonomiska ersättningar när jag gör något extra bra
Ger mig högre lön i jämförelse med andra med lika kvalifikationer och insats i organisationen
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Deltagande ledarskap - Antal svar per skalnivå och variabel

121
108

113

86
79

76
63

36

34

34

26
14

61

78

78

76

58

28

18

15

1

2

3

4

5

Skapar förutsättningar för delaktighet och inflyttande
Ger mig möjlighet att påverka beslut
Delegerar även prestigefyllda uppgifter
Delegerar ansvar och befogenheter

Kommunicerande ledarskapet - Antal svar per skalnivå och variabel
159
132

97

93

106
99 103
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79 76

75
61
45
16

66

74 74

35

50

45

44
26

21 14

69

65

57

53
38

75

20

24
14

3

1
1

2

3

4

5

Ger mig för lite information
Ger mig för mycket information
Stimulerar till samtal genom att lyssna på mina synpunkter
Beskriver och förklarar tydligt för att bidra till min förståelse och övertygelse
Ger mig positiv feedback
Ger mig bara negativ feedback

Ger mig aldrig feedback
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Coachande ledarskapet - Antal svar per skalnivå och variabel
133
116118

69

21

17

7

17

33

32
13

76

74
62

57

52
42

115
105
83

80

31

136

129

40

37

36

61

10

3
1

2

3

4

5

Ger utrymme till självbestämmande i mitt arbete
Arbetsbelastningen är i balans till min förmåga
Svårighetsgraden av arbetsuppgifter är i balans till min förmåga
Anser att jag har en stark vilja och driftkraft att göra ett bra arbete
Bidrar till min förbättringsförmåga och utveckling
Vägleder mig vid svåra arbetsuppgifter

Relationsorienterat ledarskapet - Antal svar per skalnivå och
påstående
104

101

100
93

91

84

80
71

93

67

64

61

44
32

27
15

20
13

1

26

18

2

3

4

5

Får mig att känna mig omtyckt och accepterad
Är mån om gruppens relationer
Är samarbetsvillig

Visar omsorg, hänsynstagande och acceptans för mina behov och känslor
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Humant ledarskap - Antal svar per skalnivå och påstående
113

112
99

108

96

96
90 89

80
73
63

70

66 65
56

39 41
32
13

18

13

1

16 18

16

21

2

3

4

5

Tar hänsyn till mina specifika behov och förväntningar
Sätter mitt välbefinnande i fokus på både arbetsplatsen och utanför arbetet
Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt
Visar uppskattning för den jag är
Uppmuntrar och visar uppskattning för mina prestationer och betydande insatser för organisationen
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