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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers perspektiv på ledarskap i relation
till medarbetares motivation utifrån ett exempel av ett bemannings- och
rekryteringsföretag. Detta görs genom att besvara två frågeställningar; Vilken typ av
ledarskap kan identifieras hos mellancheferna för att motivera sin anställda? Vilka
motivationsfaktorer är relevanta för medarbetarna utifrån chefernas perspektiv? För att
besvara frågeställningarna och identifiera ledarskapsstrategier och motivationsfaktorer
samt relationen där emellan har vi genomfört åtta djupintervjuer med personer som
innehar en mellanchefsposition. Genom en kvalitativ undersökning har vi haft möjlighet
att gå in på djupet och ta del av chefernas reflektioner, tankar och erfarenheter. Studien är
en deduktiv ansats och bygger på två teorier; tvåfaktorsteorin och inre och yttre
motivation. Studien tar även hänsyn till tidigare forskning om motivation och ledarskap
så som vuxnas motivation till lärande och utbildning, det transformativa ledarskapet,
erkännande till motivation och indikationer för vad som skapar den goda arbetsplatsen.
Vi har genom empirin tagit fram och identifierat kategorier utifrån två teman; ledarskap
och motivation för att besvara vår frågeställning. Empiri visar på att de framtagna
kategorierna engagemang och närvaro, coachande ledarskap, individ- och
situationsanpassat ledarskap, belöning, det dagliga arbetet och företagskultur/ relationer
går hand i hand och är nödvändiga för att uppnå ett gott ledarskap för ökad motivation.
Med detta menar vi på att engagemang och närvaro, coachande ledarskap samt individoch situationsanpassat ledarskap är centrala för vad vi har urskilt som ett gott ledarskap,
medan belöning, det dagliga arbetet och den företagskultur och de relationerna inom
organisationen är nödvändiga parametrar för motiverade medarbetare utifrån chefens
synsätt. Vi kan även se att dessa två teman hör samman och är beroende av varandra.
Utifrån empirin uppfattar vi att på organisationen vi studerat resulterar ett gott ledarskap
till bättre förutsättningar för motiverade medarbetare.
Nyckelord: Ledarskap, motivation, bemanning- och rekryteringsbranschen, inre- och
yttre motivation, tvåfaktorsteorin, mellanchefer

	
  

3	
  

Abstract
The purpose of this study is to investigate the managers’ perspective on leadership in
relation to the motivation of the employees by an example of a manning and recruitment
agencies. This is implemented by framing of two questions; What kind of leadership can
be identified by middle managers to motivate their employees? Which motivation factors
are relevant to employees based on the perspective of the managers? To answer the
question and identify leadership strategies and motivational factors and the relationship in
between, we have conducted eight interviews with persons who hold a middle
management position. Through a qualitative investigation we have been able to go into
depth and had access to these managers reflections, thoughts and experiences. The study
is deductive and based on two theories; Two Factor Theory (Herzberg, 1959) and internal
and external motivation (Deci & Ryan, 2000). The study also takes into account previous
research on motivation and leadership such as adults' motivation for learning and training
(Ahl, 2006), the transformative leadership (Guthenberg, 2011), recognition of motivation
(Hansen and Hermansson, 2013), and indications of what creates a good workplace
(Lindberg and Vineyard, 2012).
We have, using empirical data, developed and identified categories based on two themes,
leadership and motivation, to answer our question. Empirical evidence shows that the
developed categories commitment and presence, leadership coaching, individual and
situational leadership, reward, daily work and corporate culture/relationships go hand in
hand and are necessary to achieve good leadership to increase motivation. By this we
mean that the involvement and presence, coaching, personalised and situational
leadership are central to achieve what we have distinguished to be good leadership. While
the reward, the daily work and the corporate culture and the relationships within the
organisation are essential parameters to get motivated employees based on the manager's
approach. We can also see that these two themes are related and interdependent. Based on
empirical data, we perceive that the organisation we studied the good leadership is
resulting in better conditions for motivated employees.
Keywords: Leadership, motivation, manning and recruitment agencies, internal and
external motivation, Two Factor Theory, middle management position

	
  

4	
  

Innehållsförteckning
1. Inledning .................................................................................................................... 7
Ledarskap .................................................................................................................... 7
1.2 Problemformulering .............................................................................................. 9
2. Bakgrund ................................................................................................................. 10
2.1 Bemanningsbranschen idag ................................................................................ 10
2.2 Bemanningsbranschens utveckling ..................................................................... 10
2.3 Avgränsning ........................................................................................................ 11
2.4 Syfte .................................................................................................................... 11
2.5 Frågeställning...................................................................................................... 12
3. Tidigare forskning .................................................................................................. 13
3.1 Sökprocess .......................................................................................................... 13
3.2 Motivation in adult education ............................................................................. 13
3.3 Kan ett utvecklande ledarskap dämpa anställningsotrygghetens negativa
hälsoeffekter? ............................................................................................................ 13
3.4 Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser ................................................ 14
3.5 Den goda arbetsmiljön och dess indikationer ..................................................... 14
3.6 Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................ 15
4. Teoretiska ramverk ................................................................................................ 16
4.1 Herzbergs tvåfaktorteori ..................................................................................... 16
4.2 Inre och Yttre motivation .................................................................................... 18
5. Metod ....................................................................................................................... 21
5.1 Forskningsmetod ................................................................................................. 21
5.2 Intervjumetod ...................................................................................................... 21
5.3 Utformning av intervjufrågor .............................................................................. 22
5.4 Urval ................................................................................................................... 23
5.5 Tillvägagångssätt ................................................................................................ 24
5.6 Bearbetning av material ...................................................................................... 25
5.7 Forskningsetik ..................................................................................................... 25
5.8 Reliabilitet ........................................................................................................... 26
5.9 Validitet............................................................................................................... 27
6. Resultat och analys ................................................................................................. 28
6.1 Ledarskap ............................................................................................................ 28
6.1.1 Engagemang och närvaro ................................................................................. 29
6.1.2 Coachande ledarskap ...................................................................................... 30
6.1.3 Individ- och situationsanpassat ledarskap ........................................................ 32
6.2 Motivation ........................................................................................................... 33
6.2.1 Belöning ........................................................................................................... 33
6.2.2 Det dagliga arbetet ........................................................................................... 35
6.2.3 Företagskultur/relationer .................................................................................. 36

	
  

5	
  

6.3 Sammanfattning av resultat och analys............................................................... 37
7. Diskussion ................................................................................................................ 40
7.1 Slutsatser ............................................................................................................. 40
7.2 Studiens bidrag och begränsningar ..................................................................... 41
7.3 Förslag till framtida forskning ............................................................................ 43
8. Litteraturhänvisning: ............................................................................................. 44
9. Bilagor ...................................................................................................................... 47

	
  

6	
  

1. Inledning
Ledarskap
Att leda någon är att påverka. Alla chefer i en organisation blir inte ledare. Att utöva
ledarskap är att få människor att handla i riktning mot ett specifikt mål. Med mål,
manipulering, med piskor och morötter till regler och rutiner kan chefen lyckas med att
personalen arbetar utefter ett önskvärt arbetssätt (Ahl, 2004).
Det är svårt att vara en kompetent och duktig chef gentemot sina anställda. För att
bedriva ett framgångsrikt ledarskap krävs det att chefen är tydlig, har god kommunikation,
har sakkunskap, känner empati och engagemang gentemot sina anställda. Chefsrollen är
något människan blir utnämnd till och är en spännande roll som kräver en hel del
erfarenhet för att kunna prestera på ett skickligt sätt (Christersson, 1999). Att gå in i en
anställning som chef är en sak men att upprätta ett gott ledarskap är något helt annat där
det ställs höga krav på individen. Chefsrollen innebär att du står upp för dina medarbetare
och din verksamhet. En av chefens främsta uppgift är att leda medarbetarna till prestation
men också att de levererar goda resultat och känner tillfredsställelse på arbetsplatsen.
Vidare ska chefen hjälpa medarbetarna att utvecklas samt få dem att känna ett driv efter
något på arbetsplatsen för att få personalen att stanna kvar och bidra till verksamhetens
resultat. Uppnår ledaren eller chefen dessa prestationer hos sina medarbetare känner
personalen motivation (Ibid).
Framtida organisationer blir allt mer flexibla. De är inte uppbyggda kring rutor och boxsystem utan de blir mer runda och koncentriska cirklar. Projekt påbörjas och avslutas och
vi vet aldrig riktigt säkert hur många människor som vid en viss tidpunkt är engagerade
och involverade i verksamhetens aktiviteter. Därför kommer chefen i framtiden behöva
vara en teambyggare, en chef som har ett sinne för att sätta ihop ett fungerande team för
att kunna lösa uppgifter de ställs inför. Chefen som teambyggare kommer behöva vara
medveten om medarbetares starka sidor men även sidor som behövs utvecklas (Ahltorp,
1998).
Motivation
Vi ser en tydlig koppling mellan ledarskap och motivation och hur de påverkar varandra.
Ett gott ledarskap leder till ökad motivation. Här nedan preciserar vi vad motivation har
för betydelse (Christersson, 1999).
De flesta människor på vår jord har någon form av sysselsättning för att försörja sig och
överleva vardagen. För att få tillgång till en sysselsättning krävs det att människan har ett
arbete och för att gå till arbetet krävs någon typ av drivkraft, vilket kan gå under namnet
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motivation. För att vilja gå till sitt arbete varje dag krävs det att människan är motiverad
och känner sig tillfredsställd. Motivation kan ha olika betydelser för människor och
variera beroende på vad olika individer faktiskt blir motiverade av. Motivation utifrån
nationalencyklopedin beskrivs som en “psykologisk term för de faktorer hos individen
som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE.se, 2015). Teorier om
motivation förklaras om varför vi över huvud taget handlar som vi gör i vissa
sammanhang. Det behövs för att människan ska förstå det faktum att organismer
konsekvent strävar mot bestämda och uppsatta mål med hjälp av olika beteenden. Källan
till motivation kan antingen förklaras som inre eller yttre motivation. Den inre
motivationen tillfredsställer det inre i människan och gör att den känner drivkraft att
utföra en uppgift. Den yttre motivationen fokuserar mer på att uppnå externa resultat
såsom visas fysiskt som till exempel belöningar som högre lön men kan även vara för att
undvika eventuella bestraffningar som individen uppfyller vissa aktiviteter (Christersson,
1999).
Förändringar har skett inom organisationsmönster och olika strategiska tillvägagångssätt
för att driva verksamheter framåt och tillföra goda resultat, detta främst för att
tjänstemannasektorn har vuxit fram och utvecklats i Sverige. Den lärande
organisationen kännetecknas av en kreativ arbetsmiljö där medarbetarna tillåts att dela
med sig av sin kunskap. Här lämnas stort utrymme för utveckling och interaktionen inom
organisationen sker utan hänsyn till status och hierarkisk rang. Vidare arbetar ledningen
med att främja en lärandeprocess där de anställda känner sig delaktiga och
självmotiverade (Börnfelt, 2009). Ett exempel på en bransch som syftar på att skapa en
dynamisk arbetsmiljö som skulle definieras som lärande är bemanning och
rekryteringsverksamheten. Branschen har expanderat snabbt och genom en ny typ av
arbetsmarknad tar fler företag extern hjälp vid rekrytering av personal. Med växande
konkurrens inom branschen tvingas företagen och medarbetarna inom organisationen att
vara dynamiska och följsamma med den snabba utvecklingen. Vid beröring av ämnen
som kretsar kring kunskapsbildning, lärande och kompetensutveckling förstås
informationen utifrån arbetslivspedagogik (Hagström, 2007).
Utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv förstås den självmotivation som ingår i
lärandeprocessen inom dynamiska organisationer så som bemanning och
rekryteringsbranschen förespråkar. Pedagogik utvecklar kunskapen om de processer som
både är formella och informella. Genom de formas vi människor och förändras i olika
sociala och kulturella sammanhang som till exempel skola, familj och arbetsliv (Ibid). De
handlar om olika aspekter genom vilka förutsättningar och genomförande vi människor
ställs inför från till exempel fostran, lärande och andra sociala processer. Frågor kring
styrning och ledarskap hör därför till liksom digitala mediers kommunikativa praktiker.
De frågor vi ställer oss är hur och varför olika former av värderingar och kunskaper

	
  

8	
  

uppstår och vidmakthålls genom generation till generation och mellan individer och
grupper. Vår omvärld förändras ständigt och gör att förutsättningarna för den verksamhet
som bedrivs kan ändras. Organisationer behöver då vidta åtgärder som är nödvändiga och
som för allt i rätt riktning. Utan pedagogiken skulle detta inte vara möjligt då allt behöver
genomföras med ett pedagogiskt tänk och inblick (Christersson, 1999). Pedagogik hjälper
till att förstå viktiga aspekter inom ledarskap och sociala processer vilket är teman som
undersökningen ämnar beröra och därav det pedagogiska perspektivet som genomsyrar
studien.
Pedagogik hjälper oss att förstå och bidrar till hur vi ska hantera ledarskap. Ett
pedagogiskt ledarskap är en av de viktigaste aspekterna för att bedriva ett gott ledarskap
som chef, och motivation är en påverkande faktor på lärandet. Vi vill undersöka
relationen mellan ledarskap och motivation och kunna påstå att det goda ledarskapet leder
till ökad motivation. Motivation är en påverkande faktor på människors lärande och
utveckling på en arbetsplats och hamnar därför inom ämnet arbetslivspedagogik.
Ledarskapet påverkar motivationen hos individer som i sin tur påverkar lärande och
utveckling på arbetsplatsen. För att kunna utveckla sina medarbetare och organisation
krävs det ett pedagogiskt ledarskap. Vi ser det som en kedja som hör ihop och påverkas
av varandra där det slutligen är området pedagogik vi yttrar oss i.
1.2 Problemformulering
Bemannings- och rekryteringsbranschen kräver idag dynamiska arbetsplatser för att
överleva marknadens konkurrens. Med den snabbt föränderliga miljön tvingas personalen
vara flexibel och konstant tillgänglig för att leva upp till marknadens krav. Johan
Guthenberg skriver en artikel om anställningsotrygghetens negativa effekter samt hur ett
utvecklat ledarskap kan förebygga skador på hälsan. Guthenberg (2011) menar att en ny
form av ohälsa vuxit fram i Sverige i takt med att osäkerheten kring anställningen, eller
anställningsotrygghet, ökat bland den svenska befolkningen med de ökade kraven på
personalen. Guthenberg (2011) definierar fenomenet som “upplevd maktlöshet inför hot
mot kontinuiteten i ens tjänst”. Eftersom detta har blivit ett uppmärksammat problem på
många arbetsplatser idag kan vi även se hur sjukskrivningar på grund av utbrändhet och
psykisk ohälsa ökat (Ibid). Vidare menar Guthenberg att olika typer av ledarskap på
arbetsplatser har en inverkan på de anställdas välmående genom att ge en ökad känsla av
meningsfullhet i arbetet. Detta kan även benämnas som motivation.
Med denna studie vill vi närmare undersöka hur chefer motiverar sina medarbetare inom
bemannings- och rekryteringsbranschen. Ur ett chefsperspektiv ämnar vi att se på
ledarskap i relation till medarbetarmotivation och hur det påverkar individerna och
organisationen.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt ger vi en grundläggande inblick i branschen vi valt att studera med avsikt
att skapa en vidare förståelse för organisationens historia och karaktär.
2.1 Bemanningsbranschen idag
Branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag innefattar idag cirka
500 medlemsföretag, varav drygt 440 av dem är auktoriserade bemanningsföretag. Totalt
sett har branschen ca 69 900 årsanställda och hela branschen förmedlar årligen 172 000
personer i arbete via uthyrning eller direktrekrytering. Ungefär 40 procent av alla
anställda är arbetare och 60 procent är tjänstemän. Av den totala befolkningen i Sverige
arbetar ungefär 1,5 procent på ett bemanningsföretag. Bland de 35 största företagen
uppnåddes en omsättning på 20,6 miljarder om året (Bemanningsföretagen, 2014).
I dagens samhälle är det vanligt att företag tar hjälp av konsultbolag i flera kedjor inom
verksamheter. Dels för att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt men även för att företaget
saknar intern kompetens inom ett verksamhetsområde eller vid särskilda strategifrågor.
Bemanning och rekryteringsbranschen har varit den organisation som vuxit mest i
Sverige under de senaste 20 åren då allt fler företag lägger mer vikt på att ha de rätta
mänskliga kompetenserna och resurserna inom företaget. Bemanningsföretag anlitas för
att bistå med personaluthyrning och hjälp vid rekryteringar och omställningar inom ett
företag. Att branschen de senaste två decennierna har vuxit så pass mycket på marknaden
är till stor del på grund utav den lagstiftning som fanns i Sverige fram till slutet av 1900talet. Runt mitten av 90-talet togs lagen om det förbud att driva privata
arbetsförmedlingar i ett vinstdrivande syfte bort och möjliggjorde därigenom en
verksamhet med personaluthyrning utan tillstånd av arbetsförmedlingen. De förändringar
som den svenska arbetsmarknaden genomgått under de senaste decennierna är ytterligare
en bidragande orsak till bemanningsbranschens framväxt. Vad som framförallt bidragit
till förändringar som skett är att antalet fastanställda regelbundet minskat sedan slutet av
1900-talet. Främsta anledningen till detta är på grund utav att allt fler företag väljer att
endast organisera företagskärnan till en stabil punkt med fast personal och sedan använda
sig av projektanställningar, viss- och deltidsanställningar eller outsourcing vid behov.
Anställningar som vikariat, behovs- och projektanställningar är de som ökat allra mest
och därför är bemanningsföretagen en bekväm väg att gå för snabb och kompetent
personal (Näringslivsdepartementet, 2003).
2.2 Bemanningsbranschens utveckling
Förutsättningarna för branschen växte och på 2000-talet skaffades kollektivavtal för
tjänsteföretag och samtliga LO-förbund för arbetare vilket öppnade upp för en helt ny och
bredare marknad. Den politiska påverkan genom nya regler och beslut har haft en
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avgörande roll i bemanningsbranschens expansion, med även tillbakagång. Diskussion
rörande huruvida bemanningsbranschen gynnar arbetarna och befolkningen snarare än
verksamheten och kapitalismen har hotat branschens framväxt och tydliga riktlinjer har
skapats för marknadens bästa.
Bemanningsbranschen över lag har haft en positiv trend som ser ur att fortsätta uppåt.
Däremot kan vi se att vissa år har den positiva trenden gått nedåt. Branschen hade sin
topp år 2000 då 42 300 arbetade inom branschen och omsatte cirka 8 miljarder kronor. År
2001-2004 sjönk volymerna kraftigt, framförallt inom IT-området då det rådde en
lågkonjunktur. Många bemanningsföretag gick i konkurs och över lag var det tufft för
dem att överleva. Efter några år återgick det till höga volymer och år 2005-2006 visade
det på stor tillväxt igen. Året efter visades det ytterligare en tillväxt upp emot 20 procent i
både försäljningsvolym och antal anställda. Omsättningen i Bemanningsföretagens 35
största medlemsföretag gick uppemot 21,6 miljarder kronor under år 2014. (Unionen,
2008).
Det ser ljust ut för bemanningsföretagen i framtiden. Under det första kvartalet av 2015
väntar sig ungefär 55 procent av bemanningsföretagen en ökad efterfrågan. Ungefär 43
procent förväntar sig oförändrad och två procent räknar med en minskad efterfrågan.
Nettoantalet hamnar då ungefär på 53 procent vilket innebär att företagen kan förvänta
sig någon förbättring från första kvartalet jämfört med utfallet förra året. Vi ska dock ha
med oss att under 2014 var efterfrågan ganska låg (Almega 2014) och (Svensk näringsliv,
2010).
2.3 Avgränsning
Studien har avgränsats till att undersöka ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i
Stockholmsområdet då organisationen är dynamisk och omfattande. Den teoretiska
avgränsningen i studien fokuserar på hur ledarskap används för att strategiskt motivera
anställda utifrån inre och yttre aspekter. En annan avgränsning vi valt är att
undersökningen fokuseras utifrån ett chefsperspektiv där studien syftar på hur ledarna ser
på ledarskap i relation till medarbetarmotivation. Följt av detta urskiljer vi framträdande
typer av ledarskap som de jobbar med för att motivera anställda.
2.4 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers perspektiv på ledarskap i relation
till medarbetares motivation utifrån ett exempel av ett bemannings- och rekryterings
företag.
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2.5 Frågeställning
- Vilken typ av ledarskap kan identifieras hos mellancheferna för att motivera sin
anställda?
- Vilka motivationsfaktorer är relevanta för medarbetarna utifrån chefernas perspektiv?
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant och representativ för vår
undersökning. Vidare anges även en kortare sammanfattning i hur vi tillämpar det
framtagna underlaget i vår studie.
3.1 Sökprocess
Vid framtagning av tidigare forskning har vi utgått ifrån tillämplig forskning av
motivation och ledarskap i arbetsrelaterade situationer. För att hitta relevant data använde
vi databaserna Digitala Vetenskapliga Arkivet, SwePub och Libris. Där använde vi oss av
sökord som ”motivation”, ”leadership” och ”motivation employee” som används i både
det engelska och svenska språket. Dessa ord sökte vi på i olika konstellationer samt med
och utan citattecken samt plustecken för att få så träffsäkra och relevanta artiklar som
möjligt. Vi har varit noggranna med att försäkra oss om att forskningen varit
refereegranskad och publicerad som vetenskapligt bekräftad.
Det var en utmaning att hitta artiklar som relaterade till både motivation och ledarskap
och det uppstod en viss svårighet kring detta. Vi ändrade därför om sökorden och gjorde
om konstellationerna där vi hittade fyra stycken artiklar som var relevanta och berörde
studiens ämne på ett tillfredsställande sätt. Här nedan kommer en presentation på de
artiklarna vi valt ifrån tidigare forskning.
3.2 Motivation in adult education
Vid sökningsresultatet fick vi fram artikeln Motivation in adult education - A problem
solver or a euphemism for direction and control? Artikeln är skriven av motivations- och
arbetslivsforskaren Helene Ahl. Sammanfattningsvis handlar den om vuxnas motivation
till utbildning och lärande. Ahl ställer sig kritisk till tidigare teorier om att motivation hos
vuxna är något medfött, hon argumenterar snarare för att se motivation som en
konstruktion av människor som ser att fenomenet saknas i andra individer. I stället för att
lösa gåtan kring motivation menar Ahl att begreppet kan ses som ett uttryck för ledning
och kontroll. Vidare diskuteras hur vida begreppet för vuxenmotivation förstås bäst
genom att sätta det i förhållande till de som formulerar problemet samt varför
forskningen bör fokuseras på de personer som konstruerar problemet (Ahl, 2006).
3.3 Kan ett utvecklande ledarskap dämpa anställningsotrygghetens negativa
hälsoeffekter?
Johan Guthenberg är forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet
där han bland annat skrivit artikeln Kan ett utvecklande ledarskap dämpa
anställningsotrygghetens negativa hälsoeffekter? Vi fick fram artikeln genom en sökning
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av ledarskapstrategier kopplat till motivation. Studien syftar på att studera sambandet
mellan osäkerhet för sin anställning, utbrändhet och psykisk ohälsa i relation till ett
utvecklande/ transformativt ledarskap. Det tranformativa ledarskapet står som grund i
studien och definieras som en ledarskapsstil där chefen tar hänsyn till den anställdes
individuella behov och främjar innovation och kreativitet, samt är karismatisk och
inspirerande (Guthenberg, 2011). Ledarstilen syftar på att motivera de anställda på
företaget och därigenom få en friskare personalstyrka. Resultatet av analysen visar att ett
tranformativt ledarskap dämpar anställningstrygghetens ohälsa så som utbrändhet och
psykisk sjukdom.
3.4 Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser
En artikel skriven av Niklas Hansen och Daniel Hermansson ger oss en läsning om
erkännandet till motivation och en ökad förståelse för erkännandeprocessen (Hansen och
Hermansson, 2013). Genom djupgående intervjuer genomför forskarna en kvalitativ
studie på en arbetsplats med ett resultat som visar att erkännandet faktiskt leder till högre
motivation och välmående hos personalen. Analysen visar att erkännandet yttrar sig i
flera former och förmedlas informativt eller genom handling ifrån bland annat chef och
ledning. Studien visar att erkännandet antingen kan visas genom uppskattning och
uppmuntran av andra eller genom belöningar så som exempelvis ökat handlingsutrymme.
Resultatet visar att ledningen spelar en viktig roll för erkännandeprocessen där det
verbala erkännandet ifrån sin chef genom visad uppskattning fick de anställda att växa
och känna sig betydelsefulla (Ibid). En annan viktig faktor för erkännande var att
företagets grundkultur skapar möjligheter för socialt umgänge och därigenom känner
personalen motivation. Vidare ansågs det att erkännandet och bekräftelsen på sin
arbetsplats skapade välmående och trivsel vilket resulterade att den upplevda
motivationen bland medarbetarna ökade (Ibid).
3.5 Den goda arbetsmiljön och dess indikationer
Per Lindberg och Eva Vingård är författare till en rapport och kunskapsöversikt om den
friska arbetsplatsen där indikationer för vad som skapar den goda arbetsplatsen
argumenteras och redovisas. De menar att en god arbetsmiljö har positiva effekter på
både de anställdas välmående och såväl på verksamhetens resultat. Ett tydligt
kännetecken som påvisats i rapporten för god arbetsmiljö är positiva, tillgängliga och
rättvisa ledare samt ett socialt klimat. Att chefers ledarskap har en stor inverkan på
arbetsmiljön är ett faktum där det bland annat framgår att ”ur ett organisationsperspektiv
menar man att det är människors energi, kompetens och innovationskraft som för
verksamheten framåt” (Lindberg och Vingård, 2012, sid. 46) där chefen spelar en viktig
roll för att stimulera och möjliggöra detta (Ibid).
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning
Den tidigare forskning som vi valt att använda oss av visar på att det går att se på både
motivation och ledarskap utifrån olika synvinklar och att en röd tråd genomsyrar den
framtagna forskningen. En social och hälsofrämjande arbetsplats med ett gott ledarskap
ifrån chefen genererar till motiverade och välmående medarbetare. Den tidigare
forskningen tillsammans med de teorier vi valt att utgå ifrån vill vi som utgångspunkt
undersöka hur dagens ledare motiverar sina anställda inom bemanningsbranschen, samt
därigenom utläsa och identifiera ledarskapsstilar som är utmärkande för
medarbetarmotivation. Genom den tidigare forskning som gjorts inom samma ramar som
vi studerar får vi en djupare inblick i ämnet samt stärker vår egen studie.
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4. Teoretiska ramverk
För att skapa en förståelse kring hur ledarskapsstrategierna påverkar de anställdas
motivation krävs mer etablerad fakta och kunskap inom området än insamlad data. Därför
behövs likvärd kunskap som kan sättas i sammanhang för att få en tydligare förståelse
och bli mer begriplig. För att förklara detta fenomen tar vi hjälp av teorier som hjälper
oss att tolka och förstå det undersökta fenomenet. Genom teorier kan vi få förklarat för
oss vad fenomenet har för betydelse och som en modell som gör det enklare för oss att
förstå vårt fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Detta kapitel ämnar kring att presentera
det teoretiska ramverk som vi använt som utgångspunkt i vår studie.
Motivation är ett brett begrepp som kan tolkas på många olika vis beroende på vem du
frågar. I denna studie har vi valt att utgå ifrån Herzbergs tvåfaktorteori och inre och yttre
motivation. För att få en förståelse för hur ledarskap och motivation hänger ihop och hur
de påverkar varandra kan teorierna antas för att förklara det tänkbara fenomenet.
Genom Herzbergs tvåfaktorteori förklaras två olika faktorer där vi får en djupare inblick i
hur motivationsfaktorer spelar in i det dagliga arbetet och också motivationen hos
människan för att vilja utföra ett skickligt arbete. Genom inre och yttre motivation går vi
in på djupet och får en uppfattning av hur individen känner motivation inifrån och hur det
yttre påverkar. Med dessa två teorier har vi alltså något som talar om hur motivation
utspelar sig och visar sig i sitt dagliga arbete men också en teori om hur motivation
speglar sig inifrån och vad som får människan att vilja utföra något. Genom att
tillsammans kombinera dessa teorier skapar vi oss en tydlig bild och kan förklara vår
studie så att den lättare kan förklaras och sättas i sammanhang.
4.1 Herzbergs tvåfaktorteori
Herzbergs tvåfaktorteori förklaras genom två olika faktorer; motivationsfaktorer och
hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är faktorer som ökar den inre motivationen hos
människan för att vilja utföra ett skickligt arbete. Med detta menas de saker som kan
kopplas till det dagliga arbetet, det vill säga saker som innefattar ansvar, meningsfullhet
och utvecklingsmöjligheter. När vi talar om hygienfaktorer kan vi benämna det som en
typ av yttre motivation men den kan ses som en grund till missnöje om det finns brist till
det. Några hygienfaktorer kan vara bland annat orättvisor på arbetet, lön, fysisk miljö
eller en oorganiserad miljö med dålig arbetsledning (Herzberg, 1959).
Frederick Herzberg är en amerikansk forskare som är välkänd för sin forskning kring
arbetsprestation, tillfredsställelse och motivation. Herzberg ville undersöka vad som fick
människor att vilja arbeta och trivas och tvärtom, vad som fick de att vantrivas.
Undersökningen gjordes vid Pittsburgh i USA där han kom fram till tvåfaktorteorin som
han delade upp i vad han kallar hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Han samlade in
data från socialtjänstarbetare och urvalsstorleken blev 170 stycken. Informanterna
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svarade på frågan vad de ville ha ut av sina arbeten och vad som gjorde de motiverade
och positiva på arbetet. De flesta beskrev faktorer relaterade till arbetsuppgifter och
incidenter som visade att de var framgångsrika i utförandet av en uppgift. Många svarade
även att en stor del handlade om möjlighet till professionell utveckling i sin roll. När de
beskrev missnöjet på arbetet beskrevs det på ett helt annat sätt, det var sällan relevant till
arbetsuppgiften, utan till de förhållanden och omständigheter som de möttes av under
utförandet av arbetsuppgiften. Vissa av omständigheterna som beskrevs kunde till
exempel vara oorganiserad arbetsmiljö med en dålig ledning, orättvisor, den fysiska
miljön på arbetet, lön och andra förmåner som inte sköttes bra. Dessa
omständighetsfaktorer benämner Herzberg för hygienfaktorer, han drar en jämförelse
som vi kan likna vid den medicinska hygienen för människan. Hygien är förebyggande
men inte botande för människor, den kan avlägsna hälsorisker för människan och miljön.
Han menar att det moderna samhället inte kan bota alla sjukdomar utan genom en rad
olika förändringar kan leda till positiva åtgärder, ett exempel kan vara vattenrening och
kontroll av luftföroreningar. Utan dessa åtgärder hade samhället haft fler sjukdomar än vi
har idag och på ett liknande sätt kan arbetet beskrivas. Om vi är med om en destruktiv
situation på arbetet så skapar vi oss en negativ bild och attityd om det, om då våra
hygienfaktorer förbättras kan även vår attityd till vårt jobb göra det. Herzberg förklarar
att hygienfaktorerna inte kan skapa motivation utan de kan reducera människors missnöje
och skapa en positiv bild. Sammanfattningsvis kan vi säga att hygienfaktorerna appliceras
på ett sätt som innebär att när en situation är optimal så uppstår inget missnöje men
samtidigt uppstår det inte heller några positiva attityder eller någon motivation som
verkan av att dessa hygienfaktorer tillgodoses (Herzberg, 1959).
Herzberg beskriver hur människan alltid tenderar till att vilja förverkliga sig själv inom
varje område i livet, att ha ett arbete som man trivs med är en av de viktigaste delarna i
livet. Det är just självförverkligande som leder till motivation och de positiva attityderna
till ett gott arbete. Dessa hygienfaktorer kan inte ge den anställde den grundläggande
tillfredsställelsen eftersom den inte har den potentialen. Däremot kan den få det från
faktorer som är kopplade till utförandet av arbetsuppgiften som människan behöver för
att känna sig motiverad i arbetet och kunna prestera på topp.
Dessa två faktorer är både kopplade till uppgiften och hygienfaktorerna kan verka som
mål för att individen ska lyckas, däremot skiljer de sig åt när det kommer till motivation.
Hygienfaktorerna tillgodoser den anställdes behov genom att undvika obehag och det
som är icke önskvärt på en arbetsplats, detta kan hjälpa individen att nå sin fulla kapacitet.
Herzberg (1959) har valt att kalla dessa tvåfaktorteorin då det behandlar motivation. Båda
faktorerna hänger ihop och vi kan se att båda tillgodoser den anställdes behov men på
olika sätt. Det är motivationsfaktorerna som framhäver att åstadkomma de positiva
attityder och den prestation som arbetsgivare letar efter hos de anställda och det kan
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exempelvis vara ansvar, erkännande, utvecklingsmöjligheter och att de känner sig
meningsfulla (ibid).
4.2 Inre och Yttre motivation
Inre motivation
Den inre motivationen kan definieras som en aktivitet som vi gör får för egen skull
snarare än i jakt på materiella belöningar. Vi gör det för att vi människor ska känna
tillfredsställelse och för att vi ska hitta glädje och intresse. Deci & Ryan (2000) menar att
när en individ känner inre motivation agerar personen för nöjes skull eller för att få en
utmaning snarare än att det vore på grund av något som till exempel påtryckningar från
omgivningen. Vi människor besitter en slags inre motivation i relation till olika typer av
aktiviteter. Alla människor har olika typer av intressen och är intresserade av helt olika
saker och det går att jämföra med den inre motivationen. Deci & Ryan hävdar att den inre
motivationen kan delas upp i två olika definitioner. Den första beskriver att motivation
inte är i behov av det runt omkring som exempelvis belöning och påtryckningar i och
med att sysslor är tillräckligt berikade. Den andra definitionen de nämner är att
människan försöker tillgodose de medfödda fysiologiska och psykologiska behoven. Den
motivation som människan känner inför aktiviteten kommer från ett intresse och som
samtidigt
påverkar
behovstillfredsställelsen
för
den
givna
aktiviteten.
Sammanfattningsvis menar de att båda definitionerna knyter ihop varandra och
tillsammans kännetecknar inre motivation (Deci & Ryan, 2000).
Inre motivation kan även beskrivas som något naturligt inom människan, att alla vi
individer bara har det inom oss. Det kan sägas att den inre motivationen grundar sig på
personlighetsfaktorer som människan besitter och hur vi agerar utefter ett intresse snarare
än något hotfullt. Granbom (1998) beskriver att motivation kan uppstå då vi har möjlighet
att bestämma över saker själv. Detta leder då i sin tur till att vi engagerar oss i olika
aktiviteter som vi har ett intresse för eller anser är viktigt för oss. En annan sak de
beskriver är genom att människan alltid vill känna sig behövd och få uppskattning för det
den gör så bidrar stöd och uppmuntran till inre motivation.
Yttre motivation
Den yttre motivationen brukar benämnas som något externt, något som utförs för att
uppnå vissa resultat som visas utåt. Ett exempel kan vara att få belöningar eller att
undvika konflikter och andra bestraffningar. Detta har Deci & Dylan (2000) undersökt
och de menar på att yttre motivation syftar till att utkomsten av en aktivitet resulterar i ett
instrumentellt värde än att de stödjer en inre njutning hos individen. Även yttre
motivation delas upp i definitioner men här i fyra olika sådana. Den första benämns yttre
reglering och påverkas av det yttre genom regler och krav. Individen blir här kontrollerad
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av externa faktorer och motiveras av att få belöningar av andra. Definition nummer två
benämns som introjektion och syftar till att individen utför vissa aktiviteter för att
undvika att få skuldkänslor eller ångest. Det applicerar människor som har låg självkänsla
och vill uppnå stolthet. Här anser många att det kan handla om inre motivation då vi
pratar om det inre hos en människa men eftersom individen försöker förbättra ett tillstånd
anses det vara en yttre motivation då individen fokuserar på ett uppsatt mål (Deci & Ryan,
2000). Den tredje definitionen kallas för identifikation, då har individen identifierat sig
med den personliga betydelsen och har kontroll över sitt personliga värde och styr
därigenom en handling utifrån det. Det menas med att individen tillskriver ett personligt
värde och funderar över hur den ska ha nytta av att utföra aktiviteten. Därefter ökar
motivationen för att fortsätta att utföra aktiviteten som i sin tur leder till att kunskap
tillförs snarare än att individen får det ifrån en inre vilja. Den sista definitionen benämner
de för integration och den anses vara den minst kontrollerade av alla de fyra
definitionerna. Den används när individen ser ett visst beteende på ett sätt som
överensstämmer med sina egna behov och värderingar. Beteendet motiveras mer av att
personen känner igen sig än att få belöningar eller rädsla för att bli bestraffad
(Deci & Ryan, 2000).
Den yttre motivationen kan även den beskrivas annorlunda. Granbom (1998) förklarar
den yttre motivationen som något som hålls igång hos en individ i hopp om att uppnå mål
eller få belöning för en aktivitet. Något exempel på detta kan vara en person som försöker
gå ner i vikt och ändra sin kost för att uppnå en bättre hälsa. Det kan också vara en person
som försöker komma in på en viss utbildning och kämpar för att få ett arbete. Samtidigt
kan vi se att yttre motivation försöker tillfredsställa personer runt omkring och dess krav,
därför kan ett misslyckande leda till att individen upplever oro. Om yttre påtryckningar är
aktuellt resulterar det i att personens inre motivation minskas och agerar därefter. Detta
beteende kommer endast att ske så länge den yttre kontrollen existerar (Granbom, 1998).
Sammanfattningsvis kan dessa faktorer kopplas ihop genom att Herzbergs tvåfaktorteori
fokuserar på två delar; motivation och hygienfaktorer. Motivation är den delen som ser
till att öka den inre motivationen hos individen till att vilja utföra ett gott arbete.
Hygienfaktorer däremot benämns som en yttre motivation som kan ses som en vilja att
undvika missnöje. Genom vår andra teori, inre och yttre motivation som är mer uttalande
och konkret anses inre motivation vara saker som människan känner samverkan av och
känner sig förstådd med. Yttre faktorer däremot är mer saker som vi kan få genom till
exempel belöningar. Dessa teorier kompletterar varandra då de beskriver motivation
utifrån olika begrepp som kan sättas i relation till olika fenomen och därigenom
appliceras olika. För att få fram perspektivet på ledarskap i relation till medarbetarnas
motivation har vi kunnat använda båda teorierna på olika vis för att förklara vårt resultat.
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När vi beskriver känslor och hur individen känner inombords har vi tagit hjälp av
Herzbergs tvåfaktorteori om motivationsfaktorer där vi förklarat det inre hos människan
att vilja utföra ett gott arbete. Här beskriver vi resultat som innefattar meningsfullhet,
ansvar och möjligheten att kunna utvecklas på arbetet. Den andra teorin, inre motivation
som vi kopplat samman med motivationsfaktorn från Herzbergs teori beskriver aktiviteter
som medarbetarna gör för egen vinning. Vi gör saker för att känna tillfredsställelse,
glädje och intresse och agerar då för nöjes skull. För att besvara vår frågeställning om
vilken typ av ledarskap som kan identifieras hos mellancheferna har vi tagit hjälp av
dessa två teorier för att beskriva och sätta de i relation till vårt resultat.
När vi beskriver vilka motivationsfaktorer som är relevanta för medarbetarna utifrån
chefernas perspektiv har vi till stor del tagit hjälp av teorin yttre motivation och en del
från Herzbergs teori; hygienfaktorer. Dessa kompletterar varandra genom att den yttre
motivationen beskriver något som utförs för att uppnå vissa resultat som till exempel
belöningar som var ett återkommande svar hos våra informanter. Medan hygienfaktorer
kan sättas i relation till vad det är brist på, saker som kan ses som en grund till missnöje
om medarbetarna till exempel har orättvisor på arbetsplatsen eller en dålig arbetsmiljö.
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5. Metod
I följande kapitel presenteras forskningsmetod, intervjumetod, utformning av
intervjufrågor, urval och genomförande samt bearbetning av material och
forskningsetiska aspekter. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet.
5.1 Forskningsmetod
Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod. Vi studerar ett fenomen i
samhället, eller snarare på arbetsplatsen, och vill därigenom samla på oss kunskap hur
fenomenen fungerar, hur människor skapar möjligheter till att göra olika saker, hur
exempelvis makt kan bestämma över andra och hur människor blir påverkade (Ahrne och
Svensson, 2011). För att få en djupare inblick i människors erfarenheter och åsikter om
vårt valda fenomen, ledarskap för arbetsmotivation, är den kvalitativa studiemetoden
lämplig att välja. Den kvalitativa metoden har även benämnts som ”mjuk data” då
begreppet används som övergripande för alla sorters metoder som bygger på intervjuer,
observationer eller textanalyser (Ahrne och Svensson, 2011).
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats, det bygger på logik som innebär att slutsatser
grundas ifrån allmänna lagar och teorier. Studien följer ett teoretiskt ramverk om
motivationsteorier som sätts som utgångspunkt mot vår studie. Utefter det empiriska
material som samlas in prövas vår forskningsfråga mot den valda teorin med strävan till
att bevisa vårt forskningsförsök (Fejes och Thornberg, 2009). Eftersom den deduktiva
ansatsen syftar på att bevisa ett fenomen genom redan befintliga och legitima teorier eller
sanningar tillför studier i denna form inget nytt så länge en teori bekräftas (Ibid).
Däremot följs vanligtvis inte det deduktiva förhållningssättet efter punkt och pricka utan
inslag av andra ansatser förekommer, så även i denna studie.
5.2 Intervjumetod
En av den mest förekommande forskningsmetoden inom den kvalitativa designen är
intervjuer. Genomförandet av intervjuer ger forskaren en möjlighet att delta i en social
miljö, exempelvis en arbetsplats, och därigenom få en insikt och förståelse för vad som
händer och samspelar sig i miljön. Utöver detta ger även en intervjumetod forskaren
kunskap om sociala samspel och förhållanden för att ta del av individers känslor,
erfarenheter och upplevelser (Ahrne och Svensson, 2011). Syftet med vår studie är att
närmare undersöka chefers ledarskap för att motivera de anställda och genom intervjuer
få en djupare förståelse för informanternas åsikter, tankar och erfarenheter och på så sätt
skapa ett empiriskt material att bygga vår studie på.
Det finns flera fördelar med en kvalitativ intervjumetod. Främsta anledningen är att vi på
kort tid får ta del av chefernas reflektioner kring ledarskap och motivationsfenomen samt
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att analyseringen av det insamlade materialet är lätt att komplettera i fall det skulle dyka
upp frågor eller oklarheter (Ahrne och Svensson, 2011). Jämfört med den kvantitativa
forskningsmetoden är intervjuformen mycket flexibel på så sätt att styrningen är liten.
Dock kan detta även generera i problem då eventuella utsagor slutligen är helt
ointressanta för studiens syfte. Vidare kan intervjuer även ge en inskränkt bild av ett
fenomen och därför kan materialet slutligen vara missvisande och inte generaliserbart
(Ibid).
Den insamlade data för denna undersökning är det empiriska material vi fått genom
intervjuer. Intervjuguiden följer en semistrukturerad form som innebär att
intervjufrågorna är öppna och förberedda utefter teman men är flexibel på så sätt att den
lämnar utrymme för följdfrågor och eventuella sidospår (Trost, 2012). Samma frågor
ställs till samtliga informanter och intervjuerna tar ungefär lika lång tid att genomföra.
Genom att ställa öppna frågor kan informanten reflektera och dela med sig av sina
erfarenheter och på så sätt beröra intressanta aspekter som annars eventuellt inte hade
framkommit. Dock kan även den semistrukturerade intervjun med öppna frågor leda till
att informanten svävar iväg och talar om saker som kan vara irrelevant för studien. Med
en strukturerad intervjuguide med väl förberedda teman undviker vi problemet och har
alltid studiens syfte i fokus (Ibid).
5.3 Utformning av intervjufrågor
Vilka frågor som forskaren ställer i den kvalitativa undersökningen har en stor påverkan
på studiens resultat och därmed tillförlitlighet. Vi identifierade och avgränsade vårt
forskningsområde till två olika teman som stod till grund för vår intervjuguide. De två
teman som valts ut går hand i hand med studiens syfte som har för avsikt att undersöka
relationen mellan ledarskap och motivation utifrån mellanchefens perspektiv på ett
bemannings- och rekryteringsföretag. Våra två teman preciserades därför som ledarskap
och motivation. Intervjuerna inleddes med tre bakgrundsfrågor för att vi skulle få en
överblick av personens utbildning, arbetsuppgifter och hur många personen i fråga var
chef över. Därefter utformades intervjufrågorna utifrån de två teman samt de aktuella
forskningsfrågorna. Nedan redovisas två exempelfrågor ifrån de valda teman vi jobbat
utefter.
Tema 1 – ledarskap
· Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil och hur arbetar du med den?
· Hur får du som chef dina medarbetare att trivas på arbetsplatsen?

Tema 2 – motivation
· Hur definierar du motivation och vad betyder det för dig som chef?
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·

Vilka ledarstrategier tycker du är de bästa för ökad motivation hos dina anställda?

En annan viktig aspekt vi relaterade till vid utformning av intervjufrågorna var vår valda
teori. Eftersom vi vill testa vårt syfte mot en befintlig teori formulerade vi frågor som kan
hjälpa oss att få svar på detta i relation till vår teori. Vi valde sedan att göra testintervjuer
på företaget med individer i ungefär samma position som vi tänkt intervjua senare. På så
sätt kan vi urskilja vilka frågor som är relevanta och vilka vi eventuellt är villiga att ta
bort. Utöver detta är vi noggranna med att inte vara ledande i våra formuleringar utan
ställa öppna frågor som uppmanar till mer välutformade svar. Vi valde att säga det till
respondenten redan vid missivbrevet där de fick information om hur intervjun skulle gå
tillväga så att de hela tiden blev påminda om att vi gärna ser att de svävar ut lite i
frågorna.
5.4 Urval
Att vi valde att undersöka vår forskningsfråga inom just bemannings- och
rekryteringsbranschen är främst på grund utav att det är en dynamisk och snabb
föränderlig bransch där motivationen bland de anställda är en viktig faktor för
verksamhetens framgång. Human Resources präglar branschen och högre motivation
bland de anställda bidrar till goda resultat genom operativa och strategiska lösningar
genom sin personal. Vi valde att intervjua mellanchefer inom en organisation som är
verksam inom bemannings- och rekryteringsbranschen genom en bekvämlighets – eller
också kallad tillgänglighetsurval (Fejes och Thornberg, 2009). Detta på grund utav
interna kontakter inom det aktuella företaget vilket underlättade avsevärt tillgången till att
ta del av organisationen och de chefer som arbetar där. Urvalet är fördelaktigt vid brist på
möjlighet att kontakta intervjupersoner och vid dålig tillgång till ekonomi men
framförallt är urvalsmetoden tidseffektivt. Vad som dock kan vara negativt med denna
metod av urval som intervjusubjekt är att vi har låg spridning, vilket gör att risken för att
informanterna inte är representativa för vår studie ökar. Med den tidsbrist och möjlighet
till ett lättillgängligt och representativt urval valde vi bekvämlighetsurval.
Det företag vi valt att intervjua cheferna på har valt att vara anonymt. Samtliga av
intervjupersonerna är mellanchefer med ansvar över ungefär 5-10 medarbetare. Här valde
vi en spridning på både kön och ålder för att få en bred omfattning på studien. Vi har
intervjuat från samma företag men på två olika kontor och olika avdelningar, bägge
belägna i Stockholmsområdet. Vi har totalt intervjuat åtta mellanchefer med både män
och kvinnor i urvalet vilket vi anser är positivt för spridning och reliabilitet. Deras
främsta uppgift är att se till att teamet levererar ett gott resultat och lever upp till de mål
som organisationen strävar efter.
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5.5 Tillvägagångssätt
Under första tiden av studien såg vi till att samla på oss så mycket information som
möjligt om vårt undersökningsområde och den valda branschen för att få en god
överblick och förståelse. Vi ville ta reda på mer inom både området ledarskap samt
motivation för att försöka närma oss en formulering av vår forskningsfråga.
Informationen samlades in genom litteratur ifrån pedagogiska institutionens bibliotek på
Uppsala Universitet för att få relevant fakta och en god inblick i begreppen. Utefter
informationen vi fått fram väcktes vårt intresse för det valda forskningsområdet och vi
började utforma ett syfte. När vi hade en tydligare bild av vad vi ville undersöka med ett
färdigformulerat syfte kunde vi därefter skriva frågeställning och välja ut relevanta
teorier för vårt valda ämne. Utefter fakta vi fått fram ifrån litteratur och tidigare forskning
samt med syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide som avspeglades ifrån
den inhämtade informationen.
Eftersom studien inte ämnar undersöka ett specifikt företag utan snarare en bransch tog vi
utifrån tillgänglighetsurvalet själva kontakt med de personer som vi ansåg var lämpliga
att intervjua. Kontakten skedde via e-post då vi presenterade oss själva och studiens syfte
för att sedan boka upp intervjutid när det passade personen bäst. Att välja tidpunkt och
plats är en viktig aspekt att tänka på inför intervjutillfället då valet kan påverka resultatet.
Intervjumiljön kan påverka informanten på så sätt att specifika platser kan få personen att
uttrycka sig på ett visst sätt på grund utav att platsen kan väcka känslor och spela in på
identitet (Ahrne och Svensson, 2011). Vi valde att genomföra intervjuerna på respektive
mellanchefs kontor i ett avskilt och neutralt mötesrum och var noggranna med att se till
att inga störningsmoment så som telefon eller förbipasserande medarbetare distraherade
informanten. För att få till en avslappnad och trygg miljö småpratade vi i några minuter
med informanten innan intervjun sattes igång samt uttryckte vår uppskattning för att
personen ställt upp och bidragit med värdefullt material till vår studie. Detta kan bidra till
att informanten känner sig mer motiverad till att delta i undersökningen samt skapa en
trevlig stämning (Ibid).
Samtliga intervjuer tog mellan 25-40 minuter att genomföra och hela intervjun spelades
in via ett inspelningsprogram på våra mobiltelefoner. Vi tog inga anteckningar då vi inte
ville ha några distraktionsmoment utan enbart fokusera på svaren vi fick. Vi ville
dessutom skapa en avslappnad miljö där intervjun snarare kändes som ett samtal, vilket vi
tror skulle vara svårt att få till om vi antecknade samtidigt. Efter varje genomförd intervju
transkriberades materialet genom uppspelning ifrån mobiltelefonerna. Hela intervjun
skrevs ut så att vi i dess helhet överskådligt kunde analysera materialet och utse teman.
Utefter de teman vi utgår ifrån tolkas och tematiseras materialet för att slutligen jämföras
med de andra intervjuerna för att urskilja mönster och/ eller centrala begrepp och
fenomen.
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5.6 Bearbetning av material
Själva bearbetningen av materialet som samlats in från intervjuerna är som nämnt det
som ligger till grund och genomsyrar hela arbetet. Därför har bearbetningsprocessen varit
gedigen och noggrant genomarbetad. Vi organiserar data, bryter ner materialet till enheter
som går att hantera, vi kodar och gör synteser för att slutligen söka efter mönster och dra
slutsatser (Fejes och Thornberg, 2009). På grund av den stora mängd textmassa som ska
analyseras är den främsta utmaningen att skilja det irrelevanta från det som är betydande
för att på så sätt avläsa eventuella mönster. Vi har valt att följa en av Kvales (1997)
huvudmetoder för bearbetning av kvalitativ intervjudata. Efter att vi transkriberat
intervjuerna utgörs en kategorisering av den stora textmassan. Det innebär att vi kodar
datamaterialet i kategorier och drar därigenom likheter och skillnader i analysen. Detta
gör textmassan enkel att strukturera upp och en möjlighet att översiktligt dra paralleller
och slutsatser (Ibid).
5.7 Forskningsetik
Det finns en hel del etiska riktlinjer som är viktiga att följa vid genomförandet av en
studie. Forskaren ska alltid ta hänsyn till forskningsetiken så som konfidentialitet och att
resultatet exempelvis inte utnyttjas på ett felaktigt sätt (Fejes och Thornberg, 2009).
Vetenskapsrådet (2002) anger de fyra grundläggande huvudkraven för forskningsetiska
principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, handlar kort sagt om att forskaren
ska informera deltagarna om studiens syfte. Det handlar om att aktörerna i studien ska
vara upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.
Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna i studien är informerade
och medvetna om vad studien handlar om och hur resultatet kan komma att användas. De
ska även vara informerade om att de själva bestämmer över sin medverkan. Principen
gällande konfidentalitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. De individer som
deltagit och redovisats i studien ska inte kunna gå att identifieras av någon
utomstående. Här har vi endast skött mailkontakten med informanterna och ingen annan
på företaget har fått ta del av vem eller vilka som ska intervjuas. Dessutom kom vi
överens med informanterna att de får kontakta oss vid eventuella frågor eller om de
känner oro inför något rörande konfidentialitet. Eftersom det aktuella företaget som
deltagit i denna studie önskat vara anonyma har denna punkt varit viktig att respektera.
Vi har därför valt att utelämna all information som eventuellt kan identifiera företaget
eller de personer som blivit intervjuade. Det sista huvudkravet som vetenskapsrådet
redovisat är nyttjandekravet. Det innebär att de personuppgifter som samlats in i samband
med studien inte får utnyttjas för ändamål som kan påverka individen. Därigenom är
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kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften helt att utesluta. (Vetenskapsrådet,
2002)
Utöver den önskade konfidentialiteten ifrån företaget har samtliga deltagare blivit
informerade om de fyra kraven och hur vi lever upp till dessa. Innan studiens start
kontaktade vi företagets HR-avdelning för att få ett muntligt samtycke. Det var även då vi
fick önskemål från organisationens sida att allt skulle skötas anonymt och att vi fick deras
samtycke så länge vi levde upp till överenskommelsen.
5.8 Reliabilitet
Den främsta kritiken som brukar riktas mot den kvalitativa studien är dess bristande
generaliserbarhet (Ahrne och Svensson, 2011). Författarna Ahrne och Svensson (2011)
skriver att:
“forskningens trovärdighet kan även hänga samman med möjligheterna att
generalisera, det vill säga något om en större population eller en annan miljö
än just den som studeras. Möjligheterna att överskrida det avgränsade fall som
har fokuserats kan även påverka hur relevant och viktig en studie upplevs vara.
Tillförlitligheten i en mätning kan också kallas för reliabilitet och det menas
med att resultatet ska vara detsamma vid upprepande mätningar.” (Ahrne och
Svensson, 2011. S. 28)

Hur pass generaliserbar, eller tillämplig på hela populationen, den kvalitativa studien är
påverkar hela dess tillförlitlighet. En viktig aspekt är hur vida studieresultatet går att
överföra till andra personer eller andra sociala miljöer (Ahrne och Svensson, 2011). Det
kan därför vara fördelaktigt för generaliseringen att utföra intervjuer, observationer eller
andra forskningsmetoder i olika miljöer för att på så sätt öka tillförlitligheten
(Ibid). Eftersom vi genomför en fallstudie, det vill säga att vi studerar ett specifikt
företag, kan studiens generaliserbarhet ifrågasättas. Det vill säga om ett resultat ifrån en
enskild och specificerad arbetsplats kan tillämpas på andra organisationer. Staffan
Larsson (2009) för en kritisk diskussion om generalisering inom kvalitativa
undersökningar samt dess för-och nackdelar. I Larssons artikel om ”uttalande om
nödvändiga relationer bland fenomenets kategorier” (2009) definieras åsikter av
Hammersley (1992). Hammersley (1992) påstår att vid specifika fenomen i fallstudier
genomförda genom observationer och beskrivningar går det att dra slutsatser kring
samhällsvetenskapliga teorier. Vidare menar Larsson (2009) att generalisering inte är
nödvändig vid ideografiska studier, samt inte heller vid studier som undersöker
universella sanningar, så som exempelvis paradigm. Fortsättningsvis påstår Larsson
(2009) att det finns tre aspekter som bör tas hänsyn till då ett behov finns att generalisera.
Den första aspekten är att intervjua så pass många personer som möjligt för att kunna

	
  

26	
  

stärka generaliserbarheten. Den andra aspekten är att skapa likheter i sammanhanget och
den sista är att generalisera genom igenkännande av mönster. Vi har utgått ifrån dessa tre
aspekter vid genomförandet av vår studie. Dels genom att försöka ha ett större antal
intervjupersoner, samt att de är ifrån två olika kontor, men även att vi sökt likheter och
mönster i materialet och dragit slutsatser därefter. Genom en insikt i en organisation kan
sammanhanget jämföras med andra företag och eventuella likheter och mönster
upptäckas.
Själva intervjusituationen kan även ha en stor påverkan på resultatet av studien, därför är
det viktigt att vara väl förberedd och ha en självkritisk utgångspunkt vid genomförandet
av intervjuerna. En av intervjuernas främsta svagheter är att forskaren får en begränsad
inblick av ett fenomen då det vanligtvis är ett relativt litet antal personer som blir
intervjuade (Ahrne och Svensson, 2011). Eftersom det empiriska materialet som samlats
in ifrån intervjuerna ligger som grund för hela studien kan generaliserbarheten
ifrågasättas. Här gäller det att se till att ett relevant urval av deltagare tas fram samt att
komplettera materialet i fall eventuella frågetecken dyker upp.
5.9 Validitet
Ett ord som är upprepande i den akademiska världen när vi talar om studier och
avhandlingar är validitet, validiteten beskriver kvalitén i forskningen. Begreppet refererar
till i vilken utsträckning den forskning som gjorts och de metoder som använts, och om
dessa undersöker det som var avsetts att undersöka. Begreppet är viktigt att ha med sig i
alla kvalitativa studier och det kan även vara väsentligt att återkomma till begreppet
under hela studien för att försäkra sig om att den är kvalitativ. En kvalitativ studie har i
stort sätt högre validitet då intervjusituationer är mer flexibla och du som intervjuperson
har chansen att ställa följdfrågor och återkomma till informanten. För att försäkra oss om
att vår studie skulle vara valid genomförde vi som tidigare nämnt testintervjuer på
personer inom samma företag med liknande positioner. Genom detta fick vi fram vilka
frågor som var relevanta till vårt syfte men också vilka frågor som vi behövde formulera
om och ta bort (Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L, 2012).
Just ordet validitet brukat inte användas så mycket utan har på senare tid bytts ut till
trovärdighet då det anses vara mer lämpligt (Djurfeldt et al, 2010). En stor styrka som
uppkommer kring validitet är att forskaren kan få information som kanske aldrig
uppkommit förut, det kan vara oväntade svar som kan betyda mycket för forskaren och
kring det tänka fenomenet som studeras (Fejes & Thornberg, 2009).
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6. Resultat och analys
Efter bearbetning av insamlad data har vissa teman framkommit. Dessa teman visar på
hur ledarskap och motivation ses utifrån mellanchefers perspektiv på organisationen.
Dessa teman kan leda till en ökad förståelse kring chefernas perspektiv och vi har valt ut
de mest relevanta utifrån våra frågeställningar och intervjuer. Utifrån den empiriska
studien har vi definierat tre underkategorier inom våra två teman ledarskap och
motivation. Våra underkategorier är följande:
Ledarskap; Engagemang och
situationsanpassat ledarskap

närvaro,

coachande

ledarskap,

individ-

och

Motivation; Belöning, det dagliga arbetet, företagskultur/relationer
Under hela kapitlet kommer resultat och analys varvas med citat från informanterna. I
citaten presenterar vi informanterna i slutet på varje citat för att se vem som har sagt vad
och för att se spridning mellan informanterna. Dessa citat kommer under varje
presenterad kategori men kan också på vissa ställen visas för att förstå och få ett
helhetsbegrepp om den presenterade kategorin. Utifrån allt material vi fick ut från våra
transkriberingar anser vi att dessa kategorier kommer besvara mellanchefers perspektiv
på ledarskap i relation till medarbetares motivation utifrån ett bemannings- och
rekryteringsföretag.
TEMA Ledarskap

Motivation

Kat.1

Engagemang och närvaro

Belöning

Kat.2

Coachande ledarskap

Det dagliga arbetet

Kat.3

Individ- och situationsanpassat ledarskap Företagskultur/relationer

Tabell 1. Överskådlig tabell över de två valda teman samt identifierade kategorier utifrån
empirin.
6.1 Ledarskap
I följande tema presenterar vi informanternas syn på ledarskap och hur cheferna
definierar ledarskap och hur de själva anser att de arbetar med det. Därefter har vi tolkat
deras svar och kategoriserat dem i tre underkategorier som vi nedan presenterar närmare.
Inom varje kategori presenterar vi citat från informanterna så att analysen stärks.
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6.1.1 Engagemang och närvaro
I temat ledarskap och under denna kategori har vi valt att presentera informanternas
berättelse utifrån frågeställningen om hur de anser sig vara som chefer och hur det visar
sig i sitt dagliga arbete. Här utlästes mönster från cheferna att de är engagerade och att
närvaro har en stor påverkan hos medarbetarna. Här nedan följer citat från
informanterna där vi kan tyda engagemang och närvaro.
“Jag leder med exempel, att jag själv jobbar tillsammans med teamet och bidrar
med min expertis.” (Informant 3)
“Jag är engagerad och jag visar stort engagemang för hela teamet dagligen och
är engagerad i våra resultat och deras individuella prestationer också. Jag är
genuin och delar mycket vad jag håller på med själv och tydliggör kontinuerligt
vad vi har för målsättningar. ” (Informant 4)
“Jag tror att jag en ganska lyhörd chef, hjälpsam och närvarande. Jag vill väldigt
gärna vara närvarande på grund utav att jag anser att ju mer jag skapar tillit och
förtroende för de personerna som jag är chef över, ju mer gynnsamt är det för
mig som chef och som anställd.” (Informant 6)

När vi pratade om att vara närvarande och engagera sig i varje enskild medarbetare var
ett återkommande svar att arbeta mycket med feedback och uppmuntran. Det behövde
inte enbart vara positiv feedback när någon gjort något bra utan även konstruktiv kritik
som kan förbättras till nästa gång. Den positiva uppmuntran beskrev många vara väldigt
enkel och lätta hjälpmedel i vardagen. Exempel på detta kan vara att säga hej till kollegor
på morgonen och kanske inte bara prata jobb under arbetstid utan även gå in på privata
delar på ett bekvämt sätt. Många beskrev detta som uppmuntran då de visade
engagemang och ville höra mer om vad medarbetaren gör på fritiden. Detta kan kopplas
till den inre motivationen som Granbom (1998) beskriver att motivation uppstår då vi har
möjlighet att bestämma över saker som i sin tur leder till att vi engagerar oss i olika
aktiviteter som vi anser är viktigt. Människan vill alltid känna sig behövd och få
uppskattning för det den gör och här kommer cheferna in och bevisar detta för
medarbetarna genom att bidra med stöd och uppmuntran.
Genom mellanchefernas svar kan vi tydligt urskilja att engagemang och närvaro är något
som återkommer hos de flesta personer utifrån deras beskrivning av hur de ser sig själva
som chefer. Informanterna beskriver att de leder medarbetarna med olika exempel, att de
själv är med och arbetar nära individerna och är engagerade. De beskriver att genom att
vara lyhörd, hjälpsam och närvarande skapar de tillit och förtroende hos de anställda
vilket är gynnsamt i längden för båda parter. Ser vi till den rapport som vi tidigare
presenterat om den friska arbetsplatsen där indikationer för vad som skapar den goda
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arbetsplatsen argumenteras och redovisas kan tydliga kopplingar avläsas (Lindberg och
Vingård, 2012). Författarna till rapporten menar att positiva, tillgängliga och rättvisa
ledare samt ett socialt klimat bidrar till att öka motivationen hos anställda. Med det
engagemang och närvaro som flertalet informanter menar att de försöker leva upp till
som chef indikerar ett gott ledarskap och hög motivation.
En annan viktig aspekt som några av våra informanter beskrev när vi pratade om
engagemang var att vara öppen när någon på arbetsplatsen är ny. De beskrev att det är
viktigt att klimatet är varmt och öppet samt att chefen visar att den verkligen bryr sig när
det kommer en ny medarbetare. De beskriver att om en ny medarbetare på företaget ställt
en fråga till någon anställd och denne sedan inte lyssnat tillräckligt kommer förmodligen
inte den nya personen återvända till just den personen igen om den behöver hjälp. Där av
skapas det inget förtroende eller tillit överhuvudtaget och det blir svårt för personen att
trivas på arbetet. Informanterna säger även att sudda ut gränserna och att inte
ha ”chefstiteln” är viktigt, och att alla ska arbeta som ett team tillsammans. De hävdar att
det inte alltid fungerar och att alla ibland behöver ha sina positioner. Samtidigt beskriver
de att det är viktigt att ändå ha den känslan och inställningen då alla känner mer
tillfredsställelse. Här nedan följer några citat från informanterna där de förtydligar detta.
Det kan förklaras genom Herzbergs teori om hygienfaktorer, en hygienfaktor kan
reducera människors missnöje och skapa en positiv bild av något. Om vi är med om något
dåligt på arbetsplatsen, som tidigare nämnt att en individ inte blir mottagen på rätt sätt,
skapar vi oss en negativ bild och attityd om det som i sin tur avspeglas för hela
motivationen i arbetet (Herzberg, 1959).
”Att påminna när någon är ny på jobbet, fråga frågor så den känner sig
välkommen.” (Informant 1)
”Att man sitter ner och pratar kanske på första lunchen och visar att man bryr
sig.” (Informant 2)
”Att man måste skapa förtroende men lite också att man suddar ut gränserna
och inte har den här chefstiteln och medarbetarna utan vi ska jobba som ett team
tillsammans.” (Informant 1)

6.1.2 Coachande ledarskap
Något som flera utav våra informanter nämnt när vi pratat om ledarskap och vilket sorts
ledarskapsstil de förhåller sig till har varit coachande ledarskap. Nu för tiden använder vi
begreppet ofta när vi talar om att arbeta i team på arbetsplatser. Eftersom våra
informanter arbetar i team med sina medarbetare var det ganska självklart att resultatet
uppkom. Fokusen ligger på medarbetarens vilja till självlärande och att ha medarbetare
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som bäst ser sina egna färdigheter. Flera av våra informanter valde att nämna detta och
beskrev det som en slags stöttning för att medarbetarna skulle uppfylla sina mål.
“Det finns väl en stil som heter coachande ledarskapsstil? Att vara med mycket
och hjälpa andra, på något sätt att lära sig funktionen bättre och veta vad mina
medarbetare gör.” (Informant 2)
“Jag använder mycket coachande ledarskap och lägger över mycket ansvar på
mina medarbetare, men samtidigt följer vi upp och sätter mål tillsammans, både
delmål och långsiktiga mål.” (Informant 4)
“Att coacha är något jag verkligen tycker om, det gör jag mot alla, coachar dem
mycket i sin utveckling.” (Informant 6)

Många av cheferna valde att nämna coachning som något modernt och som ligger i
tiden. Istället för att vara chef och styra sina medarbetare på ett “hårt sätt” handlar det
mer om i dagens samhälle att stötta och coacha. De beskriver att de utgår från vad
individen har för mål och coachar dem därigenom till framgång. Informanterna tror att
det handlar om att hela tiden känna utveckling för att känna stimulans och att det är
viktigt som chef att kunna hjälpa till med det. De beskriver också att som medarbetare
kanske det inte är självklart att veta vad man vill och hur vidareutveckling ska ske utan
det är där chefens hjälp finns att få för att coacha i rätt riktning. Detta sker genom att
våga ställa frågor om vad medarbetaren vill och hur den tänkta förändringen ska
appliceras på bästa sätt. Genom att ifrågasätta medarbetaren om hans eller hennes vilja
kommer tydligheten fram, detta är alltså någon som båda parter har fått vara med om och
skapat. De identifierar nuläget och sedan det önskvärda läget och därefter upprättar en
plan. Därefter har de med jämna mellanrum uppföljningsmöten där det finns en tydlig
mötesstruktur för att hjälpa medarbetaren att uppnå sina mål. Allt detta ligger till grund
för att alla parter ska vara nöjda och kunna prestera. Här kan Deci & Ryans teori om inre
motivation antydas. Deci & Ryan menar att människan försöker tillgodose fysiologiska
och psykologiska behov genom den motivation den känner inför en aktivitet. Utifrån det
kommer intresse och behovstillfredsställelsen för den givna aktiviteten. Genom att
medarbetaren har ett intresse för en specifik uppgift som chefen vet om kan de
tillsammans arbeta med målet och chefen kan då coacha i rätt riktning dit medarbetaren
vill (Deci & Ryan 2000). Utifrån denna coachning hävdar informanterna att deras
medarbetare känner motivation både på arbetet men också utanför.
”Jag har valt att skapa det förtroendet, att man kan komma till mig om det är så
att man känner sig omotiverad eller stressad så kan jag ge rätt coachning.”
(Informant 8)
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Resultatet av coachande ledarskap kan även jämföras med studien som Guthenberg
(2011) har skrivit om det transformativa ledarskapet. Ledarskapsstilen tar hänsyn till den
anställdes individuella behov och främjar det på ett coachande sätt. Chefen och
medarbetaren delar visioner om hur och mot vilka mål de ska arbeta. Många av våra
informanter nämnde just detta att tillsammans arbeta med chefen och att sätta nya mål
som man aktivt arbetar med för att främja en bättre arbetsprestation genom teamkänslan.
På detta sätt motiveras de anställda genom ett kreativt och inspirerande sätt och resultaten
kommer därtill (ibid).
6.1.3 Individ- och situationsanpassat ledarskap
En annan kategori vi valt utifrån frågeställningen om hur de är som ledare och vilka
ledarskapsstrategier de använder sig av är individ- och situationsanpassat ledarskap. Just
begreppet framkom inte av alla informanter då det inte kände till begreppet men utifrån
deras beskrivningar av hur de arbetar kunde vi utläsa att det var just individ- och
situationsanpassat ledarskap de arbetar med. Med begreppet menar våra informanter att
de arbetar utifrån varje enskild individ och utifrån varje specifik situation. Genom att
arbeta på det sättet beskriver de vikten att komma nära varje person och vet vad just den
vill och vad den ställs inför.
“Jag jobbar mycket med individanpassat ledarskap och situationsanpassat
ledarskap. Att beroende på vem jag sitter med så behöver jag vara olika hård
och mjuk med dem. Situationsanpassad är ju vilka utmaningar vi står inför och
vissa uppgifter kan vara lätta och andra svåra och då behöver jag finnas där och
vara närvarande.” (Informant 3)
“Jag skulle beskriva den som individanpassad, vi har ett teammål och vad vi ska
uppnå för prestationer. Men det som är viktigast är att man hela tiden måste
försöka se individen och vilken typ av personlighet personen har och att jag
anpassar mitt ledarskap för dem för att alla i teamet blir motiverade av olika
saker. “ (Informant 4)
“Delegera ansvar för att få de att växa och bli ännu mer motiverade.” (Informant
8)

Individanpassat ledarskap beskriver de som att de behöver se till varje enskild individ och
lyssna, betrakta och förstå. Alla vi människor är olika och har olika sorts bakgrund och de
behöver den som leder och coachar ha förståelse för. Situationsanpassat ledarskap
beskrivs som att ledaren behöver vara flexibel nog att anpassa sin ledarstil till de olika
situationerna de kan ställas inför. En ledare som besitter dessa egenskaper kan snabbt
växla om beroende på situationen. Detta nämner många av våra informanter och många
anser även att detta är en av de viktigaste egenskaperna som chef. En chef måste vara
	
  

32	
  

förstående och kunna lyssna men självklart också sätta gränser för att kunna
vägleda. Detta menar några informanter att de hör ihop med motivation, att om chefen
bedriver ett ledarskap gentemot varje specifik individ och situation kommer hela arbetet
leda till bättre villkor och bättre resultat. Detta i sin tur leder till att medarbetarna känner
sig mer unika på arbetsplatsen och känner större motivation inför varje specifik situation.
Detta går att sättas i relation till Herzbergs (1995) motivationsfaktor som åstadkommer
prestationer som arbetsgivare letar efter hos de anställda och det kan vara att
medarbetaren ska utvecklas och känna ansvar. Genom ett individ och situationsanpassat
ledarskap kan detta underlättas och medarbetarna kan känna sig meningsfulla och vilja
utvecklas i arbetet (Herzberg, 1959).
Vi har kunnat utläsa från flera informanter att det individanpassade ledarskapet är ett
centralt tillvägagångssätt för att leda sina medarbetare inom den här organisationen. Vi
vill dra en koppling till vår tidigare forskning utifrån psykologiforskaren Johan
Guthenberg (2011) om ett tranformativt ledarskap som avfattar i sin
forskningspublicerade artikel om ledarskap och dess effekter. Det tranformativa
ledarskapet innebär att ledaren tar hänsyn till den anställdes individuella behov och
motiverar genom att inspirera och skapa utrymme för fritt spelutrymme. I de ovangivna
citaten ser vi att ett transformativt ledarskap är en utgångspunkt och en ledarskapsstrategi
i den här organisationen. Att vara en ”mjuk chef” samt att alltid försöka se sina anställda
som egna individer och anpassa sitt ledarskap utifrån specifika situationer är likvärdigt
för det transformativa ledarskapet som Guthenberg (2011) beskriver.
Några av informanterna beskrev just detta med att försöka vara en ”mjuk chef” istället för
det hårda ledarskapet med skarpa riktlinjer. Att genom att vara den mjuka chefen och
arbeta som en i teamet skapas en bättre och varmare miljö bland alla i hela organisationen.
Här kom även ord som hierarki in som vi nämnt tidigare, att genom att jobba efter varje
enskild individ och att chefen jobbar tillsammans och med sina medarbetare så suddar vi
ut den “gamla hederliga” traditionen om att vara väldigt hierarkiska.
6.2 Motivation
I följande tema presenterar vi informanternas syn på motivation och hur de som chefer
jobbar med att motivera sina anställda. Utefter de svar vi tolkat från informanternas
utsagor har vi definierat tre kategorier som vi nedan presenterar närmare. Vi stärker
analysen med citat ifrån intervjuerna.
6.2.1 Belöning
Den första kategorin besvarade frågeställningen om vilka motivationsfaktorer som var
relevanta för medarbetarna utifrån ett chefsperspektiv för att känna motivation på
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arbetsplatsen. Detta resulterade i ett mönster som kunde urskiljas som belöning. Att de
mellanchefer som vi intervjuat menar på att belöna sina medarbetare då de presterat väl är
en effektiv metod för att öka motivationen hos sina anställda. När de menar belöning
definierades det som något positivt de fick tillbaka av att göra en viss arbetsuppgift. Det
kunde till exempel vara en ny arbetsuppgift, pengar eller uppmuntran. Belöning är något
som Granbom (1998) förklarar som den yttre motivationen hos individen och något som
sker hos en individ i hopp om att få en belöning när den gjort något bra eller vill vidare i
sin utveckling.
“Mycket tävlingar, det är många delar vi mäts i men som inte lyfts, som inte
heller är en tävling men genom att vi påminns hela tiden så tappar vi det inte.
Mycket att vi visar resultat i topplistor, ser man att man ligger i botten då
behöver det inte vara en tävling för att ta sig upp utan då vill man flytta sig
därifrån.” (Informant 1)
“Vi jobbar mycket med teamkvällar, belöningar och resor. Det bidrar, men jag
jobbar nog mer med att man får en större och värdefull arbetsuppgift eller att
man får uppmuntran av kollegor, det är mer motiverande”. (Informant 3)
“Men att få kollegor motiverade genom att förstå vad man gör. Men också att
man ska belöna ambition! Att lyfta personer när man går åt rätt håll och gör rätt
och bra saker.” (informant 4)

Genom dessa citat kan vi definiera att belöning är viktigt för att känna motivation på
arbetsplatsen. Vi kan även avläsa att belöning i form av uppmuntran av kollegor och att
prestera bra på topplistor är viktigare än att få belöning i form av exempelvis resor eller
biobiljetter. Den belöningsform som motiverar de anställda mest vill vi definiera som
uppmuntran och uppskattning. Här kan vi se en tydlig koppling till teorin om yttre och
inre motivationsfaktorer. Den inre motivationen syftar till att utveckla individen och
tillfredsställer genom att känna glädje och intresse (Deci & Ryan, 2000). Att känna sig
uppskattad av kollegor och motiveras av att prestera för sin egen utveckling är något vi
kan utläsa ifrån intervjuerna. Några informanter nämnde att det var avgörande vilka de
arbetade med och att lyfta varande när någon gjort något bra, att detta spelade in enormt
för deras egna prestationer. Här nedan följer ytterligare citat som stärker vår koppling till
inre motivation:
“Jag skulle definiera motivation som något som kommer inifrån.” (Informant 3)
“Att skapa motivation och engagemang görs genom att verkligen peppa och
stötta den här personen i den här utvecklingen som de vill ha.” (Informant 6)
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“Vi brukar prata väldigt mycket om motivation och engagemang. Motivation är
någonting som kommer inifrån. Både motivation i rollen och bolaget där man är
i dag, men även att man vill utvecklas som person.” (Informant 7)

Dessa svar fick vi när vi frågade om definitionen av motivationsbegreppet och hur
cheferna ser på motivationen på sin arbetsplats. Att skapa motivation är något som sker
inifrån enligt samtliga av våra informanter. Att skapa den inre motivationen sker främst
via belöningar i form av muntlig uppmuntran, främja gemenskap och skapa utrymme för
att utvecklas både privat men även professionellt i sin roll.
6.2.2 Det dagliga arbetet
Denna kategori formulerades då vi kunde urskilja ett återkommande mönster i
informanternas svar i temat motivation. En viktig faktor i hur chefer motiverar sina
medarbetare är hur de agerar och arbetar i det dagliga arbetet. Vi har tidigare beskrivit
hur pass viktigt cheferna anser det är att vara engagerad och närvarande, samt att coacha
och leda sina medarbetare i rätt riktning. Detta är något som vi även kunnat urskilja i
denna kategori då chefernas sätt att motivera ingår i det dagliga arbetet. Det dagliga
arbetet innebär och sammanfattas med hur organisationen och individerna i den arbetar
för att nå företagets mål och vägen dit. Det dagliga arbetet är de situationer som uppstår
och hur medarbetare interagerar och arbetar tillsammans. I den här organisationen arbetar
kollegor om team där det gemensamma resultatet räknas samt de prestationer som
gemensamt skapas i gruppen lyfts och blir uppmärksammat. Samtliga informanter
redogör tydligt den starka teamkänslan samt hur man som chef motiverar gruppen i det
dagliga arbetet. Nedan är två citat ifrån informanter som sammanfattningsvis förklarar
innebörden med att motivera sina medarbetare i det dagliga arbetet.
“Med de jag jobbar med närmast så jobbar vi ju inte mot varandra utan jobbar
väldigt mycket med varandra. Resultatet är ett gemensamt resultat”. (Informant
7)
“Skapa ett motiverande arbetsklimat genom att motivera dem att veta vad som
engagerar dem.” (Informant 4)

En informant svarade att motivation är den inre drivkraften och att chefen själv inte kan
hjälpa någon att bli motiverad utan att hjälpa någon med förutsättningarna för att skapa
motivation. Detta kan förklaras genom Herzbergs hygienfaktor med självförverkligande.
Hygienfaktorerna kan inte ge den anställde den grundläggande tillfredsställelsen om den
inte har potentialen. Så chefen kan i detta fall inte lägga över motivation på den anställde
utan kan tillsammans med medarbetaren skapa goda förutsättningar på utförandet för att
individen ska känna motivation (Herzberg, 1959).
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“Jag kan aldrig hjälpa någon att bli motiverad men jag kan hjälpa någon med
miljön för att bli motiverad. Jag kan ge mina medarbetare förutsättningar för att
skapa det själv”. (Informant 3)

Hertzbergs tvåfaktorteori handlar om att det finns två olika faktorer till viljan att prestera
på arbetsplatsen, motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Herzberg, 1959). Här väljer vi
att fokusera på motivationsfaktorer då det syftar på saker som är kopplade till det dagliga
arbetet. Herzberg beskriver hur människan alltid tenderar till att vilja förverkliga sig själv
inom varje område i livet, att ha ett arbete som man trivs med är en av de viktigaste
aspekterna. Det är vad som faktiskt leder till motivation och de positiva attityderna till ett
arbete som uppfyller ett självförverkligande. Chefer som skapar utrymme för positiva
attityder och självförverkligande framkallar enligt Herzbergs teori motivation hos de
anställda.
“Jag som chef kan bara hjälpa någon mer än att jag ska lägga motivation på dem.
Sen såklart vanliga saker som människor blir motiverade av som att få beröm
och uppmärksammas och att man blir uppskattad och känner sig sedd och trygg
bidrar också till motivation”. (Informant 2)

Detta svar är ett av de vi fick när vi ställde frågan på hur de som chefer arbetar med att
motivera sina anställda i sitt dagliga arbete. Att fokusera på att uppmärksamma en person
i sitt dagliga arbete och skapa trygghet är något som bidrar till de positiva attityderna och
att medarbetarna känner självförverkligande som i sin tur skapar motivation. Att
Hertzbergs teori om motivationsfaktorer stämmer in på den här organisationen finns
ingen tvekan om. Cheferna arbetar dagligen med att främja självförverkligande, positiva
kommentarer och positiv energi för att se till att medarbetarna känner sig motiverade att
vilja arbeta i organisationen.
6.2.3 Företagskultur/relationer
Den tredje kategorin i temat motivation är företagskultur och relationer inom
organisationen. Här har frågor som relaterats till hela organisationen besvarats samt hur
företagskulturen påverkar motivationen. Vi har upplevt ett tydligt mönster vid
bearbetningen av intervjumaterialet då det uppkommit återkommande svar kring kultur
och medarbetarrelationer. Vi har förstått att de starka band som lever inom företaget är en
bidragande faktor till chefers tillvägagångssätt att motivera sina medarbetare. Att ha
starka relationer mellan kollegor är något som genomsyrar organisationen och vi kan
genom tidigare kategorier se att organisationen jobbar med att skapa sammanhållning och
en vi-känsla. Genom att jobba i team, med belöningar och engagerade chefer kan vi se att
organisationen strävar efter nära relationer. Tre av informanterna beskriver
företagskulturen och relationerna inom organisationen som nedan redovisat:
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“Mycket energi och högt tempo, framför allt väldigt stark prestationskultur. Det
är väldigt ambitiösa personer som vill prestera men vi gör det mycket med en
teamkänsla, hjälpa varandra. Det är utstickande”. (Informant 8)
“Jag tycker relationen internt är väldigt stark, vi har en väldigt stark
företagskultur och jag tror att det är en bidragande orsak till varför personer
stannar så pass länge. Ambition, att skapa ambition genomsyrar vår verksamhet
och relationen mellan kollegor”. (Informant 6)
“Vi har ett väldigt öppen klimat och vi känns väldigt varma.” (Informant 1)

Den tidigare forskning som vi tagit upp om erkännandet till motivation och en ökad
förståelse för erkännandeprocessen visade på ett resultat att erkännandet faktiskt leder till
högre motivation och välmående (Hansen och Hermansson, 2013). Med erkännande
menar författarna det verbala erkännandet ifrån sin chef genom visad uppskattning får
anställda att växa och känna sig betydelsefulla. Detta är något som uppkommer via goda
relationer mellan chef och medarbetare då de skapar utrymme för visad uppskattning och
uppmuntrande kommentarer. Flera informanter förklarade att de som chefer dagligen
jobbar med att skapa goda relationer genom att ”peppa” och uppmärksamma goda
prestationer. Genom att skapa starka band inom organisationen skapar chefen större
möjlighet till att ge anställda erkännande som enligt författarna Hansen och Hermansson
(2013) ger ökad motivation och även högre grad av välmående på arbetsplatsen. Vidare
tar även artikeln upp att företagskulturen är en viktig faktor för erkännande, skapar
klimatet utrymme och möjlighet för socialt umgänge på arbetsplatsen känner personalen
motivation. Då flertalet informanter påpekar vikten av organisationens kultur,
sammanhållning och interna relationer är detta en motivationsaspekt som företaget lever
upp till. Att cheferna tar upp vikten av att skapa ett öppet klimat där uppmuntran och
gemenskap konstant uppmanas av ledningen är med enlighet till Hansen och
Hermanssons (2013) artikel en viktig faktor till medarbetarmotivation.
6.3 Sammanfattning av resultat och analys
Vi har kommit fram till att relationen mellan ledarskap och motivation hör samman och
har en tydlig koppling. Resultatet från ledarskapet utifrån våra kategorier engagemang
och närvaro, coachande ledarskap och individ- och situationsanpassat ledarskap hänger
till stor del samman med våra kategorier under motivation; belöning, det dagliga arbetet
och företagskultur/relationer. Vi har kunnat urskilja att ett gott ledarskap leder till ökad
motivation hos medarbetarna. Ett gott ledarskap kan definieras på olika vis och genom
vår studie har vi identifierat att det handlar om att chefen ska ha engagemang, vara
närvarande och finnas där för medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetarna ska kunna
fråga cheferna om det mesta och de ska visa intresse för varje enskild individ. Cheferna
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bör se till alla individers behov och därefter kunna hantera varje specifik händelse och
situation. Genom att leva upp till dessa krav kommer motivationen in. Vi har märkt under
våra intervjuer att motivation inte bara är något som medarbetarna ska få ut något av,
utan även cheferna menar på att de själva blir motiverade att arbeta utifrån dessa
principer.
Genom att skapa dessa förutsättningar för medarbetarna känner också cheferna att de kan
vara med och påverka och uppfylla kraven ifrån deras anställda. Genom att de bedriver
detta ledarskap kommer motivationen på köpet. Många beskriver att de gärna vill ge
mycket och förhoppningsvis få något tillbaka, att om de ger bra vägledning så vill de få
ut bra resultat och utveckling utav medarbetaren. Det är här motivationen kommer in,
genom att ledaren eller chefen arbetar utifrån detta arbetssätt kommer belöning in i det
dagliga arbetet men även på lång sikt. Hela företagskulturen blir roligare och relationen
mellan individer på arbetsplatsen blir starkare och detta leder i sin tur till en bra
sammanhållning vilket i sin tur gynnar hela organisationen. Några av våra informanter
beskriver att genom den sammanhållning och den starka företagskulturen som finns,
kommer de anställda att vilja stanna kvar inom organisationen och känna meningsfullhet.
Just meningsfullhet är något som Herzberg (1995) framhåller som en viktig
motivationsfaktor för att tillföra en positiv attityd till att vilja prestera. Herzberg menar att
faktorerna kring en arbetsuppgift verkar för att tillfredsställa själva prestationen som i sin
tur leder till motivation.
Om vi går närmare in på hur de olika kategorierna hör ihop kan vi se att engagemang och
närvaro hör ihop mycket med företagskultur och relationer. Genom att båda parter
engagerar sig i arbetsuppgifterna och i varandra kan vi urskilja att det leder till bra och
starka relationer som gynnar företagskulturen. Många informanter nämner just att det är
en stark företagskultur och att företaget sticker ut lite på grund av det. De tror att det är
just för att de har så bra relationer men också att de väljer att belöna varje prestation och
individ. Genom att ge beröm när individen verkligen förtjänar det och har gjort något
extra bidrar det till att prestationen ökar vid nästa arbetsuppgift.
Genom vårt material har vi tagit fram och identifierat kategorier utifrån den valda
tematiseringen. Vår empiri visar på att de framtagna kategorierna går hand i hand och är
nödvändiga. Med detta menar vi på att engagemang och närvaro, coachande ledarskap
samt individ- och situationsanpassat ledarskap är centrala för vad vi har urskilt som ett
gott ledarskap. Medan belöning, det dagliga arbetet och den företagskultur och de
relationerna inom organisationen är nödvändiga parametrar för motiverade medarbetare
utifrån chefens synsätt. Vi kan även se att dessa två teman hör samman och är beroende
av varandra. Utifrån empirin uppfattar vi att på organisationen som vi studerat resulterar
ett gott ledarskap till bättre förutsättningar för motiverade medarbetare.
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Ledarskapsstil som
identifierats för att
motivera:

Engagemang, närvaro, coachande ledarskap och individoch situationsanpassat ledarskap.

Motivationsfaktorer
som framkommer:

Belöning/ uppskattning, skapa motivation i det dagliga
arbetet samt starka relationer och ett socialt
företagsklimat.

Tabell 2. Resultat från mellanchefers perspektiv på ledarskap och motivation utifrån ett
exempel av ett bemannings- och rekryteringsföretag
Genom den deduktiva studien som vi genomfört kan vi styrka våra argument med de
teorier och tidigare forskning vi valt att prova våra forskningsfrågor mot. Med det
tranformativa ledarskapet kan vi se att chefen bör inspirera, coacha och sätta upp mål och
resultat för sina medarbetare (Guthenberg, 2011). Denna ledarskapsstil går genom vår
empiri att urskilja hos cheferna inom bemannings- och rekryteringsföretaget. De
kategorier vi har under tema ledarskap; engagemang och närvaro, coachande ledarskap
och individ- och situationsanpassat ledarskap, är alla signifikanta med det transformativa
ledarskapet. Vi menar på att denna ledarskapsstil skapar motivationsförutsättningar hos
medarbetarna inom företaget då cheferna jobbar för att skapa motivation inifrån. De
resultat som tagits fram utifrån tema motivation visar på att cheferna upplever att sina
medarbetare motiveras genom belöningar i form av uppmuntran och uppskattning, det
vill säga verbal belöning, men även genom att skapa förutsättningar för ett socialt och
öppet företagsklimat. Dessa motivationsfaktorer kan jämföras med inre motivation då
man som chef främst arbetar mot att medarbetarna ska känna motivation genom
prestation för egen utveckling och självförverkligande (Deci & Ryan, 2000). Vi ser
därigenom en tydlig koppling mellan våra teman. Chefen arbetar utifrån ett transformativt
ledarskap där målet är att medarbetarna ska känna motivation genom personlig
utveckling, vilja till prestation och resultat samt självförverkligande.

	
  

39	
  

7. Diskussion
I avsnittet nedan diskuteras studiens resultat och genomförande kopplat till syftet och
frågeställning. Här redovisas även studiens sammanfattningar och slutsatser samt bidrag
och begränsningar. Vidare diskuteras förslag till vidare forskning.
7.1 Slutsatser
Vår studies syfte har varit att undersöka mellanchefers perspektiv på ledarskap i relation
till medarbetares motivation utifrån ett exempel av ett bemannings- och
rekryteringsföretag. För att kunna besvara vårt syfte har vi definierat två frågeställningar:
Vilken typ av ledarskap kan identifieras hos mellancheferna för att motivera sina
anställda? Vilka motivationsfaktorer är relevanta för medarbetarna utifrån chefernas
perspektiv?
I studiens resultat går det att urskilja vilken form av ledarskap som är mest
förekommande och vad som definieras som, och avgör ett gott ledarskap. Vidare har
resultatet visat på vilka motivationsfaktorer som är mest relevanta för medarbetarna
utifrån chefernas perspektiv där likheter och mönster påvisats. Dessa likheter utifrån
ledarskapet har varit engagemang och ledarskap, coachande ledarskap och individ- och
situationsanpassat ledarskap. Likheterna framkom tydligt utifrån vårt resultat och går att
sätta i relation till vilka motivationsfaktorer som är mest relevanta. Motivationsfaktorerna
som framkom var belöning, det dagliga arbetet och företagskultur/ relationer. Av detta
kan vi tydliggöra att det som framkommer från cheferna är faktorer som Herzberg kallar
för motivationsfaktorer. Där de inre motivationsfaktorerna som är kopplade till själva
arbetet har en stor påverkan på medarbetarna. Cheferna hävdar att en viktig anledning till
att medarbetarna trivs på arbetet och vill prestera är att de visar engagemang och
närvaro. Utifrån detta har det framkommit en rad olika betydelser som har stor påverkan
hos medarbetarna. Att ha goda och nära relationer samt ha förståelse för andra i
organisationen är viktigt för att alla ska känna samhörighet men också för att cheferna ska
kunna skapa en bättre arbetsmiljö. När detta finns i en organisation är det lättare för
cheferna att bidra med ett gott ledarskap och förutsättningarna blir allt lättare. Resultatet
visar på att båda parter är avgörande för hur ett gott ledarskap ska fungera samt att
medarbetarna ska känna motivation.
De faktorer som Herzberg nämner som hygienfaktorer, alltså yttre motivation som till
exempel lön och arbetsmiljö, hör till de faktorer som inte kan höja motivationen utan
snarare sänka den genom att det inte uppfylls. I resultatet framgår det att cheferna uttalar
sig att de inte kan ge en anställd motivation utan att de endast kan skapa förutsättningarna
för motivation. Det kan liknas med Herzbergs teori att om detta inte sköts på ett
tillfredsställande vis av cheferna kan detta leda till omotiverade medarbetare. Dock
innebär detta såklart inte att alla motiveras av att få höjd lön.
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I vårt resultat finner vi en rad likheter mellan informanternas svar, detta kan bero på att
informanterna arbetar på samma företag och har en liknande arbetsbeskrivning. Även
personlighet kan spela stor roll i just vår studie då företaget belyser personlighet extra
mycket vid anställning. Företaget lägger stor vikt vid att alla anställda är engagerade
och har ett positivt förhållningssätt. Över lag inom bemannings- och
rekryteringsbranschen väger personlighet in väldigt mycket då det är ett socialt arbete och
mycket handlar om hur du hanterar människor. Vidare har vi diskuterat hur detta kan ha
påverkat vårt resultat positivt eller negativt. I vår studie kan det ha påverkats en aning
som tidigare nämnt genom att informanterna har liknande personligheter vilket kan leda
till att de har liknande åsikter vilket spelar in på vårt resultat.
En annan viktig aspekt är hur resultatet eventuellt kan ha påverkats av våra
frågeställningar. Från resultatet har vi fått ut mycket relevant data men många av våra
frågor och svar kunde ibland beröra varandra. Vissa frågor var likvärdiga och dessvärre
blev svaren något lika och kunde flyta ihop mellan våra olika teman. Detta kan möjligtvis
ha bidragit till en skev bild av vårt resultat och stundtals kan det upplevas upprepande,
samtidigt som vi fått ut det material som vi efterfrågade.
Avslutningsvis kan vi se att fråga nummer ett om vilken typ av ledarskap som kan
identifierats hos mellancheferna har besvarats på ett tydligt sätt. Här kan vi se hur
engagemang och närvaro sätts i relation med coachning och individ- och
situationsanpassat ledarskap. Vid frågeställningen om vilka motivationsfaktorer som är
relevanta för medarbetarna framkom det märkbara resultat som kan sättas i relation till
ledarskapsfrågan. Här speglades kategorier in som belöning, relationer och företagskultur
och besvarade frågan på ett tillförlitligt sätt. Här kan vi urskilja att alla kategorier går
hand i hand med varandra och tillsammans skapar goda förutsättningar för ledarskap och
motivation och hur de ställer sig i relation till varandra utifrån ett bemannings- och
rekryteringsföretag.
7.2 Studiens bidrag och begränsningar
För studien valde vi en kvalitativ intervju som forskningsmetod. Den kvalitativa metoden
gav oss möjlighet att ställa djupa och omfattande frågor samt möjlighet att kunna ställa
följdfrågor och återkomma till informanten vid behov (Trost, 2012). Vi skickade ut
frågorna till informanterna redan innan intervjun som vi tror kan ha påverkat vårt resultat
på ett positivt sätt då många var förberedda och kom med omfattande svar. Vi
genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplats och detta tror vi kan ha påverkat
deras svar något. Vissa informanter kan ha känt en skyldighet att vara lojala mot sin
arbetsgivare och kanske inte gav de ärligaste svaren som intervjuaren alltid efterfrågar.

	
  

41	
  

Denna studie bygger på en deduktiv ansats där vi använt oss av olika teorier för att förstå
och förklara begreppen ledarskap och motivation. Vi har tagit hjälp av tidigare forskning
samt litteratur om ämnena och har därför använt vissa åtaganden och principer som vi
antagit är sanna. Detta är en förenklande metod som vi använt oss av som vi är medvetna
om kan påverka syftet. Däremot anser vi att våra valda teorier passar bra in på vårt
resultat och vi har fått fram relevant fakta som vi sedan analyserat. I samtyckte med
företaget där vi intervjuade valde vi att hålla det anonymt då de inte ville gå ut med
företagsnamnet, detta respekterade vi och skötte allt efter kraven. Att hålla företaget
anonymt var en utmaning, speciellt under bakgrundsdelen till studien där vi ville förklara
deras position för att fånga läsaren. Även under resultatdelen var det en utmaning då det
framkom specifik information om företaget som är unik för just dem samt att det ofta blir
mer intressant för läsaren om det utgår vem vi skriver om. Vi valde dessutom inte att göra
några generaliseringar kring ledarskap och motivation utan endast upplevelsen från
informanterna.
Vidare kan tillförlitligheten diskuteras gällande utförandet av intervjufrågorna och
intervjuerna. Trots att frågorna diskuterats väl både med och utan handledare och med
noggranna överväganden så har intervjufrågor alltid brister. Risken finns att frågorna är
för ledande och att svaren inte blir som man tänkt och att detta påverkar validiteten.
Gällande intervjuerna tillkommer det alltid en risk med att intervjupersonen är för
ledande i sina frågor eller svävar ut för mycket under intervjun. För att öka
tillförlitligheten var vi båda närvarande vid varje intervju och kunde se till att vi höll oss
till ämnet.
Företaget som vi valt att genomföra vår studie på har ett stort prestations- och
resultatfokus och därför är medarbetarnas motivation avgörande för företagets resultat.
En viktig implikation är därför att ha en strategi för medarbetarmotivation som cheferna
kan arbeta utifrån då ledarskapet är avgörande.
Vad kom vi då fram till? I vår studie framkommer det vilken typ av ledarskap och
motivationsfaktorer som är mest förekommande och skapar bäst förutsättningar hos
medarbetarna på företaget. I och med vår studie om ledarskap för motivation anser vi att
vi kan bidra med tips och idéer för hur företag i framtiden kan arbeta med olika typer av
ledarskap samt vilket typ av ledarskap som appliceras bäst på varje medarbetare och
generellt. Detta i sin tur skulle kunna hjälpa cheferna att bedriva det optimala ledarskapet
att få de mest nöjda medarbetarna.
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7.3 Förslag till framtida forskning
I denna studie har vi försökt hitta samband och relationer mellan ledarskap och
medarbetarmotivation utifrån ett chefsperspektiv på företaget. Genom en kvalitativ
undersökning har vi haft möjlighet att gå in på djupet och fått ta del av chefernas
reflektioner, tankar och erfarenheter. Vid genomförandet av en fallstudie är alltid
generaliserbarheten en kritisk aspekt och ett förslag för vidare forskning skulle vara att
följa en kvantitativ ansats och genomföra en enkätundersökning på ett större företag. På
så sätt skulle vi få ett bredare perspektiv och en högre generaliserbarhet på studien.
Eftersom studien berör ett viktigt och påtagligt ämne som inkluderar alla i en
organisation skulle det vara positivt att genomföra en bredare studie på ett högre antal
arbetsplatser. Då kan resultatet komma att påvisa viktiga strategier för hur motivation
genom ledarskap kan skapas och bedrivas.
En annan intressant utgångspunkt hade varit att även ta del av medarbetarnas perspektiv
på ledarskap för motivation och se i fall vi kan urskilja mönster, likheter eller skillnader
gentemot chefers synsätt. På så sätt hade vi fått en bredare bild av fenomenet och
eventuellt kunna komma med ett mer konkret resultat med förbättringsförslag för högre
motivation bland just medarbetare. Här hade slutprodukten kunnat bidra med en tydlig
bild ifrån flera perspektiv på fenomenet och de upplevelser som resultatet byggt på
fungerat som underlag för hur organisationens olika led tänker kring motivation.
En annan aspekt vi tycker är intressant var när vi studerade begreppet ledarskap och hur
cheferna anser att de själva är och agerar i situationer var just att många nämnde
begreppet “mjuka värden och mjuk chef”. Flera av våra informanter nämnde att det var
väldigt “gammeldags” att använda dessa ord och att hela hierarkin med den tydliga
trappan för olika positioner har suddats ut. Förr i tiden var det väldigt hierarkiskt med
tydliga ramar och riktlinjer för vem som skulle bestämma och vem som fick ta saker
vidare till vem. Informanterna hävdade att numera är det mer jämställt och organisationer
är ofta mer likvärdiga. Vi skulle därför se att ett intressant förslag till vidare forskning är
att studera hur den mer platta organisationen eventuellt är mer gynnsamt för
medarbetarmotivation.
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9. Bilagor
Bilaga 1. Missivbrev
Hej!
Vi är två studenter som studerar Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet där vi
har påbörjat vårt examensarbete i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Vi
undersöker olika ledarskap kopplat till motivationsfaktorer.
Syftet med undersökningen är att undersöka mellanchefers perspektiv på ledarskap i
relation till medarbetares motivation utifrån ett exempel av ett bemannings- och
rekryterings företag.
Din medverkan är otroligt viktig för oss och genom att besvara våra frågor så
sanningsenligt som möjligt hjälper det oss med genomförandet av vår studie. Ditt
deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Självklart kommer ditt
deltagande behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att presenteras i
forskningssyfte och du kommer att vara en siffra. Det kommer att ta cirka 20-30 minuter
och kommer bestå av 11 frågor.
Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss.
Stort tack för att du ställer upp och medverkar!
Bästa hälsningar
Fanny Gabrielsson – fanny.gabrielsson91@gmail.com
Ida Karlsryd – ida.karlsryd@gmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide
Semistrukturerad intervjudesign där vi med hjälp av teman lämnar utrymme för
följdfrågor och eventuella sidospår.

Bakgrundsfrågor:
Utbildning:
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Hur många medarbetare ansvarar du över?

Tema 2 (ledarskap)
1. Hur är du som chef? hur visar sig det i ditt dagliga arbete?
2. Vad anser du är ett bra ledarskap som chef?
3. Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil och hur arbetar du med den?
4. Vad anser du är det viktigaste hos en chef för ett bra ledarskap?
5. Vilka styrkor har du som ledare?
6. Hur får du som chef dina medarbetare att trivas på arbetsplatsen?
Tema 1 (motivation)
7. Hur definierar du motivation och vad betyder det för dig som chef?
8. Hur motiverar du dina anställda?
9. Vilken typ av ledarskap tycker du är den bästa för ökad motivation hos dina
anställda?
10. Hur visar sig detta i det dagliga arbetet?
11. Hur är relationen mellan kollegor på arbetsplatsen och hur påverkar det
motivationen?
12. Hur arbetar ni med detta i hela organisationen för att få alla motiverade?
13. Finns det något du skulle vilja förändra för att öka motivationen på arbetsplatsen?
14. Har du något du vill tillägga som jag inte frågat om?
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