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Förord 

Ett hjärtligt tack riktar vi till var och en av intervjupersonerna som generöst bidragit med sin 

tid och sina åsikter. Samtidigt vill vi varmt tacka företaget som gjort denna studie möjlig, 

genom deras engagemang har vi givits förmånen att intervjua fyra personer. Ett stort tack till 

vår handledare Jan Eriksson som med sin kunnighet och erfarenhet hjälpt oss igenom denna 

studie. 

Slutligen vill vi tacka oss själva för att vi lyckas genomföra studien, det har varit en arbetsam 

men samtidigt inspirerande tid och studien har bidragit till att våra kunskaper inom det 

aktuella ämnet fördjupats. Eftersom vi yrkesarbetat parallellt med studierna känns det nog så 

viktigt att tacka våra familjer som stått ut med oss under denna hektiska tid. 

 

Hudiksvall 2014-05-26 

Nina Holm och Madeleine Nordlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att i samband med ledar-

skapets betydelse undersöka medarbetarens arbets-

motivation och känslan av meningsfullhet till sina 

arbetsåtaganden på arbetsplatsen. Den empiriska studien 

genomfördes genom fyra kvalitativa intervjuer i form av 

semistrukturerade intervjuer vilka analyserades enlig 

manifest innehållsanalys. Studien visar på att en relations- 

orienterad ledarstil är att föredra för att uppnå god arbets-

motivation hos medarbetarna. Den optimala motivationen 

uppnås när det finns balans mellan relations- och uppgifts-

orienterad ledarstil. Studien visade även att kunders upp-

skattning hade stor påverkan på motivationen till arbetet. 

Resultatet i studien kan bidra till djupare förståelse och 

medvetenhet för faktorer som påverkar medarbetarnas 

arbetssituation. 

 

Nyckelord: KASAM, Krav och kontroll, ledarskap, 

medarbetarskap och motivation. 
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1. Bakgrund 

Det finns mycket forskning kring chefskapet med fokus på kostnads-

effektivitet och produktivitet, arbetsförmåga samt individ och organisation i 

samspel. Många människor söker sig till företag där de kan använda sin 

kompetens och vidareutvecklas på arbetsplatsen. I organisationer som 

sysslar med tjänsteproduktion är individen den viktigaste resursen och 

produktionen blir beroende av de anställdas kompetens, det har därför blivit 

allt viktigare att motivera anställda att förverkliga organisationens mål 

(Jacobssen & Thorsvik, 2008). Motivation till arbetet är också en viktig del i 

ett hälsofrämjande arbete, ett begrepp som löpt som en röd tråd genom hela 

vår studietid i Programmet för hälsa och rehabilitering 180 hp i arbetslivet 

på Mittuniversitetet i Sundsvall. Genom ett nära samarbete med en 

arbetsplats under kursen Arbetsmiljö och hälsa 30 hp väcktes intresset för 

anställdas motivation i arbete i relation till ledarskapets inflytande. 

1.1 Arbete 

Betydelsen och värdet av arbetet skiljer sig individer emellan bland annat på 

grund av existentiella och kulturella orsaker där arbetet skapar mening 

(Vahlne Westerhäll, 2008). Att ha en yrkesidentitet ger socioekonomisk 

tillhörighet och hjälper människan till struktur i vardagen, det uppmuntrar 

till aktivitet, kreativitet och gemenskap. Arbete ger utmaningar, stimulans, 

tillfredsställelse, kunskap och erfarenheter (Aronsson et al., 2012). Att trivas 

på jobbet, vara delaktig i arbetets mål, genomförande och resultat är 

avgörande för om arbetet ska kännas meningsfullt (ibid). Arbete som görs 

utifrån osjälviska handlingar har kopplats till ökat engagemang och 

motivation till arbetet med lägre nivåer av stress. Detta kan hjälpa oss att 

förstå varför vissa människor arbetar med låg lön trots stora insatser (Word, 

2012). 

 

1.2 Motivation 

En definition på motivation är ”en sammanfattande psykologisk term för de 

processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende” och förklaras 
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till personens instinkter och drivkrafter eller till den externa värld man 

befinner sig i (Motivation, Nationalencyklopedin, 2013). 

Den mest kända behovsteorin är Maslows motivationsteori som menar att 

människors grundläggande behov utgörs av; de fysiologiska behoven, 

trygghetsbehovet, de sociala behoven och behoven av erkännande och 

självförverkligande. Otillfredsställda behov driver fram handling som 

utlöser energi och aktivitet (Maslow, 1943). 

Forskning inom arbetsmotivation har länge varit ledande inom ämnet arbets- 

och organisationspsykologi. Individens välbefinnande påverkas av den typ 

av arbete personen utför och hur denne upplever sina möjligheter att göra en 

bra arbetsprestation (Aronsson et al., 2012) 

Attityder och beteenden anses vara viktiga bitar inom arbetsmotivation 

(Aronsson et al., 2012). Attityder kan beskrivas som synsätt, uppbyggda av 

tidigare erfarenheter utifrån hur man trivs på sitt arbete, vilket tar sig uttryck 

i beteenden gentemot omgivningen på arbetsplatsen och påverkar för-

hållningssättet och motivationen till arbetet (ibid) men det bör även 

uppmärksammas att människors attityder och beteenden inte enbart beror på 

den egna karaktären utan de påverkas av samspelet med omgivningen 

(Chan, Cardoso & Chronister, 2009). 

 

För att utveckla varaktig kompetens och färdighet har motivation stor 

betydelse. Den bakomliggande drivkraft vid motivation som styr beteenden, 

ansträngningar och uthållighet i tid beskriver Söderfjell (2012) som riktning, 

intensitet och varaktighet. Ofta pratas det om i vilken grad eller intensitet 

motivation ligger på men istället kan det förklaras med att motivationens 

kvalitet är viktigare än kvantitet, så det är mer betydelsefullt vilken typ av 

motivation individen har. Det handlar om skillnaden mellan den inre 

autonoma motivationen som är kvalitativ i enlighet med intressen och 

värderingar där våra handlingar upplevs vara helt och hållet självvalda och å 

andra sidan den kvantitativa kontrollerade motivationen där personen 

påverkas av yttre eller inre press från en auktoritet att utföra handlingar för 

att få belöning eller för att undvika obehag (ibid). En anställd som utför ett 
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arbete av fri vilja utifrån sina egna värderingar har en högre autonom 

motivation än den som känner sig tvingad eller pressad att utföra 

arbetsuppgifter för att erhålla skälig lön (ibid). 

 

Enligt Tremblay, Blanchard, Villeneuve, Taylor och Pelletier (2009) är en 

personalstyrka med autonom motivation en god konkurrenskraftig resurs 

oavsett branschtillhörighet. En studie av Baard, Deci och Ryan (2004) 

visade även att medarbetare utifrån de autonoma motivationskriterierna hade 

högre arbetsglädje. Ryan & Deci (2000) stärker antagandet om att 

motivationstypen är viktigare än mängden motivation när de redogör för att 

personlig mognad, social utveckling och välmående påverkar arbets-

motivation. De beskrivna behoven av självständighet, kompetens och social 

tillhörighet knyter an till Maslows (1943) behovsteori och Gagné & Deci 

(2005) påvisar att när medarbetare uppmuntras att ta ansvar och har högt 

självbestämmande, utifrån sina egna värderingar och sin egen kompetens, så 

stärks den autonoma motivationen både när det gäller att utföra lätta och 

mer komplexa arbetsuppgifter. I deras forskning preciseras att samverkan 

mellan de olika motivationstyperna behövs och detta bekräftas av Deci & 

Ryan (2008) som hävdar att total motivation kan upprätthållas när inre- och 

yttre motivation uppnår balans.  

 

1.3 Krav och kontroll 

Krav och kontroll-modellen (Karasek, 1979,refererad i Aronsson et al., 

2012) är en utvecklad stressmodell som hänger samman med motivation i 

arbetet och omfattar dimensionerna krav, handlingsutrymme och socialt stöd 

i kombination med varandra. Beroende på individers tolkning av 

arbetssituationers innebörd har krav- och kontroll- modellen tjänat som 

verktyg i utvecklingen av hälsofrämjande arbetsliv (Aronsson et al., 2012). 

Höga krav med ökat handlingsutrymme och stärkt socialt stöd kan lindra 

skadliga effekter av stress, skapa balans och resultera till motivation och 

arbetsglädje (ibid). Stöd innebär enligt Theorell (2012) både praktisk och 

känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater. Dollard & Winefield 
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(1998) menar att höga krav och hög kontroll är associerade med positiva 

beteenden som att söka feedback och att se på jobbet som en utmaning. 

1.4 Känslan av sammanhang 

Känslan av sammanhang (KASAM) definieras som människans sätt att se 

på sin inre och yttre värld som förutsägbar. KASAM består av 

grundkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Människor med hög KASAM upplever värdet med att lägga ner energi på 

krav och problem istället för att se det som bördor (Antonovsky, 1991). 

KASAM kan vara ett sätt att främja utvecklingen av jämställdhet i sunda 

organisationer (Eriksson & Lindström, 2007). Kinman (2008) 

rekommenderar att man stärker arbetsplatsers kunskap om KASAM och 

detta kan främjas genom effektivare arbetsstyrning, adekvat stöd och ökad 

autonomi som kan stärkas genom att minska stressfaktorer, förbättra 

anställningstrygghet och ha en öppen och rättvis lönestruktur. Klepp, 

Sørensen & Kleiner (2007) menar att personer med högt självbestämmande 

i sina arbetsuppgifter upplever högt KASAM, bättre självkänsla och ökat 

engagemang i arbete.  

KASAM kan ha en skyddande effekt vilket betyder att det interagerar med 

arbetsbelastning och skapas i miljöer med hög kontroll och rimliga krav. 

Söderfeldt, Söderfeldt, Olsson., Theorell & Jones (2000) testade denna 

hypotes i en enkätundersökning med krav och kontroll-modellen som ram 

för att förstå arbetsbelastning i arbete med mänskliga relationer. Resultaten 

tyder på en klar positiv effekt för känsla av sammanhang, antingen direkt 

eller i samspel med känslomässig arbetsbelastning. Krav och kontroll- 

modellen skulle kunna tolkas på ett salutogent sätt där höga krav samverkar 

med hög kontroll (ibid). Företag som omorganiserar arbetet med syftet att 

öka de anställdas handlingsfrihet och ansvar på arbetet får mindre 

sjukfrånvaro och färre arbetsrelaterade stressymptom och de anställda 

upplever högre arbetsglädje och motivation (Bond & Bunce, 2001). 

1.5 Medarbetarskap 

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver medarbetarskap som en väsentlig 

del i arbetslivets utveckling och förklarar medarbetarskapet som en 
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förtroendefull relation med rättigheter och skyldigheter ”En chef kan inte nå 

goda resultat ifall de anställdas medarbetarskap är undermåligt och 

medarbetare ges ringa möjligheter att utvecklas i sitt medarbetarskap ifall 

chefen inte klarar av sin ledaruppgift”, (s.19). Författarna beskriver att ett 

myndigt medarbetarskap bygger på en aktiv och ansvarstagande 

medarbetarroll som utövas i samspel med ledarskapet. Hur detta samspel 

kommer till uttryck och handling i organisationen är viktigt att 

uppmärksamma (ibid). 

I frågor angående medarbetarens upplevelse av sin psykosociala 

arbetssituation och hur denna kommer till uttryck i organisationen kan 

medarbetarskapshjulet (figur 1.) användas. Medarbetarskapshjulet består av 

fyra begreppspar med frågeställningar som kan användas för att skapa goda 

förutsättningar till ett myndigt medarbetarskap. 

 
Figur 1. Det myndiga medarbetarskapets delar 

(Hällstén & Tengblad, 2006) 

När medlemmarna tar ett gemensamt beslut att åstadkomma framsteg så 

utvecklas gruppen och ”här och nu” är det bästa tillfället att starta en 

utveckling utan att låta tankemässiga hinder stå i vägen för processen 

(ansvarstaganande & initiativförmåga). Forskning påvisar att självrespekt, 

socialt intresse och arbetsglädje (engagemang & meningsfullhet) bidrar till 

mänsklig långvarigare lycka medan rikedom för det mesta ger kortvarig 

lycka. Problem och sociala låsningar behöver hanteras (gemenskap & 

samarbete) för att uppnå engagemang och gemenskap eftersom en 

arbetsgrupp där man respekterar och bryr sig om varandra (förtroende & 

öppenhet) med utmaningar som medlemmarna gemensamt bemästrar är 
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både produktiv och tillfredsställande (Tengblad, Hällstén, Ackerman & 

Velten, 2007). Även om den optimalt goda arbetsplatsen aldrig uppnås så är 

de gemensamma ansträngningarna till en bättre arbetsplats förutsättningarna 

för meningsfullhet och arbetsglädje. Att bara ta sig till hälften mot den 

riktigt goda arbetsplatsen är absolut mer utvecklande än att arbeta på en 

medelmåttig och ointresserad arbetsplats som inte ens har visionen om annat 

(ibid). 

1.6 Ledarskap 

Ledarskap handlar om att påverka och möjliggöra för andra att bidra till 

organisationen, hålla sig till gruppens dynamik, dess uppgifter och mål, 

liksom den omgivande organisationens mål och dess kultur (Svedberg, 

2012). Enligt Söderfjell (2012) är det mest framträdande i ett bra ledarskap 

social påverkan av människors tankar, känslor och beteenden mot en 

effektiv verksamhet, samtidigt som medarbetaren har en känsla av fri vilja. 

1.6.1 Relationsorienterad ledarstil 

Relationsorienterad ledarstil betonar relationer och utbyte med med-

arbetarna. Omsorg, stöd och relationsinriktat beteende har ett starkt 

samband med positiva resultat hos anställdas motivation (Aronsson et al., 

2012). Transformativ ledarstil går ut på att förändra och påverka med-

arbetarnas attityder och värderingar så att de utvecklas och bidrar till 

organisationens mål (ibid). Transformering beskrivs av Söderfjell (2012) 

som utveckling av medarbetarens motivation i linje med individens egna 

autonoma motiv, intressen och värderingar. 

Braun, Peus, Weisweiler, & Frey, (2013) uttrycker vikten av att utbilda 

ledare med kunskaper som arbetar transformativt på individ- och grupp nivå 

eftersom transformerande ledarskap upprättar förtroende, ökar trivsel, 

relationer och teamets prestationer. De menar även att transformerande 

ledarskap passar i både vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer. 

1.6.2 Uppgiftsorienterad ledarstil 

I uppgiftsorienterat (transaktionellt) ledarskap definierar ledaren tydliga mål 

och metoder för utfört arbete med belöning, i utbyte bidrar medarbetarna 

med sin arbetsinsats och så länge resultatmålen uppnås ändras inte 
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arbetsmetoderna (Aronsson et al., 2012). Jacobsen och Torsvik (2008) 

menar att en sådan relation är sårbar och lätt bryts ifall någon av parterna får 

bättre vinning från annat håll. 

1.6.3 Integrerad ledarstil 

Graden av integration och ömsesidigt beroende som behövs för dagens 

arbetsmiljö kräver ledarskap som går utöver transaktionsstilen då det behövs 

en stil som är mer intellektuellt stimulerande, inspirerande och karismatisk 

för att uppnå högre nivåer av sammanhållning, engagemang och förtroende 

(Avolio, Bass & Jung, 1999). Zhang, Peterson & Kozlowski (2011) stärker 

detta genom att hävda att transformerande ledarskap kan öka motivationen 

hos medlemmarna att stötta sina arbetskamrater, förbättra arbetslagets 

sociala nätverk och arbetseffektivitet med ökad tillit i arbetsgruppen vilket i 

sin tur förbättrar kapaciteten och prestationerna på individ och gruppnivå. 

Nicola (2014) påstår att det finns empiriska belägg som tyder på att det 

transformerande ledarskapet kan vara effektivt endast om ledaren lyckas 

göra budskapen och målen trovärdiga genom att själv agera trovärdigt samt 

påverka medarbetarens uppfattning om att det går att göra skillnad på 

jobbet, som t.ex. prestera, öka sin kompetens samt påverka sitt och andras 

liv genom sitt eget beteende. Giltigheten av transformerande ledarskap tycks 

kunna generaliseras till många situationer, å andra sidan anser Judge, 

Piccolo & Zedeck (2004) att transformerande och transaktionella ledarskap 

är närstående. Transfomativt ledarskap anses vara mer giltigt än det 

transaktionella men man kan ändå inte komma ifrån att även villkorad 

belöning kan vara effektiv (ibid). 

 

2. Problemformulering 

Enligt Aronsson et al. (2012) är motivation en central del i människors 

förmåga att hantera sitt liv i allmänhet och motivationen betingas av inre 

och yttre förutsättningar där arbetslivet är ett viktigt sammanhang. Därför är 

det värdefullt att få ökad kunskap om ledarskapets inflytande på 

medarbetarens motivation till arbete. Medarbetare med stöttning och 

uppmuntran från chefen är benägna att utföra arbetsuppgifter efter eget 
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ansvar och bidrar på ett meningsfullt sätt till omgivningen. Ett meningsfullt 

arbete ökar också motivationen till arbetsåtaganden samt benägenheten att 

vilja stanna kvar istället för att söka efter nytt jobb (Shuck, Reio & Rocco, 

2011).  

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att i samband med ledarskapet betydelse 

undersöka medarbetarens arbetsmotivation och känslan av meningsfullhet 

till sina arbetsåtaganden på arbetsplatsen.  

3. Metod 

Med tanke på syftet föll det sig naturligt att använda en hermeneutisk ansats 

i en intervjustudie där avsikten var att tolka och förstå respondenternas egna 

berättelser utifrån sina erfarenheter och upplevelser om ämnet. När man vill 

gå in djupare i studieobjektet är det kvalitativ metod som lämpar sig bäst 

(Bryman, 2011). Hermeneutiskt intresse riktas mot existentiella frågor med 

fokus på vad något innebär i den mening och innebörd som vi människor 

tillskriver den värld vi lever i (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Syftet 

med studien var inte att generalisera utan att få ökad kunskap med en 

djupare förståelse för det fenomen som skulle studeras, så därför valdes 

kvantitativ metod bort. Tillvägagångssättet var inspelade semistrukturerade 

intervjuer med temafrågor och intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna skedde 

på neutral plats utanför respondenternas arbetstid. 

3.1 Procedur och urval 

Via mejlkontakt informerades vice-direktören på ett företag som arbetar 

med nationell och internationell försäljning av affärsystem inom data-

programvaror och materialhantering. En fysisk träff med vice-direktören 

och en personalchef bokades in där vi presenterade och överlämnade vår 

projektplan, brev till respondenter (bilaga 2) samt samtyckeskrav (bilaga 3). 

Urvalet var tänkt att vara fyra till fem (4-5) slumpmässigt utvalda 

tillsvidareanställda medarbetare utan ledaransvar med minst fem års 

anställning. En lista på medarbetare som stämde in på urvalskriterierna 

tillhandahölls av personalchefen och ifrån den listan lottades slumpmässigt 

medarbetare ut för att bli kontaktade via mejl om förfrågan om att delta i 



9 
 

studien. Tolv (12) förfrågningar om att delta i studien skickades ut och 

antalet påminnelser att svara varierade mellan ett till tre (1-3) och antalet 

respondenter blev fyra (4) personer. Det är inte vanligt att använda sig av 

slumpmässiga urval i kvalitativ forskning men kan användas i intervju-

baserade studier (Bryman, 2011) med syftet att öka objektiviteten. Samplet 

gjordes således utifrån ett tvåstegsurval där det första steget var att välja ut 

en organisation som passade in i studiens syfte, för att i nästa steg i 

överenskommelse med någon ansvarig i organisationen, få tillgång till en 

förteckning över anställda för ett slumpvist urval av individer som passade 

in i kriterierna ovan. Anledning till detta förfaringssätt var att undvika att 

ledningen valde ut personer utifrån sin subjektiva uppfattning av anställda 

samt för att erbjuda högre konfidentialitet till respondenterna (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

3.2 Etiska överväganden 

Brev till respondenterna skickades per mejl med information gällande 

informationskravet om frivilligt deltagande, undersökningens syfte samt 

upplägg med dess olika moment. Deltagarna hade rätten att själva bestämma 

över sin medverkan enligt samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

beaktades genom att personuppgifter förvarats och hanterats på så sätt att 

obehöriga ej kunnat komma åt materialet och nyttjandekravet har beaktats 

genom att uppgifterna endast använts för studiens ändamål. Dessa krav 

uppfyllde de etiska principerna för svensk forskning (Bryman, 2011). 

Principerna återgavs muntligt och skriftligt vid varje intervjutillfälle till 

varje enskild respondent. 

3.3 Förförståelse 

En kvalitativ ansats riskerar att bli för subjektiv på grund av den nära 

relation som etableras med respondenten och forskarens ofta omedvetna 

förförståelse och den ostrukturerade formen kan göra det svårt att replikera 

undersökningen (Bryman 2011). Hermeneutiskt intresse för förförståelse är 

dubbelriktat där man ska ta hänsyn till ovanstående samtidigt som 

analysarbetet riktas mot tolkning och förståelse. Förståelse för den mening, 

innebörd och de värderingar som finns i en åsikt, en handling, ett beslut osv, 

samtidigt som forskaren tar hänsyn till den bakgrund och det sammanhang 
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som det tolkade har sin förankring i är det som möjliggör en hermeneutisk 

studie (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Det finns anledning att belysa 

vår förförståelse då det finns tydliga kopplingar mellan forskares personliga 

intressen för ämnet och krav på en objektiv forskning (Bryman 2011). Vår 

förförståelse om de teman denna studie berör har uppkommit i vårt tidigare 

yrkesliv där vi arbetat med motiverande och hälsofrämjande arbete. Där 

tycker vi oss ha sett att attityder och beteenden hos en ledare påverkar 

människans mående, motivation och engagemang för att göra ett bra arbete. 

Även personliga erfarenheter av en ledares förhållningssätt och bemötande 

har naturligtvis påverkat oss i denna studie och vi är medvetna om vår 

förförståelse men har försökt i intervjuerna att förhålla oss neutrala för att 

öppna upp för nya kunskaper och ny förståelse. 

3.4 Analys 

 

3.4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Varje intervju transkriberades och en textnära manifest innehållsanalys 

gjordes på intervjutexterna enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008). 

Analysprocessen har vägletts av intervjuguiden och för att få en 

övergripande förståelse för innehållet läste var och en för sig igenom de 

skrivna intervjutexterna och sedan tillsammans mer ingående för att få en 

gemensam helhetsbild av analysenheterna. De meningsbärande enheterna 

togs ut ur texten och markerades genom understrykning. Meningsbärande 

enheter är ord, meningar eller stycken som har gemensamma egenskaper 

utifrån innehåll och kontext. Därefter reducerades de kondenserade 

meningsbärande enheterna till kortare meningar där det väsentliga innehållet 

fortfarande framgick. De kondenserade meningarna kodades för att sedan 

grupperas i underkategorier och slutligen kategorier som speglade det 

centrala budskapet i de ursprungliga meningarna utifrån syftet med studien. 

Koderna skrevs ut på papper och klipptes isär för att lättare kunna sorteras 

på ett överskådligt sätt. 
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Meningsbäran

de enhet 

Kondensera

d mening 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Om jag ser 

och hör att 

det händer 

något och får 

inblick i det 

så blir det 

lättare att 

begripa och 

då blir det ju 

liksom lättare 

att hantera 

och det är 

klart att det 

blir bättre 

gemenskap då 

Om något 

händer och 

jag får 

inblick blir 

det lättare att 

begripa och 

hantera och 

det blir 

bättre 

gemenskap 

Få inblick i 

vad som 

händer 

skapar 

gemenskap 

Ha 

gemenskap 

Meningsfullhe

t 

En duktig 

ledare får 

saker att 

hända utan att 

för den skull 

rota och lägga 

sig i allt 

Duktig 

ledare får 

saker att 

hända utan 

att rota och 

lägga sig i 

allt 

Ledarförmåg

a utan att 

kontrollera 

Chefsansvar Ansvar 

Bonussystem

et gör nog att 

den del 

stannar kvar 

men inte alla, 

en generös 

arbetsgivare 

som bjuder på 

middagar, 

kläder, resor 

mm, det är ju 

en sorts 

uppskattning 

som är bra 

men den 

viktigaste 

uppskattninge

n som gör 

min dag är 

kundernas 

Bonussyste

met gör att 

en del 

stannar kvar 

men inte 

alla, 

middagar, 

resor, kläder 

mm är en 

sorts 

uppskattning 

men den 

viktigaste 

uppskattning

en är 

kundernas 

Bonus och 

materiella 

gåvor gör att 

några 

stannar men 

viktigaste 

uppskattning

en är 

kundernas 

 

Känna 

uppskattnin

g 

Arbetsmotivati

on 
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4. Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier; 

meningsfullhet, ansvar och arbetsmotivation, vilka täcker in studiens syfte. 

Resultatet presenteras nedan i löpande text utifrån analysen och stöds med 

citat av respondenterna. 

4.1 Meningsfullhet 

Det kom fram att gemenskap förbättrade hantering och förståelse för 

förändringsprocesser samt hantering av attityder som de ställdes inför på 

arbetet i olika sammanhang. Engagemang skapades genom att få vara 

delaktig i kreativa problemlösningar och samarbete i team med överordnade 

mål. Att få övergripande inblick i verksamheten, få konstruktiv kritik eller 

erkännande i sin profession, få begriplighet i beslut oavsett om det gällde 

organisationen i stort eller den enskilde medarbetarens individuella 

önskemål ansågs även det meningsfullt. 

 

”Konstruktiv kritik får man inte ta för personligt eftersom den är bra 

för att jag ska bli en bättre människa mot den jag bemöter” 

 

“... att få veta orsaken om varför man blir nekade saker... autosvar 

som uttryckligen alltid handlar om vad chefen tycker är ingen lyhörd 

ledare...” 

 

4.2 Ansvar 

Ansvar visade sig ha stor betydelse för motivation i arbete och kom att delas 

upp i tre underkategorier; chefsansvar, medarbetaransvar och gemensamt 

ansvar, där den största underkategorin blev chefsansvar. 

 

4.2.1 Chefsansvar 

Chefsansvar visade sig till stor del handla om att kompetensutveckla sitt 

ledarskap. Detta för att kunna hantera obekväma situationer och lösa 

problem samt för att kunna hantera sin makt sunt och med respekt för sina 

medarbetare utan att för den skull “köra över” personalen. Enligt 

respondenterna bör ledaren intressera sig för de anställdas arbetssituation, 

vara lyhörd för de anställdas idéer, personlighet och kompetens samt 

möjliggöra och upprätthålla kompetensutveckling. Det ansågs viktigt att en 
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ledare ska eftersträva en sund relation till sina anställda, kunna vara tydlig 

och spontan samt med lätthet ge beröm. 

   

“Avdelningschefer behöver lära sig att leda folk och behöver 

utbildning i det” 

 

“Ska tro på mig som person och på min kompetens och ge 

konstruktiv kritik så jag vet vad jag kan göra bättre” 

 

”… det är väldigt enkelt ... om chefen tycker att nån gjort nåt bra å 

säger att det där gjorde du jävligt bra, då blir man lite stolt när man 

hör det… för den som säger det kostar det inget för men den som hör 

det tror jag tänker att det här var ju kul” 

 

En annan viktig del i chefens ansvar var kommunikation. Att dokumentera 

och göra information tillgänglig för alla samt få ta del av information från 

ledningen som berör den anställde ökar tilliten till ledare och ger en större 

inblick i organisationen vilket i sin tur upprätthåller lagandan även mellan 

olika avdelningar. Att ha en öppen dialog när det gäller problemlösning 

samtidigt som chefen håller på konfidentialitet ansågs betydelsefullt. 

 

“... man behöver inte veta allt som händer men när det är saker som 

berör verksamheten... ett informationsbrev som går ut…” 

 

“Konfidentiella saker som en chef vet om en medarbetare ska stanna 

utan att det ska användas och berättas till andra...” 

 

”Jag tror att det är viktigt i ledarskapet att man får medarbetarna 

med sig och att dom är på sin sida och ofta får man det om man är 

rak och ärlig ... en sån person litar man på” 

 

4.2.2 Medarbetaransvar 

Medarbetarna motiverades genom att få handlingsfrihet vilket i sin tur leder 

till självutveckling, engagemang och delaktighet. Viktigt var att hålla 

varandra informerade och uppdaterade kollegor sinsemellan samt ta ansvar 

för att informera arbetsgivaren om den egna arbetssituationen eller privata 

angelägenheter eller om det av någon anledning kunde finnas oro för någon 

medarbetares hälsa eller mående. 

 

“... att det är styrt men samtidigt fritt... att lösa problemen på bästa 

sätt och det får man komma på själv…” 
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“om det brister i kommunikation och den efterfrågas försöker 

man snappa upp på kafferasterna om vad som händer, liksom 

hjälpas åt att uppdatera” 

 

“ ... som medarbetare har jag ett ansvar för min skull att ta upp 

saker som jag behöver prata om men även om man ser att någon 

kollega inte mår så bra” 

 

Gentemot arbetsgivaren konstaterade respondenterna sitt ansvar för 

företagets behov och mål, utföra arbetet så effektivt som möjligt med 

respekt och service mot kunden. 

 

“… vi har en press på oss att göra ett bra resultat och jobba bra och 

det är alla införstådda med” 

 

4.2.3 Gemensamt ansvar 

Koncentration, effektivitet och arbetsmotivation ansågs bli sämre vid stress 

och missnöje. Man påverkas av varandras mående och attityder på en 

arbetsplats därför menade respondenterna att ett tillfredsställande 

arbetsklimatet är ett gemensamt ansvar. Återigen hävdas kommunikation 

som viktigt, finns en öppenhet mellan medarbetarna och cheferna är det 

lättare att lösa problem och arbetet fortlöper som det ska. 

 

“Om trivseln sänks och man blir missnöjd och om man är emot 

något och man inte blir lyssnad på och körs över så... attityder 

smittar och det får man försöka ta ett gemensamt ansvar över” 

 

“Gemensamt ansvar för oss och chefen är att det dagliga arbetet ... 

även när chefen har mycket att ordna med så ska det dagliga arbetet 

flyta på” 

 

4.3 Arbetsmotivation 

Arbetsglädje bedömdes som det mest grundläggande för motivation till 

arbete. För att finna arbetsglädje var det viktigt med ett psykiskt välmående, 

ett fungerande samarbete mellan chefer, arbetskamrater och kunder, få 

intressanta arbetsuppgifter och erhålla förtroende från alla berörda parter. 

Utöver det poängterades vikten av att ha roligt på jobbet med varandra samt 
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värdet av kundernas uppskattning och förtroende gentemot den anställdes 

profession. 

 

”Arbetskamrater som jag trivs med, det visar sig genom att jag blir 

extra glad, jobbar lite extra, blir mer lyhörd och motiverad att 

hjälpa mina arbetskamrater och prestera lite extra” 

 

“Rent psykiskt kan man inte värdera det i pengar, för motivation i 

arbetet det är när man gör det man trivs med och får utvecklas i 

det” 

 

Rättvisa löner med mätbara kriterier och bonus beskrevs ha relevans för 

arbetsmotivationen men kunde inte uppväga det sociala stödets betydelse. 

 

”Vid hög belastning så är det mer värt att känna sig uppskattad än 

att ha mer betalt, då är det lättare att vara motiverad … det är 

roligare” 

 

”jag kan inte betala räkningar med en klapp på axeln men däremot 

så får jag dålig motivation om jag inte får klappen på axeln” 

 

5. Diskussion 

Resultatet av studien har svarat upp mot vårt syfte; att i samband med 

ledarskapets betydelse undersöka medarbetarens arbetsmotivation och 

känslan av meningsfullhet till sina arbetsåtaganden på arbetsplatsen. 

Vi tycker oss se att KASAM, krav och kontroll och ett gott medarbetar- och 

ledarskap i ett organisatoriskt sammanhang har relevans för påverkan av 

anställdas motivation, lojalitet, effektivitet och arbetsglädje. Detta är av 

positiv betydelse för medarbetarnas psykologiska behov där organisationer 

som har en medvetenhet kring ett hälsofrämjande arbete kan dra nytta av 

denna vetskap. Vi menar att arbetsplatser med visioner gällande mål, 

värderingar och arbetsuppgifter hjälper anställda att upprätthålla 

engagemang och arbetsglädje, eftersom när människor känner att de fyller 

sin funktion på arbetet blir de motiverade att anta sina arbetsuppgifter. Det 

stärks av Söderfjell (2012) som anser att ett företags vision med ett 

ledarskap som styrs och formas utifrån en gemensam värdegrund vilket 

omfattar alla anställda är ofta en stark "ledstjärna".  



16 
 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Ömsesidigt förtroende, strävan att se mångfald som en tillgång, stärka 

chefens professionella roll, skapa motivation samt ge stöd åt 

medarbetarskapets utveckling och ansvarstagande (Hällstén och Tengblads, 

2006) har framkommit som en löpande tråd i vår analys och det finns 

tydliga kopplingar mellan krav och kontrollmodellen (Karasek, 

1979,refererad i Aronsson et al., 2012) med stöd (Theorell, 2012) och 

arbetsmotivation. Medarbetaren som av arbetsledaren ges inblick och 

vetskap i organisationen med tydliga riktlinjer om vad som förväntas i 

arbetsprestationer med en spontan och uppmuntrande arbetsmiljö, upplever 

vi vara mer tillfredsställda i sin arbetssituation som beskrivs av Baard et al. 

(2004). Det verkar även som om dessa förutsättningar ger mer ork och 

energi att ta sig an stressiga och utmanande uppgifter. 

 

”… fast det är mycket och göra på jobbet så orkar jag mycket 

mer om jag ser och hör att något händer och får information 

om det…” 

 

När den anställde upplever sig ha kontroll över vardagliga händelser på 

arbetsplatsen i kombination med övergripande organisatoriska händelser, 

kopplar vi ihop det med att det myndiga medarbetarskapet (Hällsten & 

Tengblad 2006) i växelverkan mellan ledare och anställda ges större 

möjlighet att utvecklas och upprätthållas. I den här studien med fokus på 

ledarskapets inflytande så är det intressant att medarbetarna påtalade vikten 

om det egna ansvaret gentemot arbetsgivarens behov att ha pålitliga 

arbetstagare, det stärker Hällsten och Tengblads (2006) teori om 

medarbetarskap. 

Alla respondenter förmedlade att ledarens attityder påverkar deras egna 

möjligheter att hantera, förstå samt finna mening med det som händer på 

arbetet både på individ- och organisationsnivå. I resultatet framkom det att 

medarbetare kan vara sårbara inför andras attityder och beteenden (Chan et 

al. 2009) och om detta tänker vi att organisationer bör ta sig an utmaningen 

att skapa stödjande miljöer för individen, så att hon själv kan ta ansvar för 
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de faktorer som påverkar attityder. Vi menar därför att begreppet KASAM 

(Antonovsky 2005) påverkar och stimulerar de utmaningar som individer 

ställs inför. Detta ger grund för att tro på att arbetsledare som syftar till att 

öka KASAM och delaktighet främjar arbetsglädjen och arbetsmotivationen 

för individen för en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats.  

 

Vi blev påminda om att konfidentialitet väger tungt i förtroende mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Tanken som slog oss är att man som ledare 

bör vara medveten om att gränsen mellan att vara förtroendeingivande, 

öppen och spontan kan vara hårfin ibland. Det beror säkert också på 

mångfalden av personligheter på en arbetsplats, där ”du och jag” kan ha helt 

olika uppfattningar om när chefen gått över gränsen i tron av att ha varit 

stöttande och informativ eller brustit i förtroendet. Likväl tänker vi eftersom 

det här anses påverka arbetsmotivationen så är det ett ömsesidigt ansvar hos 

arbetstagaren att ta detta i beaktning, ”what comes around goes around”. 

 

För en arbetsorganisation som vill ha motiverad och effektiv personal borde 

det vara självklart att kompetenshöja och stärka chefsrollen i psykosociala 

färdigheter. Risken blir annars enligt vår uppfattning att man har en chef 

som är kunnig inom produktionen och företagets nisch men brister i att 

uppmärksamma medarbetarens grundbehov enligt Maslow (1943) för att 

uppnå arbetsmotivation. 

 

Trots att undersökningen skett på en vinstdrivande högproducerande 

organisation med bonussystem utöver det vanliga och med materiell 

generositet så visar resultatet på att det är ledarens attityder och beteenden 

gentemot den anställde som är det viktiga för arbetsmotivationen. 

”Ja, som ni vet så får vi en bonus… och det är vi 

jättetacksamma för… det är ju en bekräftelse i sig… en stor 

bekräftelse men jag lägger inte så stort värde i pengar länge... 

ibland behöver man ha den bekräftelsen muntligt från 

chefen… det betyder mer... många gånger när det är lite 

tufft… vilket bra jobb ni har gjort…” 

 

Tremblay et al. (2009) teori om att autonom motivation skapar en 

konkurrenskraftig organisation anser vi borde tillämpas på arbetsplatser. En 
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reflektion från oss är att en ledare med god självinsikt lättare förstår hur 

andra människor fungerar och ges förutsättningar till ett respektfullt och 

enkelt bemötande. Vi menar att det stärker teorin om att autonoma 

motivationen har en högre kvalitet för arbetsglädjen och förtroendet till 

chefen (Ryan & Deci, 2000). Vi kan ändock inte påstå att den kontrollerade 

motivationen har låg betydelse eftersom det övervägande påvisas att 

balansen mellan de båda motivationstyperna verkar vara det ultimata för 

arbetsmotivation (Gagné & Deci 2005),(Deci & Ryan, 2008). Detta stärker 

Maslows (1943) behovsteori om att individer behöver uppfylla 

grundbehoven för att uppleva tillfredsställelse. Vår slutsats blir därmed att 

en kombination mellan relations- och uppgiftsorienterade ledarstil är att 

föredra i strävan att uppnå ett högt engagemang hos medarbetaren. 

5.2 Metoddiskussion 

Att intervjua fyra (4) personer bedömer vi var tillräckligt med hänsyn till 

studiens induktiva metod och på grund av den avgränsade tiden. 

Intervjuerna genomfördes i det senaste laget vilket vi delvis kunde ha 

påverkat. I stället för att maila respondenterna och tillfråga om att medverka 

i intervjuerna hade vi med telefonkontakt förmodligen fått snabbare svar och 

sluppit skicka ut påminnelser. En annan möjlighet till snabbare kontakt med 

respondenterna hade varit bekvämlighetsurval istället för slumpmässigt 

urval men trots detta är vi nöjda då vi tror att det påverkat resultatets 

trovärdighet. Detta på grund av att säkra risken med att företaget ”valt” de 

rätta personerna som de ansåg vara representativa för företaget. Urvalet av 

intervjupersoner uppfyllde representativitet för studiens syfte och vi har 

gjort vårt bästa för att och analysera materialet noggrant, vilket har tagit 

oändligt mycket tid. Det hade förvisso varit intressant att intervjua fler 

respondenter för att få en högre mättnadsgrad i analys- och resultatdelen 

men materialet hade då troligen blivit alltför stort att bearbeta. Eftersom vi 

helt klart är oerfarna att behandla innehållsanalyser blev vi överaskade inför 

det stora arbetet som krävdes i bearbetningen av materialet. Med den 

vetskapen kommer vi i framtiden att förbereda oss bättre inför liknande 

uppgifter. 



19 
 

5.3 Framtida forskning 

Det finns en hel del forskning på det område vi studerat vilket har under- 

lättat vår teoretiska bakgrund. Om mer tid och resurser funnits hade vi gärna 

gjort en jämförande studie på ett företag med likvärdig lönenivå utan 

bonussystem och materiella belöningar. Utöver vårt syfte om att i samband 

med ledarskapet betydelse undersöka medarbetarens arbetsmotivation och 

känslan av meningsfullhet till sina arbetsåtaganden på arbetsplatsen, 

framkom det att relationen med kunderna och deras förtroende för de 

anställdas kompetens var en starkt motiverande faktor på arbetet. Det visar 

att arbetsmotivation kan utgöras av osjälviska handlingar och medmänskligt 

engagemang (Word, 2012). Mot bakgrund av detta skulle det vara intressant 

med fördjupade studier om kundernas uppskattning väger upp arbets-

motivationen i ett bristande ledarskap utifrån de teorier vi redan redogjort 

för. 
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Bilaga 1 

Bakgrund 

- Ålder 

- Utbildning (erfarenhet) 

- Hur blev du anställd?  Kan du berätta om ditt tidigare yrkesliv? 

- Anställningsform (titel) 

- Tjänst (antal år i tjänsten) 

- Arbetsuppgifter (berätta kort om ditt ansvarsområde) 

 

Intervju frågor 

Motivation i arbetet 

engagemang  

 trivsel  

Vikten av ansvar i arbetet   

 eget 

 delegerat 

 

Innebörden i ledarskaps-begreppet 

gott ledarskap  

mindre bra ledarskap 



 
 

  

Förutsättningar för arbetstrivsel 

ledares förhållningssätt 

 förutsättningar för förtroende och tillit 

 Uppskattning i arbetet  

  belöning 

 stöd  

 

 Kommunikation och ledarskap 

medarbetarens ansvar  

Kommunikationens påverkan  

personlig kontakt med ledaren 

 

Definitionen av samarbete på arbetsplatsen 

 konkretisera 

Definition av gemenskap på arbetsplatsen 

stärka  

upprätthålla 

 

 



 
 

Avrundning 

Något att tillägg och funderingar  

 

Sammanfattning av intervjun med möjlighet att bekräfta eller rätta till 

missförstånd 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Att tänka på för intervjuaren 

 

Berätta mera  

På vilket sätt 

Vad gör det… 

Hur påverkar det dig… 

Hur tänker du då 

Vad menar du med… 

Har jag förstått rätt 

Jag tänkte på det du sa om…. 

Relatera 

Sammanfatta 



 
 

Bilaga 2 

 

Som anställd på Xxxxx inbjuds du härmed att medverka i en 

undersökning om upplevelser av ledarskapets betydelse för 

medarbetarens motivation till arbete. 

 

En stor del av vår tid tillbringar vi på arbetsplatsen och företag önskar 

sig motiverade arbetare som gör ett bra arbete. Individens hälsa och 

välbefinnande påverkas av hur anställda upplever sina möjligheter att 

utföra en bra arbetsprestation med motivation inför uppgiften. 

Arbetsplatsen blir således en viktig plats där man som arbetsgivare har 

ett ansvar att skapa en arena för individen att påverka sina livsvillkor, 

kunna finna ett sammanhang i den egna vardagen samt att utveckla 

faktorer som främjar och skyddar hälsa   

Studenter vid Mittuniversitetet studerar hälsofrämjande arbete och 

inom ramen för detta projekt har vi valt att titta närmare på hur 

medarbetare upplever sig motiveras utifrån ledar-egenskaper. Viktigt 

att poängtera är att; hur Du upplever din arbetsledare är ointressant 

utifrån studiens syfte och är alltså inte relevant i sammanhanget 

Arbetsledningen på Xxxxx har gett tillstånd att göra undersökningen 

på din arbetsplats 

Som en del i undersökningen kommer vi att genomföra individuella 

intervjuer. Det innebär att Du som väljer att medverka träffar oss på 

en gemensamt överenskommen plats utanför arbetstid, detta för att ge 

Dig möjlighet till konfidentialitet, vilket innebär att arbetsgivaren inte 

tar del av vilka medarbetare som intervjuas. Ditt namn och 

arbetsplatsens namn kommer inte att nämnas i studien. Dina citat 

kommer att redovisas på ett sådant sätt att identiteten inte kan spåras 

och du kommer även erbjudas att ta del av och godkänna citaten innan 

studien läggs fram för examination den 3-4 juni 2014. 

 



 
 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta mellan 45-60  minuter. För 

att säkerställa dokumentationen har vi med Ditt medgivande för avsikt 

att banda intervjuerna. Utan medgivande så förs anteckningar under 

intervju tiden.  

Gängse forskningsetiska riktlinjer kommer att efterföljas i arbetet. Det 

innebär att Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avstå från att svara 

på frågor eller när som helst avbryta Din medverkan utan att motivera 

varför. De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och 

förvaras i låsta skåp så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det 

insamlade materialet kommer att användas till en C-uppsats i 

”Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet” vid 

Mittuniversitetet, för att sedan elimineras när arbetet är klart. 

Fyll i bifogad svarsblankett (gäller samtliga oavsett om du väljer att 

medverka eller avstår från medverkan) samt kontaktuppgifter om du 

väljer att medverka. Kopiera svarsblanketten och bifoga i ett svarsmail 

till nina.holm@gmail.com.se så snart som möjligt. 

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta oss. 

Nina Holm & Madeleine Nordlund 

 

Kontaktuppgifter studenter:   

Nina Holm.   xxxx.xxxxxx@gmail.com  

  xxx-xxx xx xx 

Madeleine Nordlund xxxxxxxx@hotmail.com  

  xxx-xxx xx xx 

 

Kontaktuppgifter handledare:   

Jan Eriksson   xxx.xxxxxxxx@miun.se  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Svarsblankett  
 

 

Kryssa i ditt svarsalternativ  

 

[ ] Ja, jag vill medverka  

 

[ ] Nej, jag vill inte medverka  

 

 

 

Jag har valt att medverka och bifogar mina 

kontaktuppgifter nedan:  

 

Namn:________________________________ 

 

 

Telefonnummer:________________________ 

 

 

Mailadress:____________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

 

Samtycke till att delta i undersökning gällande Ledarskapets betydelse 

för motivation i arbete i Programmet för hälsa och rehabilitering i 

arbetslivet, 180 hp på Mittuniversitetet, Sundsvall. 

 

Studieansvariga:   Nivå: 

Nina Holm  C-uppsats, termin 6 

Madeleine Nordlund 

 

Handledare: 

Jan Eriksson 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad 

skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående 

undersökning 

 

 

Datum___________________________________________________ 

 

Namn___________________________________________________ 

 

Namnförtydligande_________________________________________ 

 

 

 


