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Abstrakt
 

 
Ledarskap och organisationskultur är två avgörande parametrar för företags framgång och är 
två faktorer som tidigare visats har stor inverkan på anställdas motivationsnivå. Motiverade 
anställda leder i sin tur till högre prestationer och därmed även högre resultat för hela 
företaget. Tidigare forskningsresultat har visat hur ledarskap, organisationskultur och 
motivation har samvarierat men att det är ett komplext ämne som ständigt behöver 
undersökas i nya miljöer. Syftet med denna studie är därför att skapa en djupare förståelse för 
hur ledarskap och organisationskultur påverkar motivation samt se i vilken utsträckning det 
tidigare funna sambandet kan appliceras på arbetsgrupper i Sydsverige. Med hjälp av en 
kvalitativ studie som baserats på intervjuer med ledare och arbetsgrupper i sydvästra Sverige 
ska följande problemformulering besvaras Hur påverkar ledaren och organisationskulturen 
anställdas motivation i arbetsgrupper?. Resultatet visade att den transformativa 
ledarskapsstil som ledarna i de intervjuade bolagen arbetade efter med högre grad av 
empowerment hade positiv påverkan på de anställdas motivation. Det framgick dock ur 
studien att de grupper som arbetade inom standardiserade arbetsmiljöer där empowerment är 
begränsat resulterade i lägre genomsnittlig motivationsnivå. Organisationskulturens roll i 
strävan mot att öka motivationen hos de anställda visade sig i dessa fall inte ha någon större 
påverkan på hur motiverade de anställda var. Resultatet visade också att det fanns andra 
motivationsfaktorer som spelade in som varken ledaren eller organisationskulturen kan råda 
över som krävs mer forskning. 
 
Nyckelord: Ledarskap, organisationskultur, motivationsfaktorer, inre motivation, yttre 
motivation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Abstract  
 

 
Leadership and organizational culture are two essential parameters for the success of 
companies but also two factors that can have a major impact on the level of motivation 
among the employees. Motivated employees, in turn, lead to higher performance and thus 
higher earnings for the entire company. Previous research findings have shown how 
leadership, organizational culture and motivation have a co-existed bond but also that it is a 
complex subject, which needs more research, in new environments. The purpose of this study 
is therefore to deepen the understanding of how leadership and organizational culture 
influence motivation and analyze to what extent the previously found relationship can be 
applied to working groups in southern Sweden. Using a qualitative study method based on 
interviews with leaders and working groups in southwestern Sweden, the following problem 
should be answered; How does the leader and organizational culture influence the motivation 
among employees in working groups? The result showed that a transformative leadership 
style and a high level of empowerment, which the interviewed leaders worked towards, had a 
positive impact on the motivation level of the employees. However, it appeared from the 
study that groups, who worked in a standardized work environment where empowerment was 
limited, resulted in a lower overall level of motivation. The role of organizational culture in 
seeking to increase motivation among employees showed that in these cases had no 
significant impact on the motivation of the employees. The result also showed that the 
motivation level is impacted by other factors not depending on the leader or organizational 
culture, which could be a subject for a future study.  
 
Keywords: leadership, organizational culture, intrinsic motivation, external motivation  
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1. Inledning 
I det första kapitlet i uppsatsen kommer det att presenteras övergripande information om det 
utvalda ämnet och tidigare studier som gjorts inom området. Efter att redogjort tidigare 
forskning kommer det att presenteras vad som är denna studiens problemformulering, syfte, 
avgränsningar samt beskrivning av studiens centrala begrepp.  

 

1.1 Problembakgrund 
Konkurrensen på dagens marknader världen över ökar ständigt och därmed också pressen på 
ledare som förväntas att föra anhängare och organisationer mot framgång (Bina & Ramesh, 
2016). Ledarskap kan definieras på olika sätt men det som ofta är gemensamt för ledarskapets 
definitioner är att det kan ses som en process där en person har inflytande över andra personer 
genom att leda och strukturera samt underlätta aktiviteter och relationer (Yukl, 2010). Enligt 
House, Javidan, Hanges, och Dorfman (2002) ses ledarskap som förmågan att påverka, 
motivera och möjliggöra för andra att medverka för att uppnå organisationens mål. Ledarens 
betydelse har länge diskuterats men Lennéer Axelson och Thylefors (2005) anser att ledare är 
en central och specificerad roll som definitivt är nödvändig för att en grupp ska fungera. 
Händelser som sker runt om i världen påverkar ständigt ledarskapet och dess roll vilket gör 
att det är ett aktuellt ämne då det förändras hur en ledare bör vara för att vara bra och effektiv. 
Idag krävs det att ledare har goda kunskaper för att kunna förstå, motivera och organisera sina 
medarbetare (Bina & Ramesh, 2016). En viktig ingrediens till ett bra ledarskap är enligt 
Maltén (2000) just samspelet med andra människor. Bina och Ramesh (2016) har kommit 
fram till att ett bra ledarskap idag inte bara handlar om hur man får företag att överleva, som 
de gjorde för ett par decennier sedan, utan också hur man får dem att blomstra. Det blir allt 
viktigare att dra nytta av anhängarna och tillsammans skapa en gemensam mening med 
arbetet. För att skapa ett hållbart samhälle som fungerar på lång sikt måste den fulspelande 
konkurrensen i näringslivet nå ett slut samt den skenande girigheten och stora egoismen 
måste upphöra. Istället behöver organisationerna ledare som fokuserar på att skapa energi och 
motivation (ibid).  
 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) behöver organisationer fokusera på att behålla, 
stimulera och framkalla engagemang och motivation hos sina anställda. Detta kan göras med 
hjälp av organisationskulturen som är det som i många fall utformar grunden på en 
arbetsplats (Alvesson, 2015). Organisationskulturen kan ses som kärnan i hur man som 
anställd resonerar, agerar och tänker kring sitt arbete (Warrick, Milliman & Ferguson, 2016; 
Alvesson, 2015). Det har konstaterat att kulturen på företag är viktig för vilken framgång 
företaget får. En stark och genomtänkt organisationskultur bidrar till att öka motivationen, 
moralen, prestationer och produktiviteten hos medarbetare (Warrick, 2017). I vissa avseenden 
går det att skilja på företagskultur och organisationskultur där företagskultur anses vara det 
ledningen valt att förespråka i företaget och organisationskultur är det som anställda utför och 
som växer fram nerifrån. Dessa kan stämma överens men inte i alla avseenden (Alvesson, 
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2015). I denna uppsats kommer det inte göras skillnad på företagskultur och 
organisationskultur utan uttrycken kommer används som synonymer som står för den kultur 
som i praktiken appliceras i företaget. 
 
Det har framkommit att den långsiktiga framgången i näringslivet gynnas när rätt balans 
mellan att optimera kraven på produktiviteten och effektiviteten hittas samtidigt som 
arbetskraften motiveras (Sokro, 2012). Motivation handlar om hur människor påverkas av 
olika faktorer och agerar mot mål. Vad som skapar motivation varierar från individ till 
individ (Hedegaard, 2012). Att ha motiverade anställda innebär att de känner ett driv och vill 
anstränga sig för att uppnå uppsatta mål. Genom att vara motiverad växer även kreativiteten 
och produktiviteten fram som är två viktiga parametrar till ett företags framgång och ökade 
resultat (Deci & Ryan, 2000). I flera tidigare forskningar har det konstateras att anställda som 
är motiverade genomför högre prestationer på arbetet (Azar & Shafighi, 2013; Taghipour & 
Dejban, 2013; Sokro, 2012; Yukl, 2010; Muduli, Verma & Datta, 2016). Hughes, Ginnett & 
Curphy (2006) förespråkar också att ledare bör tillämpa ett beteende som genererar 
motiverade efterföljare då det kommer att leda till förbättrade prestationer för sina anhängare. 
Anställda som är motiverade kan prestera upp till 50 % mer jämfört med omotiverade (ibid). 
Mer motiverade anställda har dessutom lättare att genomföra utvecklingar och effektivare 
lösa problem vilket visar ytterligare varför motivation är en viktig aspekt i dagens samhälle 
som ständigt präglas av förändringar (Taghipour & Dejban, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
Ledarskap är enligt Guillén, Mayo och Korotoy (2015) klassificerat som nyckeln till en 
organisations framgång vilket visar vikten av ett bra ledarskap och att det alltid är ett 
högaktuellt ämne att studera. Enligt Yukl (2010) kan ledarskapet ses som en process där 
ledaren har till uppgift att strukturera och underlätta relationer inom både ett företag och i en 
grupp och har därmed stor inverkan på hur arbete blir utfört. Om ledaren arbetar för att dess 
medarbetare ska bli motiverade, tillfredsställda och trivs på arbetsplatsen så kommer detta att 
leda till ökad arbetsmoral och högre prestationer (Hughes et al., 2006; Ueno, 2008; Taghipour 
& Dejban, 2013). Det finns ett direkt samband mellan organisationskulturen och anställdas 
motivation och därmed även en indirekt påverkan mellan organisationskulturen och 
företagets resultat. Finns det en stark organisationskultur och om ledaren är duktig på att 
bekräfta sina anställda så är det en bidragande faktor till att medarbetarna får högre 
motivation och presterar bättre (Sokro, 2012). För att organisationskulturen ska leda till högre 
prestationer och bättre resultat för hela företaget kräver det att ledaren inom organisationen 
väljer att arbeta aktivt med den (Warrick et al., 2016).  
 
Zehira, Ertosunb, Zehric & Müceldili (2011) har kommit fram till att ledarskap och 
organisationskulturen är två viktiga faktorer när det gäller företags resultat. Rino och Rafika 
(2017) har i sin studie adderat ytterligare faktorer och valt att betrakta sambandet mellan 
ledarskap, organisationskultur och de anställdas motivation och prestation och funnit positiva 
samband mellan samtliga parametrar. Zehira et al. (2011) skriver i sin studie att man i 
framtida forskning bör undersöka sambandet mellan ledare och organisationskultur på andra 
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nationaliteter och organisationer. Vi har därför valt genomföra en studie med variablerna 
ledarskap, organisationskultur och motivation och göra den på privata bolag i sydvästra 
Sverige. Vi har valt att använda oss av kvalitativ undersökning för att mer djupgående kunna 
undersöka parametrarnas samband och genom intervjuer även få mer inblick på ledarens syn i 
sammanhanget. Vi har också valt att applicera studien på arbetsgrupper då de enligt Lennéer 
Axelson och Thylefors (2005) har stor inverkan på arbetsklimatet och den psykologiska 
arbetsmiljön.  
 
Utifrån forskning från Rino och Rafika (2017) och Zehira et al. (2011) har vi kunnat definiera 
ett forskningsgap att det inte finns någon kvalitativ studie gällande samband mellan 
ledarskap, organisationskultur och individernas motivation på arbetsgrupper i sydvästra 
Sverige.  

1.3 Forskningsfråga 
Med utgångspunkt från tidigare problemdiskussion har följande forskningsfråga utformats:  
 
Hur påverkar ledare och organisationskultur anställdas enskilda motivation i arbetsgrupper? 

1.4 Syfte 
Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur ledarskap och organisationskultur påverkar 
motivation hos enskilda individer samt se i vilken utsträckning sambandet kan appliceras på 
arbetsgrupper i sydvästra Sverige. 

1.5 Avgränsningar  
I uppsatsen förekommer det förekomma praktiska avgränsningar som är tidsmässiga, 
resursmässiga och geografiska. Utifrån dessa våra förutsättningar har vi valt att bara fokusera 
på privata företag i sydvästra Sverige.  

1.6 Centrala begrepp  
Ledarskap: En process där man har inflytande över andra och förstår vad som ska göras, 
visar vägen och underlättar arbetet för både individuella och grupper för att uppnå 
målsättningar (Yukl, 2010). 
 
Motivation: Faktorer som kan komma både inifrån eller utifrån och som påverkar en person 
handlande mot ett utsatt mål (Hedegaard, 2012). 
 
Organisationskultur: Grunden och omgivningen till hur man som anställd agerar, tänker 
och upplever sitt arbete (Warrick et al., 2016; Alvesson, 2015). Begreppen företagskultur 
eller organisationskultur kommer i uppsatsen att syfta på samma sak. 
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Grupp: Består av tre eller flera personer som har ett gemensamt mål och som samhandlar för 
att uppnå de uppsatta målen Sjövald (2008). 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer resultatet av genomförd litteratursökning presenteras gällande 
utvalda teorier kring ledarskap, motivation, organisationskultur och arbetsgrupper. Först 
under varje rubrik kommer begreppen att förklaras mer djupgående och därefter presenteras 
teorier samt relevant fakta inom området.  

 

2.1 Ledarskap  

2.1.1 Vad är ledarskap 
Ledarskap är ett begrepp med många definitioner och dess innebörd kan variera då det har sin 
grund i hur personer ställer sig till ämnet (Yukl, 2010). Enligt Maltén (2000) handlar 
ledarskapet om att kunna föra sin grupp från osäkerhet till trygghet och att ledord som 
“påverka” och “mål” är viktiga inom området. House et al. (2002) skriver om hur ledarskap 
är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att medverka för att 
uppnå organisationens mål. För att förtydliga vad ledarskapet faktiskt går ut på går det att 
utgå från de tre R:en som står för resurser, relationer och resultat. Det innebär att människor 
måste bidra med sina resurser på individuell nivå, att ledaren ska skapa samspel och känsla av 
delaktighet samt att medarbetarna ska lösa uppgifter vilket sedan mäts i termer som 
produktivitet, lönsamhet och effektivitet (Blake & McCanse, 1991). Ledarskapets 
huvudsakliga syfte är att tillsammans med medarbetarna förverkliga uppsatta mål och man 
måste därför lägga mycket energi på samspelet med andra människor (Maltén, 2000). Yukl 
(2010) har kommit fram till att det som bäst förklarar ledarskapet är att det är en process.  
 
"Leadership is the process of influencing other to understand and agree about what need to 
be done and how do to it, and the process of facilitating individual and collective efforts to 

accomplish shares objectives” (Yukl, 2010, s. 26) 
 
Ledare har både direkt och indirekt inflytande över sina medarbetare och kan ansvara för 
bland annat delegering av arbetsuppgifter, lönesättningen och förmedla referenser och 
feedback. Det underlättar för alla parter om ledaren inser betydelsen av sin roll och inte slår 
ifrån sig sin auktoritet. Tas ledarskapet på allvar blir det också lättare för andra att acceptera 
det (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Det är viktigt att ha en ömsesidighet i relationerna 
och vara vaksam i sin ledarroll och agera på ett sätt som inte kan missuppfattas av 
omgivningen. Det är de anställdas åsikt och syn på ledarskapet som är avgörande och om 
ledaren ignorerar vikten av att framstå som respektabel kan de anställda motarbeta en 
(Alvesson & Sveningsson, 2012). För att vara en framgångsrik ledare krävs det att man 
lyckas få efterföljarna att tro på ens visioner samt att de känner tillit för dessa. Om 
efterföljarna inte köper ledarens påverkansförsök kan ledarskapet istället bli poänglöst och 
mista sin effekt. Grunden till hur effektivt ett ledarskap blir har på sätt och vis sin grund i 
förmågan och möjligheten att mobilisera sina anhängare (Sveningsson & Alvesson, 2010). 
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En av svårigheterna med ledarskap är att kunna läsa av de personer som ska ledas. Att vara 
ledare på ett företag handlar om att ständigt ha ett växelspel mellan människors individuella 
behov och organisationens behov. Det är svårt att balansera och det är framförallt svårt att 
bedöma individens behov eftersom de ändras hela tiden. (Maltén, 2000). Maltén (2000) 
refererar till Schein (1963) som har presenterat “den komplicerade människan” som är en 
teori att människor hela tiden förändras och det gör även omgivningen. Det är därför ledare 
måste kunna anpassa sig och även därför det är svårt att hitta det rätta ledarskapet. För att 
kunna hantera “den komplicerade människan” behöver det därmed tillämpa mycket 
flexibilitet och dynamik i ledarskapet (ibid). Alla fungerar olika och somliga personer kräver 
ett mjukt och coachande ledarskap medan andra fungerar bättre med ett konkret och 
målinriktat (Bass, Jung, Avolio, & Berson, 2003). Det är viktigt att en ledare har förståelse 
och kan se alla medarbetares olika egenskaper och förmågor för att skapa en positiv stämning 
på arbetsplatsen, mindre stress och mer engagemang bland medarbetarna (Mathew & Gupta, 
2015). Eftersom samspelet med andra människor är så viktigt i ledarrollen är det svårt att 
bedöma hur bra en ledare är utifrån dess personlighet (Maltén, 2000). Egenskapsforskaren 
Stogdill (1974) som Sveningsson & Alvesson (2010) skriver om säger att det inte finns 
specifika egenskaper som gör vissa personer är lämpligare som ledare eller som direkt går att 
koppla till effektivt ledarskap. Stogdill menar dock att ansvarskänsla, uthållighet, 
målorientering och självsäkerhet kan ha viss betydelse för ledarskapet (ibid). Det som är 
avgörande för vad som är ett bra ledarskap är hur man förhåller sig till efterföljarna och 
relationen till dessa samt förmågan att påverka och samspela med omgivningen (Yukl, 2010; 
Sveningsson & Alvesson, 2010; Maltén, 2000).  
  
Rinke (1989) beskriver ledarskapet i ett företag som en lagsport där chefen är tränaren. I 
många lagsporter verkar det som att tränaren är den viktigaste personen i spelet men faktum 
är att alla spelare är lika viktiga om alla bidrar med det dem är bäst på. Coachen har 
visserligen största makten men är ändå helt beroende av resten av teamet och denne kan inte 
själv vinna om inte alla andra också är med på noterna. Ledaren behöver liksom tränaren ha 
övergripande kunskap om den totala strategin och uppgifterna som ska utföras samt komplett 
kännedom om sin grupp. Detta möjliggör för honom eller henne att styra gruppmedlemmarna 
på ett vis som utnyttjar varje medlems styrkor till fullo (ibid). Rinke (1989) trycker också på 
vikten att behandla alla personer i gruppen som om de är den viktigaste personen i teamet. 
Det är därför viktigt att visa uppskattning för var och en av de enskilda individerna. Hur 
uppskattningen på bästa vis visar kan variera från person till person men beröm ges med 
fördel inför andra personer (ibid). 

2.1.2 Transformativt och transaktionellt ledarskap 
Transformativa och transaktionella ledarskapet är till stora delar utformat av det politiska 
ledarskapet som Burn (1978) presenterar. Den transformativa ledarskapsstilen är mer inriktad 
på medarbetarna och vad ledaren har för relation till dessa. Ledarskapet fokuserar på att 
utveckla människor och göra dem medvetna om sina möjligheter (Maltén, 2000).  
Transformativa ledarskapet innebär att ledaren ska motivera och påverka sina anhängare och 
genom det skapa effektivare resultat. Man involverar sina anhängare och visar helheten av 
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organisationen för att få dem att känna sig inkluderade i arbetet, ge dem förståelse och får 
dem att utvecklas. Detta medför att anställda genomför arbetet mer motiverat, med högre 
engagemang och är mer villiga att anstränga sig för uppgiften. Som transformativ ledare 
arbetar man för att få fram sin personals fulla kapacitet genom att ta hänsyn till deras behov 
och vad de motiveras av. Vill man öka motivationen hos sina anställda är det de 
transformativa ledarskapet som man ska tillämpa enligt Yukl (2010). Transformativa 
ledarskapet gör att anställda lättare förhåller sig till förändringar, arbetar innovativt och är 
villiga att arbeta över för sin egen tillfredsställelse (Hermosilla, Amutio, Costa & Páez, 2016; 
Feng, Huang & Zhang, 2016). Attityden och beteendet som råder på en arbetsplats har en 
stark betydelse för prestationerna som utförs och det transformativa ledarskapet gör att 
anställda blir nöjdare, får högre engagemang och presterar bättre (Piccolo & Colquitt, 2006; 
Seibert, Wang & Courtright, 2011; Wang & Howell, 2012). I det transformativa 
ledarskapssättet tillåter ledaren de anställda att se organisationens struktur, ge dem en 
förståelse och får dem att utvecklas för att de ska känna inspiration och engagemang. 
Alvesson och Sveningsson (2012) har sett att det transformativa ledarskapet gör att de 
anställda blir mer självsäker i sina uppgifter och i sin yrkesroll vilket i slutändan gynnar både 
gruppen och organisationens helhet. 
 
Yukl (2010) listar upp fyra grundbeteenden som det transformativa ledarskapet bygger på:   
 

- Idealiserad inflytande, anhängarna känner respekt och förtroende för ledaren. De 
glorifierar även ledaren och ser upp till den, man känner ett starkt band och villig att 
arbeta mer för denna.  

 
- Individualiserad rådgivning, ledaren ger enskilda individen coachning och stöttning 

för att de ska utvecklas. Detta är bra då det kan göra att medarbetarna känner sig 
bekvämare i svårare arbetsuppgifter.  
 

- Inspirerande motivation, ledaren är positiv och strävar efter att utmana och stärka 
medarbetarnas självförtroende. Man är ett stöd som skapar motivation och 
engagemang.  

 
- Intellektuell stimulans, ledaren tillåter misslyckande och ger medarbetarna en chans 

att själva lösa problem. Man hjälper dem att se saker ur nya perspektiv. 
 
Motsatsen till den transformativa ledarskapsstilen är det transaktionella ledarskapet. Den 
transaktionella ledarskapsstilen är till skillnad från det transformativa mer uppgiftsorienterat 
och fokusen ligger på företagens mål och krav där det huvudsakliga är att dessa fullföljs 
(Maltén, 2000). Burn (1978) klassificerar den transaktionella ledarskapsstilen som ett utbyte 
mellan ledare och följare där fokus ligger på att maximera företagets och individens vinster. 
Det är även en ledarskapsstil som skapar mer kortsiktiga relationer mellan arbetsplatsen och 
dess anställda (ibid). Transaktionella ledare använder lön och trygghet i utbyte mot att arbete 
blir genomfört (Yukl, 2010; Alvesson & Sveningsson, 2012). Att tillämpa det transaktionella 
ledarskapet kan leda till att anställdas kreativitet hämmas eftersom man är mer ute efter 
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resultat och att arbete genomförs effektiv. Ledaren uppmuntrar inte till att tänka själv och 
skapa kreativitet hos de anställda (Pieterse, Knippenberg, Schippers & Stam, 2010).  
 
I sin studie där McGuire och Kennerly (2003) har forskat kring ledarskapets påverkan på 
sjuksköterskor har de kommit fram till att dem som leddes av transformativa ledare var mer 
motiverade, engagerade och utvecklades mer än när det transaktionella ledarskapet förekom. 
Det kunde också konstateras att tilliten ökade om man var mer passionerad, driven och 
optimistisk i sin roll som ledare, något som kännetecknar en transformativ ledare (ibid). I en 
annan empirisk studie som Zareen, Razzaq och Mutjaba (2015) genomfört inom banksektorn 
har de sett att både transaktionellt och transformativt ledarskap har en positiv påverkan på 
anställdas motivation. De har dock kommit fram till att det transaktionella där man tillämpar 
belöningar vid uppnådda resultat och straff om mål inte uppfylls har en betydligt starkare 
påverkan på anställdas motivation (Zareen et al., 2015). En fördel som setts med det 
transaktionella ledarskapet är att det är tydligt framgår vad som gäller och vad de anställda 
förväntas att prestera. Genom att visa det tydligt går det att skapa en tillförlitlig relation 
mellan ledare och anställda som stärker gruppens sammanhållning och prestanda vid nya 
utmaningar (Bass et al., 2003). Zareen et al. (2015) diskuterar att valet om man tillämpar 
transaktionellt och transformellt ledarskap inte är det viktigaste utan det handlar 
huvudsakligen om hur man anpassat sig efter sin omgivning. I sitt ledarskap är det viktigt att 
ta hänsyn till situationen samt anhängarnas värderingar och egenskaper. De anställda behöver 
vara motiverade och medvetna om mål för att kunna maximera sin prestation och utifrån det 
skapa värden för hela organisationen (ibid). 

2.1.3 Ledarskap och motivation 
Ledare får större press på att lyckas skapa framgång för företag och det krävs goda kunskaper 
för att förstå, motivera och organisera sina medarbetare (Bina & Ramesh, 2016). Bina och 
Ramesh (2016) anser att den fulspelande konkurrensen måste få ett slut och ledare måste 
finna en gemensam mening för både anställda och organisation i arbetet framåt. De menar 
också att samhället behöver hitta hur ledare kan få företag att blomstra på lång sikt vilket görs 
genom att fokusera mer på att skapa energi och öka motivationen på arbetsplatsen (ibid). I 
Rino och Rafika (2017) kvantitativa studie har de konstaterat att det finns ett positivt 
samband mellan ledarskap och hur högt motiverade de anställda är. De har konstaterats att 
motivation främjas om ledaren kan konsten att uppmärksamma, uppmuntra och visa empati 
kring det arbete som genomförs (ibid). I rollen som ledare finns det ett ansvar att se till att 
följarna är motiverade, tillfredsställda och trivs på arbetsplatsen eftersom det leder till en 
ökad arbetsmoral och högre prestationer (Hughes et al., 2006; Rino & Rafika, 2017; Ueno, 
2008). Ledarskap som innebär gemensamma beslut, främjande av personlig utveckling, tillit, 
omsorg och välfungerande samarbeten anses vara nyckeln till att motivation samverkar med 
effektivitet (Hedegaard, 2012). Ledarskap som går ut på att man övervakar, kontrollerar, 
tvingar och ger strikta direktiv har enligt McGregor (2006) negativ påverkan på anställdas 
motivation. För att optimera sin arbetskraft anser McGregor (2006) att det inte är ledaren som 
skapar motivation men att det är den som visar vägen, uppmuntrar och arbetar för att förbättra 
medarbetarnas villkor så att de själva kan hitta motivation. 
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Empowerment är ett allt vanligare uttryck som ledare arbetar med för att uppnå förbättring av 
organisationens totala prestation. Det sker genom att utveckla och vidga kompetensen hos de 
anställda, öka deras inflytande samt deras motivation (Kinlaw, 1995). Tanken bakom 
empowerment är att medarbetare utifrån arbetsuppgifter, ledarbeteende och organisationens 
struktur, värderingar och behov ska hitta sin inre motivation genom att ta del av makten och 
leda (Yukl, 2010; & Savery & Luks, 2001). Empowerment går ut på att göra avståndet mellan 
ledning och medarbetare ska reduceras och gör företaget plattare (Gustafsson, 1995). Beslut 
ska fattas så långt ner i organisationen som möjligt av de anställda som drabbas och är mest 
involverade av problemet ska också lösa det och vara det beslutsfattande organet (Kinlaw, 
1995). Organisationer som har en mer standardisering i sin verksamhet och kräver mer rutiner 
har inte lika stort utrymme för att skapa och arbeta med empowerment (Yukl & Becker, 
2006). 
  
För att tillföra empowerment i en grupp är det viktigt att ledaren tar hänsyn till 
medlemmarnas olikheter och inser att de bidrar med sin egen specifika kompetens. Ledaren 
behöver fokusera mer på styrkorna än på svagheterna samt se till att medlemmarna får de 
förtroendet de behöver för att känna att de har ett inflytande. Ledaren behöver också ta sig tid 
till att lära känna sina anställda eftersom det tenderar i sin tur till att de presterar bättre. 
Empowerment i en grupp kan också öka om ledaren låter personerna utvecklas och delta i 
utbildningar, kostnaden för det vägs upp i en bättre självbild och mer motivation. Sist men 
inte minst måste gruppen få se helheten och bli informerade om strategiska inriktningar, 
affärsresultat och vad som händer i företaget. Detta är för att de ska känna delaktighet (Rinke, 
1989). 
 
Ledare kan arbeta med att framhäva deltagande för att öka motivationen hos sina anställda. 
Det deltagande ledarskapet innebär att man som ledare inte själv fattar alla beslut utan man 
uppmuntrar och stärker sin personal för att de ska kunna fatta viktiga beslut (Yukl, 2010). 
Pradhan et.al. (2016) har kommit fram till att ledare borde ge anställda rimliga ramar att 
arbeta inom och samtidigt skapa frihet, självständighet, främjar samarbete samt bidra till att 
deras arbete känns meningsfullt. Det är också viktigt att ledarna ger sina anställda känsla av 
att de kan påverka och ha inflytande över sin egen karriär. Anledningen till att just ledarna 
erhåller en viktig roll i empowerment är för att det är dem som tillhandahåller företagets 
resurser direkt eller indirekt. Det går att se att det finns ett positivt samband mellan det 
transformativa ledarskapet och empowerment (ibid). Det är viktigt att ledare kan läsa av och 
ge rätt stöd till sina anställda för att hitta en balans i vad deras behov. Lyckas man hitta 
balansen och ha ett tillvägagångssätt som uppskattas av de anställda bidrar inte bara till att 
öka anställdas motivation utan det kommer också öka deras tillfredsställelse på arbetet och 
lojalitet samt engagemang i företaget (Taghipour & Dejban, 2013). I organisationer där 
medarbetarna inte har möjlighet att påverka situationen kan det ha negativ effekt på 
välmåendet, energinivån och effektiviteten (Margulies & Kleiner, 1995).  
  
Enligt Ramadanty och Martinus (2016) ses kommunikationen som ett av de mest dominanta 
och betydelsefulla verktyget för att kunna motivera anställda. Om kommunikationen från 
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ledaren fungerar väl så kan detta spela en positiv roll i skapandet av motivation hos de 
anställda. Tillfredsställelsen och effektiviteten i organisationens kommunikationen går direkt 
i linje med hur klart och tydligt kommunikationen uppifrån förmedlas ner till medarbetarna. 
Den typ av kommunikation som mest främjar motivationen är om ledningen håller en öppen 
kontakt där de lyssnar på medarbetarna samtidigt som det finns en tydlighet och klarhet i allt 
som förmedlas. Även öppenhet och transparens i informationen har positiv påverkan på de 
anställda (ibid).  

2.2  Motivation  

2.2.1 Vad är motivation? 
Motivation är ett begrepp som inte har en entydig definition utan kan variera beroende på 
sammanhang. I teorin kan motivation uttryckas som faktorer hos en person som påverkar 
handlandet mot ett utsatt mål. Dessa påverkande faktorerna kan komma både inifrån och 
utifrån (Hedegaard, 2012). Att motivation kan komma både inifrån och utifrån är viktigt att ta 
hänsyn till då det gör det enklare att begripa sig på hur olika människor faktiskt påverkas och 
motiveras (Deci & Ryan, 2000).  
 
Förutsättningarna inom en organisation och individuella behovet är tillsammans grunden till 
den motivation som råder på arbetsplatsen. Det kan vara arbetet i sig som skapar motivation 
och de anställda känner att det är kvalitet och självständighet i det man jobbar med vilket 
kallas inre motivation. Motivation på arbetet kan också handla om de yttre arbetsvillkoren 
inom organisationen t.ex. löner, förmåner, ledningen eller vilken kultur som gäller och som 
även ses som yttre motivationsfaktorer (Larsen, Munkgård Pedersen & Aagaard, 2005). 
Amabile (1997) skriver att det är vanligt att organisationer arbetar utifrån att kombinera både 
yttre och inre motivationsfaktorerna. Wiley (1997) har studerat vad som skapat motivation på 
arbetet hos anställda och kommit fram till att de mest bidragande faktorerna är i rangordning: 
hög lön, uppskattning för sitt arbete, trygghet på jobbet, karriärmöjligheter och intressanta 
arbetsuppgifter. Utifrån att dessa faktorer stämmer så kan belöningssystem och genomtänkta 
strategier vara grundläggande för att motivera anställda till att prestera bättre (ibid).  
 
2.2.2  Maslows behovspyramid 
En mycket välkänd teori inom motivation som fokuserar på att lyfta fram den enskilda 
personens behov och drivkraft är Maslows Behovspyramid (Alvesson & Sveningsson, 2012). 
Maslow ansåg tidigt att det fanns en samvariation mellan effektivitet och personlig 
utveckling. I hans teori har han utgått från att man kan rangordna människors olika behov och 
att behov påverkar dess beteende. Det är dem ouppfyllda behov som påverkar beteendet och 
sedan när de är tillfredsställda lämnar man dem bakom sig och går vidare uppåt i 
behovspyramiden. De tre behoven längst ner i behovspyramiden är de som är viktigast för en 
människa och mest dominanta medan de två övre fyller inte lika stora grundbehov 
(Hedegaard, 2012). Trots att Maslows behovspyramid är en välutvecklad motivationsteori 
som ofta används har den samtidigt fått en del kritik bland annat för att den inte tar hänsyn till 
att människors olikheter. Alla kan inte kategoriseras i samma teori (Sjöberg, 1999 & 
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Hedegaard, 2012). Kollar man på arbetsmotivation så finns det inget recept för hur anställda 
och ledare ska gå tillväga eftersom det är någonting som varierar beroende på vilken person 
det gäller (Sjöberg, 1999). 
 
I det första steget i Maslows behovspyramid ligger de primära fysiska behoven som är vad 
som behövs för att fungera som människa t.ex. sömn, mat och vatten. Sedan går man vidare 
till trygghetsbehovet som innebär att man behöver ha en viss stabilitet och struktur samt 
slippa ångest och kaos i sitt liv. Känns trygghetsbehovet tillräckligt uppfyllt flyttas man till 
sociala behoven som är att man behöver känna tillhörighet genom gemenskap och kärlek. 
Efter det kommer behovet av uppskattning där man vill uppskattas, ha sin självkänsla och sitt 
självförtroende i fokus, respektera andra samt att man vill att andra ska uppskatta en. Är 
dessa fyra behoven tillräckligt uppfyllda kan man nå sista behovet i pyramiden som är 
självförverkligande. Man kan enligt Maslow inte uppnå självförverkligandet förrän man 
åstadkommit de andra behoven i pyramiden. Han ser och definierar självförverkligandet som 
det en människa kan göra, måste den också göra (Alvesson & Sveningsson, 2012). Skillnaden 
mellan självförverkligandet och de övriga behoven är att det inte grundar sig i en saknad utan 
det är resultatet av en rastlöshet där man gör det man vill. Detta har inget slut är det behovet 
som Maslow antydde möjliggjorde effektivitet. En sak som är viktig att skapa förståelse för 
när det gäller Maslows behovspyramid är att bara för att ett behov är tillfredsställt innebär 
inte det att det kommer förbli det. Man måste se till att de underhålla de olika behoven och att 
de är tillräckligt uppfyllda hela tiden för att man inte ska behöva fokusera på dem 
(Hedegaard, 2012).  

 
Figur 1: Maslows Behovspyramid, modifierad (Maltén, 2000 s. 28) 

 
Utifrån teorin om Maslows behovspyramid har Jacobsen & Thorsvik (2014) hittat en länk 
mellan inre och yttre motivationsfaktorerna. De tre första nivåerna i Maslows behovspyramid 
kan anses mer relaterade till yttre faktorerna som råder på arbetsplatsen och att de två högst 
upp i pyramiden är kopplade till de inre motivationsfaktorerna (ibid). 
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2.2.3 Inre motivation 
Inre motivation är det som styrs av människans inre där det finns en strävan efter att bli 
tillfredsställd på en personlig nivå. Detta kan göras genom att individen får möjlighet till att 
prestera eller utvecklas (Hedegaard, 2012). Den inre motivationen är det som anställd känner 
genom sina arbetsuppgifter. Det innebär att man känner sig positiv, engagerad, nyfiken, 
utmanad och får tillfredsställelse i de sysslorna som tilldelas på sitt jobb (Amabile, 1997). 
Deci & Ryan (2000) skriver att om det är högre fokus på den inre motivationen kommer det 
att leda till att personer blir betydligt mer motiverade, ivriga, engagerade och självsäker än 
om fokusen ligger på de yttre motivationsfaktorerna. Amabile (1997) skriver att den inre 
motivationen i högre grad kommer att leda till mer kreativitet än de yttre 
motivationsfaktorerna. Det har framkommit i studier att kreativitet enklare skapas om de 
anställda har en hög inre motivation och yttre motivationsfaktorer kan vara skadligt för 
kreativiteten eftersom man inte följer det man faktiskt vill utan blir mutad. För att anställda 
ska hitta inre motivation på en arbetsplats behöver de välja jobb som tillåter dem att använda 
sin expertis, kreativitet och att göra det de inspireras av samt att de tillåter den 
utvecklingsgrad och nytänkande som man personligen behöver (ibid). Med hänsyn till den 
inre motivationen är anställdas egna mål och ambitioner viktiga. Har anställda möjlighet att 
förverkliga sina egna målsättningar på sin arbetsplats bidrar det till en känsla av högre 
motivationsnivå (Yukl, 2010; Savery & Luks, 2001). I en studie genomförd av Chen, Ma, Jin 
& Fosh (2013) konstaterades att informationshantering har hög inverkan på inre 
motivationen. Detta innebär att det är viktigt för ledare att finna en stabilitet och våga tillåta 
sin personal att hantera och styra information själva för att kunna öka deras inre motivation. 
Det är fördelaktigt om det förekommer hög transparens i företaget (ibid).  

2.2.4 Yttre motivation 
De motivationsfaktorer som utifrån påverkar människors beteende och dess motivation kallas 
för yttre motivation. Det kan vara t.ex. belöningar eller finansiella bonusar (Hedegaard, 
2012). Enligt Kokemuller (2013) är finansiell motivation ett sätt för organisationer att 
använda sig av kompensationsstruktur för att motivera anställda att prestera bättre. Detta kan 
vara antingen i form av lön och lönestegar eller olika finansiella bonusar och belöningar som 
betalas ut om uppsatta resultat nås (ibid). Den yttre motivationen behöver inte bara gälla 
finansiella uppmuntringar utan kan också vara en informativ belöning t.ex. Beröm, 
uppmuntran och feedback. De yttre motivationsfaktorer kan ses som en respons på hur bra ett 
arbete faktiskt har utförts. Uppmuntras en god handling kommer den säkerligen upprepas och 
de anställda kommer känna sig motiverade till att genomföra ett bra jobb igen (Deci & Ryan, 
2000). Det som är gemensamt för det yttre faktorerna är att de anställda själva inte har 
möjlighet att kontrollera dessa till fullo. Själva belöningen bestäm oftast av ledaren eller 
företaget och den anställde kan då enbart påverka sin del om huruvida målet uppnås och 
belöningen erhålls eller inte (Hedegaard, 2012). Om de anställda dock får vara delaktig och 
till viss del påverka de yttre motivationsfaktorerna kan det leda till högre motivation, bättre 
psykiskt välmående och man kan prestera högre resultat (Deci & Ryan, 2000). Till skillnad 
från den inre motivationen handlar den yttre motivationen mer om målet och det runtomkring 
än om själva arbetsuppgiften (Amabile, 1997).  
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Enligt Gabriel, Moran och Gregory (2014) har yttre motivationsfaktorerna såsom finansiella 
belöningar, hot och deadlines bidragit till att anställda känner en ökad motivation. 
Chengedzai och Nobukhosi (2014) genomförde en undersökning på hur yttre 
motivationsfaktorerna såsom belöningar, arbetsklimatet, befordringar, uppsyn och samarbete 
påverkar anställdas tillfredsställelse på arbetet. De genomförde studien på 246 personer och 
fick resultatet var att alla utom befordringar var starkt sammankopplade med hur nöjd de 
anställda var på sin arbetsplats. Utifrån det konstaterades att arbetsgivare bör tillämpa yttre 
motivationsfaktorer såsom belöningar, bra arbetsklimat, uppsyn och samarbete för individens 
välmående som i sin tur blir till organisationens fördel (ibid). Det är lätt att se ekonomisk 
motivation som en starkt bidragande faktor till ökad motivation men det är dock viktigt att ta 
hänsyn till andra variabler för att det ska bli långsiktigt hållbart och fortsätta vara 
motiverande i långa loppet. Det är därför av största vikt att finansiell motivation sköts med 
största försiktighet (Zakari, Narh Opata, Adwoa Benewaa, Maclean, & Boateng, 2016). 

2.3 Organisationskultur  

2.3.1 Vad är organisationskultur?  
När det pratas om kultur handlar det om människor som har något gemensamt och att de 
tolkar det som sker på ett likartat sätt. Det går att se kultur som ett mentalt fenomen som 
påverkar beteendet (Alvesson & Sveningsson, 2014). Organisationskultur i praktiken är 
definierat som grunden och omgivningen till hur de anställda agerar, tänker och upplever sitt 
arbete (Warrick et al., 2016; Alvesson, 2015). Organisationskultur delas av Alvesson och 
Sveningsson (2012) in i språk, handling och material. De menar att kultur på ett företag 
formas utifrån vad man pratar med varandra om ifall det är känslor och idéer eller fakta och 
rapporter som diskuteras, vilka rutiner som finns i företaget och hur medarbetare handlar 
samt vad man investerar i för lokaler, utrustning och logotyper. En viktig aspekt i dessa 
åtaganden är hur de uppfattas och tolkas av mottagaren (ibid). Svårigheten kring 
organisationskulturer är att det präglas väldigt mycket av känslor, idéer och normer som styrs 
utan logik. Kontexten är ofta inte är uttalad och framväxande. För att skapa en stark kultur i 
ett företag krävs det att de anställda kan identifiera sig med den. Det görs enklast när det finns 
en organisationskultur som är uppenbar och att den präglas av något som är meningsfullt för 
personerna (Alvesson, 2015). 

2.3.2 Organisationskultur och ledarskap 
Det finns forskning som visar att företags framgång blir allt mer beroende av 
organisationskulturen. Att ha en fungerande kultur inom företag leder till förbättrade resultat 
(Warrick et al., 2016). Ett ganska förekommande och allvarligt problem gällande 
organisationskulturen är att det inom en organisation finns olika rådande kulturer och att de 
skiljer sig beroende på vilken avdelning och hierarkiska nivå man befinner sig i (Alvesson & 
Sveningsson, 2014). Organisationskultur kan ses som ett strategiskt hjälpmedel för ledare och 
vid rätt användning kan den kan den underlätta kommunikation, öka lojalitet och 
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sammanväva personalen i arbetet mot de gemensamma målen. Det är viktigt att urskilja hur 
chefer framställer organisationskultur, vad andra ser utifrån och vad som faktiskt försiggår i 
praktiken. För att se att samma kultur genomsyras i hela bolaget kan man granska processer 
och aktiviteter för att se ifall de följer likvärdiga principer. Vid en stark organisationskultur 
bör principerna vara i linje med varandra. Om det är olika kulturer på ett företag behöver 
ledarna inom företaget gå till grunden varför det är så och hur de ska agera för att ändra på 
det (Mihalache & Albu, 2016). Det som symboliserar en stark kultur inom företaget är att 
man som anställd i organisationen delar kunskaper, normer och värderingar. Att erhålla en 
stark organisationskultur hjälper till vid beslut och beteenden och att de genomförts likgiltigt 
samt att det visats att de ökar energinivån hos personalen (Ingelsson, 2009).   
 
Rino och Rafika (2017) konstaterade i sin forskning att ledarskapet har en betydande roll och 
positiv effekt på kulturen inom företaget. Ledarens sätt att tala och agera mot sina 
medarbetare samt uppmärksamma dem kan stärka den befintliga organisationskulturen. Om 
man lyckas införa den rådande organisationskulturen och samtidigt ta hänsyn till vilka behov 
som behöver tillgodoses kommer det att skapas betydligt högre samhörighet mellan 
kollegorna. De anställda som varit underlag för datainsamlingen i studien som Rino och 
Rafika (2017) genomfört anser ett bra ledarskap präglar hela organisationskulturen. 
Ledarskapet har en bidragande roll för organisationskulturen (Rino & Rafika, 2017; Syafii 
Thoyid, Nimran & Djumahir, 2015). 
  
Warrick (2017) har i sin studie dragit slutsatsen att det inte räcker att människor enbart talar 
om organisationens kultur och dess betydelse utan den måste utspelas i praktiken. Han väljer 
att rikta fokus till att ledare bär stor roll när det gäller detta. För att kunna använda 
organisationskulturen fullt ut behöver ledaren ser vikten av att utforma strategier och beslut 
utifrån kulturen samt implementera organisationskulturen som en stor del i sitt arbete (ibid). 
Detta har även Zehira et al. (2011) skrivit om då de i sin forskning kommit fram till att de 
som arbetar med företagskulturen skapar högre resultat. Ledare tenderar dock ofta till att inte 
engagera sig och prioritera arbete gällande organisationskulturen vilket empiriska studier 
visar på att de borde för att de ska leda till ökade prestationer (Alvesson & Sveningsson, 
2014; Warrick et al., 2016). 
  
Ledaren kan påverka organisationskulturen genom handlingar, hur de verkar och ställer sig 
till saker. Om ledaren pratar mycket och sällan agerar sprider det en kultur samtidigt som en 
ledare som ständigt agerar och genomför handlingar sprider en annan kultur. Det kan också 
handla om ledaren fokuserar på att leda och stimulera personalen eller om de låter siffror och 
resultat vara i centrum. Det kan ge olika sorters kulturer och förmedla vad som faktiskt är 
mest viktigt på arbetsplatsen (Alvesson & Sveningsson, 2012). Warrick et al. (2016) har listat 
upp åtta erfarenheter som de anser viktiga för att systematiskt bygga en framgångsrik 
organisationskultur. De är att ledarna på de olika nivåerna i bolaget måste vara enade, kunna 
definiera kulturen med strategier, genomföra välplanerade aktiviteter som bygger och främjar 
kulturen, leva och lära kulturen i hela företaget, resonera och granska sin företagskultur för 
att hitta förbättringar, inse att en hälsosam kultur betalar av sig på annat håll, hantera och 
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redogöra möjliga hot mot kulturen som råder samt utbilda ledningen om hur viktig kulturen 
faktiskt är (ibid).  

2.3.1 Organisationskultur och motivation  
Företagens villkor formar i regel individers motivation på arbetsplatsen och organisationens 
kulturella inflytande kan hjälpa att forma motiv, identiteter och uppfattningar om vad som 
anses vara viktigt på en arbetsplats. Utformning av organisationskulturen kan gynnas av vilka 
människor som man väljer att anställda och är noga med att de representerar företaget 
(Alvesson & Sveningsson, 2012). Anledningen till att organisationskulturen är en viktig del i 
ett företags framgång är just för att den kan påverka prestationer, öka både moralen och 
produktiviteten hos medarbetare samt att det kan ligga i grunden till att främja motivation 
(Warrick, 2017). Rino och Rafika (2017) har konstaterat att de i två bolagen som de har 
genomfört sin studie i så finns det ett positivt samband mellan organisationskultur och 
motivationen hos medarbetarna. Detta samband har även Syafii et al. (2015) konstaterat i sin 
studie. Om det finns en stark och utvecklad organisationskultur leder det till att man som 
motiverad anställd enklare kan skapa en förståelse för vad som sker inom företag och känna 
en drivkraft att uppnå dess uppsatta mål. Anställda behöver ha möjlighet att kunna följa 
organisationskulturen och på det viset leder det till högre motivation hos individerna på 
arbetsplatsen (Rino & Rafika, 2017).  
 
Mihalache och Albu (2016) som valt att genomföra en närmare, kvalitativ studie kring 
organisationskultur kom fram till att de har ett betydande inflytande för hur mycket 
personalen är villiga att engagerar sig och hur engagerade de är. Utifrån de kan påverka de 
indirekt hur väl företag presterar. Det går att se att kundbemötande, som är en stor del av 
företagande, också förbättras när man har en stark och sammanhållen kultur som genomsyras 
i hela företaget. Den utåtriktade servicen börjar i att personalen är motiverad och att det finns 
en välformad organisationskultur som passar branschen (ibid).  
 
I en undersökning har man kollat på statliga sektorn i Grekland och huruvida 
organisationskulturen påverkar personalens motivation. Det visade sig att det är av stor 
betydelse vilken kultur ett företag har på hur motiverade de anställda var. I studien 
undersökte man olika motivationsfaktorer och hur de gick att tillämpa i olika 
företagskulturer. Det konstaterades att hierarkisk företagskultur och motivation var negativt 
korrelerade vilket man kom fram till handlade om att de är styrda utifrån stabilitet, regler och 
mycket är förutsägbart. För att vara motiverad kom de fram till att de huvudsakliga faktorerna 
var arbetsuppgifterna, att man fick tänka självständigt och möjlighet att uttrycka sig. Det var 
även väldigt viktigt för motivationen också att man får ta initiativ och delta i beslutsfattande. 
De dominanta organisationerna som var hierarkiskt styrda främjade inte i detta avseende 
motivation hos arbetarna. Slutsatsen var att för att utnyttja arbetskraftens fulla resurs bör 
fokusen ligga på en välutformad organisationskultur som möjliggör de tidigare nämnda 
motivationsfaktorerna (Panagiotis, Sahinidis, & Polychronopoulos, 2014). 



 16 

2.4 Arbetsgrupper  

2.4.1 Arbetsgrupper och motivation 
Definitionen på en grupp är enligt Sjövald (2008) något som består av tre eller flera personer 
som har ett gemensamt mål och som samhandlar för att uppnå de uppsatta målen. Tanken 
med att använda arbetsgrupper är för att de tillsammans ska skapa ett samarbete och driva 
mot gemensamma mål (Granström, 2006). Att tillhöra samma arbetsgrupp behöver inte alltid 
innebära att man är särskilt beroende av varandra i själva arbetsuppgifterna, man kan ha helt 
olika uppgifter t.ex. löneadministratör och försäljare men kan ändå behöva samverka för att 
uppnå formella eller informella mål (Thylefors, 2007). Enligt Lennéer Axelson och Thylefors 
(2005) är acceptans, kreativitet, kommunikation och humor viktiga byggstenar i en 
välfungerande grupp. När det tillsätts en grupp blandar man individer med egna individuella 
personlighetsdrag vilket både kan främja och hämma samarbetet (Granström, 2006). 
  
Inom psykosociala arbetsmiljön är det arbetsgruppen som är den allra viktigaste delen av 
arbetsorganisationen och även den som till stor del skapar klimatet på en arbetsplats. 
Arbetsmiljön är en stor del för att skapa effektivitet inom ett företag. Det går att klara av ett 
dåligt klimat en kortare tid men överlag och på längre sikt kan det bidra till lägre produktion, 
större personalomsättning och högre frånvaro. Primära målet för en arbetsgrupp är att uppnå 
resultat, men det är ändå viktigt för effektiviteten på lång sikt att man har sociala relationer på 
arbetsplatsen. Att skapa en välfungerande arbetsgrupp kommer vara viktigt dels för individen 
och deras motivation men också för organisationens effektivitet (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 2005). 
  
Gardner och Pierce (2016) har i sin forskning kommit fram till att arbetsgrupper med mycket 
engagemang och tillfredsställelse hade individer med hög självkänsla inom företaget. Hög 
självkänsla inom organisationen leder till att man presterar bättre, engagerar sig i mer 
organisationen och skapar högre arbetstillfredsställelse. Ledare behöver därmed arbeta för att 
göra gruppmedlemmarna delaktiga i ledningsarbetet eftersom det höjer anställdas självkänsla 
i företaget. Det kommer öka nyttan för individen, ledaren och organisationen (ibid).  
  
McEwan, Ruissen, Eys, Zumbo & Beaucamp (2017) har gjort en meta-analys av tidigare 
gruppforskning och kommit fram till att det är fördelaktigt i både administrations grupper och 
andra gruppsammanhang att genomföra grupputbildningar. Undervisning är för att förbättra 
gruppens sammanhållning och gemenskap samt öka deras prestationer, detta går ständigt att 
förbättra. De har även kommit fram till att det är extra slagkraftigt att plocka 
gruppmedlemmar från olika dimensioner i företaget och aktivt presentera för dem vad 
gruppens arbete faktiskt innebär, hur man utövar det och hur det kontinuerligt utvecklas 
(ibid). 
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2.5 Analysmodell 
Nedanstående modell kommer att användas för att analysera de insamlade data.   
 

 
 
Figur 2: Egendesignad analysmodell.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva och motivera vår vetenskapliga metod samt presentera 
vilka ansatser vi har använt oss av.  Det kommer också att redogöras hur vi har samlat in 
primärdata och genomfört litteratursökningen där vi samlat fakta och forskning kring vårt 
valda ämne. I slutet av kapitlet diskutera uppsatsens etik, validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Val av vetenskaplig metod  

3.1.1. Angreppssätt  
Vi har valt att göra en kvalitativ forskningsstudie eftersom vi djupgående vill undersöka 
sambandet kring ledare, organisationskultur och motivation. Den kvantitativa ansatsen känns 
därmed inte passade eftersom vi inte använt oss av större data och inte dragit några generella 
slutsatser med hjälp av siffror som är typiskt för kvantitativa studier enligt Rienecker och 
Stray Jörgensen (2014). Vårt syfte är att söka en djupare förståelse för sambandet, se det på 
ett närmare håll och även få infallsvinklar från ledaren. Den kvalitativa forskningen är bättre 
att tillämpa för att förklara hur, vad och varför saker uppstår. I de empiriska data utgår man 
från specifika kvaliteter, den begränsade mängden data som iakttagits och försöker inte 
generalisera (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). För att se hur människor förhåller sig till 
saker och deras synvinklar anser även Alvehus (2014) att den kvalitativa ansatsen som är den 
bästa till tillämpa. Vi har även valt att tillämpa den hermeneutistiska forskningsprocessen 
eftersom det är en forskningsmetod där det är centralt att tolka, klargöra och söka efter en 
förståelse. Inom denna tolkningslära så är alla delar beroende av helheten, det bygger på 
någon form av förståelse och man utgår ifrån förväntningar när man tolkar (Widerberg, 
2002).  

3.1.2 Forskningsansats  
Vi har valt att arbeta med den abduktiva metoden i vår process. Abduktion präglas av 
induktiv, som utgår från empiri, och deduktiv, som utgår från teorin. Det innebär att under 
studiens gång får man justera både empiri och teori om det är nya iakttagelser som är 
relevanta (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi valde den abduktiva metoden eftersom den 
deduktiva är som Alvehus (2013) förespråkar är svår i tolkningsprocesser och en ren induktiv 
ansats anser Alvehus (2013) är svår för man kan behöva fylla ut teorin för att kunna tolka 
empirin. Utifrån det har vi valt abduktiv så att vi kan pendla i arbetet mellan empiri och teori 
för att lyckas samla ihop tillräckligt mycket relevant data för att besvara vår 
problemformulering.  
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Figur 3 Egendesignad figur som förklarar den abduktiva ansatsen.  

3.2 Teoretiskt urval  

3.2.1 Urval teori  
Denna studie har sin utgångspunkt i huvudsakligen motivation, ledarskap och 
organisationskultur men vi har även valt att lägga viss fokus på arbetsgrupper. Då vi är 
begränsade i både tid och resurser har vi valt ut teorier inom varje parameter som vi anser är 
mest centrala och relevanta. När det gäller motivation valde vi ut Maslows behovspyramid, 
som enligt Alvesson och Sveningsson (2012) är en mycket använd modell. Eftersom 
motivationsfaktorer inom arbetet kan vara både inre och yttre enligt Hedegaard (2012) ansåg 
vi att det var två aktuella teorier att tillämpa i vår uppsats. Inom ledarskap har vi valt teorier 
om det transformativa ledarskapet och det transaktionella ledarskapet som först presenterades 
av Burn (1978) för att lättare kunna kategorisera ledarna och deras egenskaper. 

3.2.2 Litteratursökning   
Litteraturen till vår studie har huvudsakligen bestått av böcker och vetenskapliga artiklar. 
Vetenskapliga artiklar är relevanta eftersom de oftast är mer uppdaterade, avgränsade och har 
djupare fakta kring ett specifikt område. En uppsats som är baserad på många vetenskapliga 
artiklarna innehåller också färsk uppdaterad kring relevant forskning (Rienecker & Stray 
Jörgensen, 2014). För att bedöma en källas kvalitet måste man ta hänsyn till vilken kunskap 
och kompetens som författaren har samt att det är bra att ha fler källor på data för att stärka 
trovärdigheten (ibid). Vi har därmed använt oss mycket av t.ex. Yukl och Alvesson då de är 
erfarna forskare inom ledarskap.  
 
För att genomföra litteratursökningen har vi använt oss av både vanlig systematisk sökning 
och kedjesökning. Kedjesökning innebär att man hittar lämplig litteratur som sedan leder den 
till annan lämplig referens som sedan leder den en till en annan osv. (Rienecker och Stray 
Jörgensen, 2014). Litteraturen har till största delen funnits på biblioteket på Högskolan i 
Halmstad och dess databas samt Stadsbiblioteket i Halmstad. Sökorden vi har använt oss av 
är sådana som kan kopplas till vår problemformulering: ledarskap, transformativt ledarskap, 
transaktionellt ledarskap, organisationskultur, motivationsfaktorer, inre motivation, yttre 
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motivation och motivation på arbetsplatsen. Dessa begrepp har även kombinerats och 
översatts till engelska eftersom det kan göra att resultatet av sökningarna kan bli bättre och 
mer relevant precis som Allen & Laurie (2016) skriver. Vi har försökt undvika alldagliga 
termer då det enligt Rienecker och Stray Jörgensen (2014) kan leda till för många irrelevanta 
träffar och försvåra litteratursökningen. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar har vi 
prioriterat artiklar från de senaste åren samt att de har varit “peer reviewed” artiklar. Att en 
artikel är “peer review” innebär att artiklarna är granskade av lektörer (Backman, 2016). 
Rienecker och Stray Jörgensen (2014) tycker dock det är viktigt att ha vetskap om att det 
enbart är ett hjälpmedel och att man ändå måste vara källkritisk vilket vi har försökt vara i 
största möjliga mån. De databaser som varit till störst användning är ScienceDirect, Scopus, 
ProQuest och Emerald. Sökperioden för vår litteraturinsamling har pågått under en längre tid, 
från 10/1-16 till 15/5-17.   

3.3 Empiriskt urval  

3.3.2 Insamling empirisk data  
De empiriska data i studien grundar sig i intervjuer där vi genomfört semistrukturerade 
intervjuer med fyra stycken ledare och sedan gjort kortare strukturerade intervjuer med totalt 
20 stycken gruppmedlemmar. Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer det mest använda 
tillvägagångssättet när det gäller kvalitativa ansatsen. Syftet med denna uppsats är att skapa 
en djupare förståelse för hur ledarskap och organisationskultur påverkar motivation hos 
enskilda individer samt se i vilken utsträckning sambandet kan appliceras på arbetsgrupper i 
sydvästra Sverige. 
 
De semistrukturerade intervjuerna innebär att man följer en intervjuguide för att hålla 
intervjun inom ramen för det valda ämnet men att respondenten även får utrymme att bilda 
sina egna svar och tillägga kommentarer (Alvehus, 2014; Bell, 2005; Patel & Davidsson, 
2011). Vi gjorde en intervjuguide utifrån parametrarna vi valt att studera för att ha en grund 
på vad vi ville ha svar på och varierade sedan ordningsföljden beroende på enskild intervju. 
Till största del har intervjuerna med ledarna varit i fysisk form då människor enligt Jacobsen 
(2002) lättare förtalar sanningen om det görs över telefon, samt att man får lättare förtroende 
vid en besöksintervju. Vi behövde dock ställa kompletterande frågor efteråt vilket gjordes 
över telefon. Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke, och sedan 
transkriberades. Att spela in var bra då vi kunde rikta mer fokus mot intervjun, inte behövde 
anteckna och precis som Bell (2005) påpekar underlättar det även när man vill använda citat. 
Att transkribera gör det enklare att välja ut det materialet som är viktigt för studien (Alvehus, 
2014; Ejvegård, 2009). Vi skickade även transkriberingen till respondenterna för att ge dem 
möjlighet att rätta faktafel.  
 
När vi intervjuade gruppmedlemmarna gjorde vi det via mailkontakt där vi använde oss av 
strukturerade intervjuer. Det är inte lika fördelaktigt att skicka ut frågor över mail men vi 
valde ändå att tillämpa den sortens intervjuer på grund tidsbegränsning. Vi har begränsad tid 
och det var även viktigt att det inte skulle ta för mycket tid av arbetsgrupperna. 
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3.3.1 Val av respondenter  
De som var aktuella när vi sökte efter respondenter var ledare samt deras anställda. Backman 
(2016) menar att man vid en kvalitativ undersökning kan bortse från statistiska kriterier och 
istället utse personer som kan bidra med ökad kännedom om ämnet. I vårt fall var ämnet 
ledarskap utgångspunkten och vi bestämde oss för att hitta totalt fyra ledare till de 
semistrukturerade intervjuerna och sedan använda deras arbetsgrupper för att genomföra 
standardiserade intervjuer. Vi utgick från början med strategiskt urval där vi kontaktade bolag 
inom samma bransch och efterfrågade samma sorts arbetsgrupper. Det var dock svårt att få 
tag på respondenter och utifrån den begränsade tiden blev vi tvungna att tillämpa ett 
bekvämlighetsurval. Det innebär att deltagarna i studien har blivit de som varit tillgängliga 
(Alvehus, 2013). Våra respondenter blev utifrån bekvämlighetsurvalet fyra ungefär lika stora 
arbetsgrupper som arbetar på bolag i sydvästra Sverige där det är två arbetsgrupper inom 
produktion, en inom utveckling och en inom administration. Det hade varit önskvärt med 
arbetsgrupper inom samma kategori men vi fick anpassa oss efter vad som gick att 
genomföra. Vi har däremot inte anpassat vår problemformulering utifrån vad det finns för 
empiriska möjligheter som Alvehus (2013) menar är ett av problemen när man väljer tillämpa 
bekvämlighetsurval vilket gör att det fortfarande är relevant. Våra respondenter har varit 
totalt fyra ledare och 20 gruppmedlemmar. Alla arbetsgrupper bestod av omkring sju 
personer men vi lyckades inte kontakta samtliga inom alla grupper. 

3.3.3 Operationalisering  
Utifrån följande fyra huvudområden som grundar sig i problemformuleringen har vi skapat 
intervjuguiden. Första området har till uppgift att skapa en övergripande bild av respondenten 
och resterande tre områden grundar sig i den teoretiska referensramen och kommer till stor 
del ligga till grund för analysen.  
 

  
Frågeområde 
  

  
Syfte med frågeområde 

  
Övergripande frågor 

 Ledare: Få en grund för vem det är vi pratar med och hur deras 
teoretiska och praktiska bakgrund ser ut. 
 
Gruppmedlemmar: Få en grund för vem det är vi pratar med, lite 
om deras bakgrund samt vad de tycker om sin arbetsplats överlag. 

  
Motivation 

Ledare: Förstå hur man arbetar efter att motivera sina medarbetare 
och till vilken utsträckning man faktiskt kan motivera sin 
anställda i organisationen. 
 
Gruppmedlemmar: Förstår hur motiverade gruppmedlemmarna är 
och vad på arbetsplatsen som motiverar dem. 
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Ledarskap 

 Förstå vilket ledarskap som tillämpas inom organisationen och 
vilka ambitioner och vilken medvetenhet som finns kring 
ledarskapet. 
 
Gruppmedlemmar: Förstå hur stort förtroende de känner för 
ledaren. 

  
Organisationskultur 

 Ledare: Förstå hur organisationskulturen ser ut samt hur 
medvetna de är i hur organisationskulturen ser ut och hur de 
förhåller sig till den. 
  
Gruppmedlemmar: Förstå hur gruppmedlemmarna ser på 
organisationskulturen och hur de ställer sig till användandet 
av den 

Figur 4: Egendesignad operationalisering.  

Vi har utvecklat operationaliseringsschema för både ledarna och gruppmedlemmarna vilket 
bifogas som bilagor (se bilaga 3 & bilaga 4).  

3.4 Reliabilitet och Validitet 

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om hur arbetet kan upprepas och få samma utfall om den genomförs 
igen (Bell, 2005; Alvehus, 2014). I en kvalitativ forskning där den som genomför 
undersökning är en stor del av hela processen är det svårt att uppnå fullständig reliabilitet. 
Det är svårt att undvika att den som intervjuar och tolkar materialet i analysen inte har en 
påverkan och därmed är det svårt att upprepa exakt samma undersökning med samma resultat 
(Alvehus, 2000; Bryman & Bell, 2013). Att vi har varit två personer som deltagit vid varje 
fysiskt intervjutillfälle är bra för att minimera feltolkningar och det gör det sen lättare att 
kunna tyda materialet objektivt. För att ytterligare arbeta för att öka reliabiliteten i 
respondenternas svar var vi var noga med att framföra att svaren enbart kommer användas till 
uppsatsen vilket enligt Jacobsen (2002) leder till mer sanningsenliga svar. Sedan utformade 
vi tydliga frågor som var enkla att förstå samt gav förklaring vid frågor som kan ha varit 
otydliga. Det var extra viktigt vid de intervjuer som gjordes över mail för att undvika 
missuppfattningar. När det gällde intervjuerna med ledarna såg vi till att de var bekväma i 
situationen genom att genomföra intervjuerna i deras vardagliga arbetsmiljö eftersom även 
detta enligt Jacobsen (2002) leder till mer tillförlitliga svar. 

3.4.2 Validitet  
Validitet är ett mått som bedömer om man har lyckats besvara det man hade syfte att 
undersöka (Alvehus, 2014; Bell, 2005; Bryman & Bell, 2013). Det är enklare att skapa 
validitet om man använder tydliga mätmetoder och mått (Ejvegård, 2009). Vårt syfte var att 



 23 

studera ledarskap, organisationskultur och anställdas motivation på nära håll och har därmed 
bara genomfört intervjuer med ledare och deras gruppmedlemmar vilket gör att vi fått 
insamlad data som är relevant till vår problemformulering. Vår intervjuguide har hjälpt oss 
under intervjuer att hålla oss inom ämnet och bara beröra det som är relevant för studien.  
  
Vi har varit väldigt noga med att inte lägga några egna värderingar i uppsatsen och att 
behandla alla svar från respondenterna objektivt för att öka validiteten. En bra uppsats med 
hög validitet behöver saklighet och transparens (Alvehus, 2014). Att behandla källor och 
insamlat material i kvalitativa studier kritiskt stärker även en uppsats validitet (Jacobsen, 
2002). Vi har därmed varit noga med att kritiskt granskat vårt material och ständigt utgått 
ifrån vår problemformulering för att se om de insamlade källorna är relevanta. Vi har varit 
väldigt noga med att det underlaget vi samlat in följt den röda tråden som enligt Rienecker 
och Stray Jörgensen (2014) innebär att teorin är relevant och återfinnas i uppsatsens 
problemformulering, empiri och analys.  

3.5 Etik  
När man genomför en kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn till vad som är etiskt 
korrekt (Bryman & Bell, 2013). När vi har behandlat våra respondenter har vi sett till att 
uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav som finns för att skydda 
individer som deltar i forskning, dessa är information-, samtyckes-, nyttjande- och 
konfidentialitetskravet. Vi informerade om vad syftet med studien var vilket gör att vi 
uppfyller informationskravet, samtyckeskravet är uppfyllt genom att vi har sett till att allt 
deltagande i intervjuer har varit frivilligt och att informationen som samlas in enbart används 
till vår uppsats vilket gör att vi också uppfyller nyttjandekravet. Det har också varit viktigt för 
oss att hantera allas personuppgifter korrekt och skriva empirin så att utomstående inte kan 
identifiera respondenterna. Det har gjort att konfidentialitetskravet också har tillgodosetts. 
Utifrån att tagit hänsyn till dessa huvudkrav anser vi att vi har genomfört forskningen med en 
god etik. 
 
Vi har tydligt presenterat att vi till viss del grundat vår uppsats på den studien Rino och 
Rafika (2017) genomfört, vi har tydligt visat hur vi anser oss hittat en forskningslucka, varit 
nog med att källhänvisa till andras forskningsresultat, redovisat öppet hur vi gått tillväga och 
vad vår slutsats blivit samt agerat efter etiska principerna mot de som ställt upp som 
respondenter. Utifrån detta anser vi att vi har följt punkterna i God Forskningssed (2011) som 
innebär att man ska tala sanning i sin forskning, medvetet granska och redovisa 
utgångspunkterna, redovisa metoder och resultat, inte stjäla forskningsresultat, arbeta med 
dokumentation och arkivering, inte skada människor eller djur samt bedöma andras forskning 
rättvis.  
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4. Empiri  
I detta kapitel kommer vi att presentera sammanställningen från de intervjuer som 
genomförts. Det kommer att presenteras under huvudrubrikerna motivation, ledarskap och 
organisationskultur. Först kommer delar av den semistrukturerade intervjun med ledarna 
presenteras för att sedan följs upp med gruppmedlemmarnas svar inom samma område. 

 

4.1 Presentation av respondenter  
Studien består av totalt 24 respondenter där fyra stycken arbetar som ledare och 20 stycken 
som är medlemmar från ledarnas arbetsgrupper. Utifrån konfidentialitetskravet har vi valt att 
inte nämna respondenternas namn, var de arbetar, ålder eller kön för att inte kunna identifiera 
dem. Alla kommer att benämnas som “han” fastän respondenterna är både män och kvinnor.  
Det som var viktigast för studien var deras uppfattning kring problemformuleringen och 
därmed ansåg vi inte att det var nödvändigt att presentera bakgrundsinformation om enskilda 
respondenter. 
 
Arbetsgrupp 1: arbetar inom produktion   
Arbetsledare: G1L (Personlig kommunikation, 2017-03-28) 
Arbetsgrupp: G1M1, G1M2, G1M3, G1M4, G1M5, G1M6 (Personlig kommunikation, 2017-
03-30)  
 
Arbetsgrupp 2: arbetar inom utvecklingsavdelning  
Arbetsledare: G2L (Personlig kommunikation, 2017-03-30) 
Arbetsgrupp: G2M1, G2M2, G2M3 (Personlig kommunikation, 2017-03-31) 
  
Arbetsgrupp 3: arbetar inom produktion 
Arbetsledare: G3L (Personlig kommunikation, 2017-03-28) 
Arbetsgrupp: G3M1, G3M2, G3M3, G3M4, G3M5, G3M6, G3M7 (Personlig 
kommunikation, 2017-04-01)  
 
Arbetsgrupp 4: arbetar inom administrationsavdelning  
Arbetsledare: GL4 (Personlig kommunikation, 2017-04-19) 
Arbetsgrupp: G4M1, G4M2, G4M3, G4M4 (Personlig kommunikation, 2017-04-27)  

4.2 Ledarskap 

4.2.1 Ledarskapsstil 
G1L anser själv sig själv vara relativt situationsanpassad i sitt ledarskap. Han anpassar sig till 
de uppgifterna som finns att arbeta med och anser även att det genererar i produktivitet och 
en välmående grupp. Han anser att ledarskap handlar om att försöka hitta rätt person till rätt 
plats och att även detta är av största vikt för produktiviteten. Det går enligt G1L att hitta 
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enskild motivation för varje individ när man har mindre grupper på kanske ett par tre stycken. 
När det är fler än fem personer anser G1L att blir det väldigt många individer att motivera på 
unika sätt och man får försöka sätt att motivera och kommunicera med alla samtidigt istället. 
Olika tjänster och roller kräver olika typer av ledarskap men G1L anser att denna 
ledarskapsstil passar bra för både mellanchefer samt högre chefer och han skulle själv leda på 
samma sätt om han tog ett kliv uppåt på karriärstegen. Han säger att även det är andra 
arbetsuppgifter, andra resursbehov och annan stöttning som krävs så är det i grund och botten 
samma ledarskapsstil. Gruppens behov kan variera men målen och visionen för koncernen 
som helhet är fortfarande det samma oavsett position säger G1L. Han anser att man till en 
början kan påverkas av organisationskulturen och anpassar sig men att i slutändan väljer man 
vilket ledarskap man ska tillämpa.  
 
G1L säger att han det är viktigt att man som ledare är glad och positiv i sin roll så att det 
smittar av sig på omgivningen. Han försöker ofta gå runt och hålla dagliga konversationer 
med sina anställda och sedan vara noga med att följa upp deras samtal för att visa att han 
lyssnar. G1L påstår att han märkt att om man lägger märke till små detaljer och t.ex. följer 
upp en konversation har gett bättre respons och att det visar vikten av att medarbetarna ska 
känna sig sedda.  I rollen som ledare anser därför G1L att man får lägga energi på att hålla 
koll på smådetaljer som kan betyda mycket för en enskild person. G1L försöker vara så 
öppen och lyhörd som möjligt i sin ledarroll och tar ofta in feedback från gruppen. 
 
G1M5 och G1M6 svarat att de känner ett stort förtroende för ledaren. G1M3 beskriver 
förtroendet till ledaren varken som stort eller litet medan G1M1, G1M2 och G1M4 känner att 
de har lågt förtroende för ledaren.  
 
G2L anser att strävan i hans ledarskap är att vara personlig mot sina medarbetare. Han arbetar 
inte med personlighetsanpassat ledarskap utan istället anser han att han använder sin 
personlighet utåt och försöker att inte vara allt för petig gällande detaljer. Han uttrycker att 
han arbetar efter “management by walking around” som innebär att han visar sig ofta ute 
bland sina anställda och har en alldaglig kontakt. I den ledarskapsstil som G2L tillämpar 
försöker han undvika att ha många formella möten då han anser att det är den kontinuerliga 
kommunikationen med arbetsgruppen som är den viktiga. För G2L är en ledare någon som 
tar ut riktningen snarare än någon som styr med hela handen. Han försöker i sitt ledarskap att 
motivera gruppen till att själv vilja följa med på samma spår. Detta gör G2L genom att 
involvera och få individerna att själva bidra med idéer och lösningar i öppna diskussioner. 
G2L anser att i ett bra ledarskap har man med sig alla i gruppen och arbetar ihop. För att 
implementera detta styrsätt i praktiken försöker G2L att ständigt uppdatera sig om vad som 
sker i gruppen, vad de håller på med, om de kräver andra förutsättningar och ständigt vara 
lyhörd.  
 
G2M1 har lågt förtroende för ledaren, G2M3 har medelmåttigt och G2M2 har högt förtroende 
för ledaren men efterfrågar som sagt ett mer närvarande och direkt ledarskap från högsta 
ledningen.  
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G3L beskriver sitt ledarskap som väldigt stöttande och ser det som sin främsta uppgift att 
tillhandahålla med allt runt omkring så att gruppmedlemmarna kan utföra sina arbetsuppgifter 
utan svårigheter. Han ser det som sin uppgift att alltid vara serviceminded och glad utåt mot 
arbetarna. Det är för honom viktigt att hjälpa gruppen och se till så att de känner sig trygga 
och har de verktyg som behövs men även att de känner att ledaren inte gett de mer ansvar än 
de klarar av. G3L anser att han som ledare behöver vara alert och ha yttersta ansvaret för att 
de anställda inte ska behöva axla mer än de själva vill och kan.  
 

“Det är min viktigaste roll som ledare, att aldrig vara trött” 
(G3L, Personlig kommunikation, 2017-03-28)  

 
G3L anser att ett toppstyrt ledarskap är föråldrat samt stressande och förespråkar istället 
medbestämmande. Han anser att det är upp till honom vilket ledarskap han ska tillämpa och 
att man som ledare ska visa vägen samt samla in information från alla i gruppen. Detta gör 
G3L delvis genom att ha en daglig kontakt med sin arbetsgrupp och nära arbete. Enligt G3L 
är det även viktigt att medarbetarna känner att det är dem som “äger” arbetsplatsen trots att 
man arbetar utifrån ett standardiserat arbetssätt. G3L känner sin arbetsgrupp väl och vet vad 
de kan och hur individerna fungerar. Det är något han valt att fokusera på för han tycker det 
är bra samtidigt som han påpekar riskerna med det. En risk är att det är lockande att i 
situationer välja den personen som gör arbetet bäst men G3L inser samtidigt att man måste ha 
tålamod med dem som behöver mer tid till att utvecklas. Om man favoriserar och väljer ut för 
mycket påpekar G3L att det kan straffa sig på andra håll i gruppen. G3L anser att man måste 
jobba tillsammans mot gemensamma mål och att rivalitet är väldigt ineffektivt och inte ska 
tolereras. Ett sätt är om gruppen eller grupperna har gemensamma bonusar för är det något 
som triggar att man faktiskt måste samarbeta anser G3L.   
 
G3M4 och G3M5 har ett stort förtroende för ledaren och G3M7 känner ett medelstort 
förtroende för ledaren. G3M1, G3M2, G3M3 och G3M6 däremot har lågt förtroende för 
ledaren.  
 
G4L anser själv att han försöker anpassa sitt ledarskap väldigt mycket efter vad individen i 
fråga behöver och var den befinner sig i sin utvecklingskurva. Det är för G4L även viktigt att 
han som ledare försöker tillhandahålla allt som medarbetaren behöver för att själv komma 
framåt och utvecklas. Den dagliga dialogen tycker G4L är viktig och antyder att den 
underlättats nu när de äntligen flyttat så hela gruppen sitter tillsammans och man kan 
diskutera saker direkt. Tidigare när gruppen satt på olika ställen sa G4L att det fanns risk att 
saker glömdes bort eller försvann längs vägen och det blev bristande kommunikation. G4L 
strävar efter att skapa en trivsam miljö, roligt arbete och positivitet för sin grupp vilket är det 
han själv uppskattar på sin arbetsplats. Han anser även att det är A och O att han som chef 
lägger ner både tid och energi på att att verkligen lära känna alla medarbetare och kunna se 
allas individuella potentialer och på så vis kunna använda allas starka sidor. G4L anser sig i 
dagsläget inte alls påverkas av organisationskulturen då den knappt existerar men påpekar att 
man måste ta viss hänsyn till den i sitt ledarskap för att den ska genomsyras.  
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Alla respondenter i grupp 4 har väldigt högt förtroende för sin ledare. 

4.2.2 Ledarskap och motivation 
G1L säger att humor, glädje, rätt person vid rätt plats och tydliga mål respektive delmål är 
saker på arbetsplatsen som han tror skapar motivation hos medarbetarna. G1L menar dock på 
att det kan vara svårt att undsätta tid till t.ex. glädje och humor men påpekar att skapa dagliga 
samtal med arbetsgruppen om sådant som inte handlar om arbete kan bidra till det. Genom 
daglig kontakt kan man även skapa en mer familjär känsla och på så vis bygga upp ett 
förtroende till gruppen enligt G1L och han försöker på så vis bygga upp större förtroende från 
gruppen. 
 
G1M1, G1M2, G1M4 och G1M5 tycker att arbetsgruppens relation är familjär och att 
kollegorna är den största fördelen med deras arbete. G1M6 anser att relationen med de övriga 
i gruppen är familjär men påpekar det inte som en fördel med arbetet. G1M3 tycker att 
arbetet fungerar okej i arbetsgruppen men skulle snarare beskriva den som en normal 
arbetsrelation.  
 
G1L tycker det är viktigt att ha daglig kontakt i alla led med både ledning och produktion och 
tror det är nyckeln till en bra kommunikation som sedan resulterar i motivation. G1L 
förespråkar tydliga riktlinjer och strategier om precis vad som ska uppnås från högsta 
ledningen ner till leden under. Han säger att det är svårt för en grupp som bara gör en liten del 
av projektet att se vilken skillnad deras arbete gör. G1L tycker därför det är viktigt att visa 
helheten för gruppen och visa vad deras prestationer resulterar i. För att kommunikationen 
ska fungera måste det vara tydligt och strukturerat uppifrån och ner. Han menar på att om 
man ser det som en pyramid och man får skakiga riktlinjer uppifrån och dessa sedan tolkas 
och förmedlas vidare av nästa led så riskeras det att bli skakigt på botten om man inte är 
väldigt tydlig från början på toppen. G1L menar på att ledare måste lära sig att hantera 
kommunikationen väl för att kunna leda sin grupp och veta hur man når ut till olika personer. 
Det är alltid någon som inte har informationen eller uppfattat den annorlunda och man kan 
således aldrig vara för tydlig. G1L säger dock att man aldrig kan helgarderad sig och att man 
måste ha visst sunt förnuft som ledare. G1M4 efterfrågar specifikt att det borde vara bättre 
kommunikation genom alla led. 
 
G2L förespråkar en ständig dialog för att öka motivation, samtidigt som han själv också 
behöver vara iväg mycket från arbetsplatsen. Han är ute och reser mycket men försöker dra 
ner på det. Att det däremot skulle ha någon inverkan på kontakten med sin arbetsgrupp tror 
han inte då de är väldigt självgående och håller bra koll på läget. Direktrapporteringen får 
istället ske till dem som är på plats. När det gäller spridning och delning av information 
försöker G2L alltid dela med sig av den information som tilldelas och ser det bara som en 
fördel att involvera de anställda.  
 
Bättre kommunikation är en faktor som både G2M2 och G2M3 efterfrågar samt att de önskar 
kortare beslutsvägar inom organisationen. De nämner också att det är negativt att ha 
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ledningen i ett annat land och G2M2 tror att om kontakten med dem hade varit bättre hade de 
påverkat arbetet positivt. G2M1, G2M2 och G2M3 beskriver alla relationen till de övriga 
kollegorna som familjär.  
 
G3L förespråkar transparens i alla led genom organisationen. Han anser att detta är viktigt att 
alla kan få en inblick i vad som händer åt alla håll oavsett position i företaget och anser att det 
skulle vara önskvärt om grupp 3 kunde bli ännu mer transparent. Både G3M1, G3M4 och 
G3M7 trycker på hur viktigt det är att kommunikationen fungerar väl. De tycker att man 
behöver tydligare struktur och bättre kommunikation uppifrån. G3M2 tycker att 
informationen om företagets övergripande mål och framtidsplaner kan förmedlas tydligare till 
alla medarbetare. G3M1 anser att planeringen är bristfärdig och efterfrågar bättre 
kommunikation från ledaren. Även G3M2 och G3M7 vill ha bättre kommunikation från 
ledaren och G3M2 vill även få mer och tydligare information om företagets övergripande 
målsättningar. G3M1, G3M2, G3M3, G3M4 och G3M7 har en nära och familjär relation till 
sina kollegor. G3M1, G3M2 och G3M3 skulle även säga att kollegorna är den största 
fördelen med sina arbeten. G3M5 och G3M6 tycker att relationen med kollegorna fungerar 
helt okej men att de inte pratar om mer än arbetet.   
 
G4L anser att det är viktigt att samtliga på företaget har inblick och vet vad som händer i 
företaget och delar därför med sig av så mycket information om strategier och visioner som 
möjligt. G4L förespråkar kommunikationsmöten över informationsmöten och vill hellre se en 
dialog än ett möte som enbart innehåller information från ledningen utan möjlighet till 
respons. G4L anser att både informationen och kommunikation genom företaget i dagsläget 
är bristande men att det är något som han aktivt arbetar för att förbättra med t.ex. andra 
former av mötesform där gruppmedlemmarna ska få större möjlighet att bli hörda. De 
anställda som sitter med arbetet varje dag har bäst kunskap kring själva arbetet och vet vad 
som fungerar bäst enligt G4L. Det är även en av anledningarna till varför G4L förespråkar 
högt i tak och inkluderande arbetssätt. G4L anser även att det är av största vikt att samtliga 
anställda har information om företagets övergripande riktning och ser vad deras bidrag gör 
för företaget i helhet.  
 
G4L arbetar aktivt för att motverka stress och onödig press på arbetsplatsen genom att varje 
dag kolla av läget med samtliga medarbetare och omfördela resurser och uppgifter om det 
skulle var för stort arbetsbörda för någon individ. G4L är väldigt mån om att försöka hitta ett 
upplägg som fungerar långsiktigt. G4L menar dock även att vissa personer drivs och 
motiveras av att prestera och leverera men att det då är upp till honom som ledare att kunna 
urskilja vilka som drivs av högre tempo och vilka som riskerar att gå in i väggen av en alltför 
stressig miljö. G4L anser att det är en väldigt hårfin gräns och svår situation att göra rätt 
övervägningar i och poängterar åter vikten av att vara uppmärksam som ledare. G4L tycker 
det är viktigt att se att arbetsgruppen trivs på sitt arbete. G4M2, G4M3 och G4M4 beskriver 
sin relation med kollegorna som familjär. G4M1 anser att relationen med kollegorna är både 
professionell och familjär.  
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4.3 Motivation 
Nedan presenteras i tabeller hur de olika gruppmedlemmarna har bedömt att deras 
motivationsnivå är på en skala 1-5. 1-2 anses omotiverad, 3 motiverad och 4-5 högt 
motiverad. Det presenteras också en sammanställning över de faktorer som motiverar 
respondenterna mest.  
Motivationsfaktor 1 = Faktorn som respondenten motiveras mest av.  
Motivationsfaktor 2 = Faktorn som respondenten motiveras näst mest av.  
Motivationsfaktor 3 = Faktorn som respondenten motiveras tredje mest av.  
Motivationsfaktor 4 = Faktorn som respondenten motiveras fjärde mest av. 

 

Respondent Motivation-
snivå 

Motivation- 
sfaktor 1 

Motivation- 
sfaktor 2 

Motivation- 
sfaktor 3 

Motivation- 
sfaktor 4 

G1M1 3 Pengar Kollegor Arbetsklimat Förtroende 
från ledaren 

G1M2 4 Pengar Kollegor Arbetsklimat Förtroende 
från ledaren 

G1M3 3 Kollegor Pengar Arbetsklimat Utveckling 

G1M4 3 Kollegor Arbetsklimat Utveckling Förtroende 
från ledaren 

G1M5 4 Pengar Kollegor Utveckling Arbetsklimat 

G1M6 3 Pengar kollegor Arbetsklimat Utveckling 

Figur 5: Egendesignad sammanställning av respondenterna i grupp 1.  

 

Respondent Motivation-
snivå 

Motivation- 
sfaktor 1 

Motivation- 
sfaktor 2 

Motivation- 
sfaktor 3 

Motivation- 
sfaktor 4 

G2M1 4 Annat Pengar Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

G2M2 4 Utvecklings- 
möjligheter 

Kollegor Förtroende 
från ledaren 

Pengar 

G2M3 5 Förtroende 
från ledaren 

Arbetsklimat Pengar Kollegor 

Figur 6: Egendesignad sammanställning av respondenterna i grupp 2.  
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Respondent Motivation-
snivå 

Motivation- 
sfaktor 1 

Motivation- 
sfaktor 2 

Motivation- 
sfaktor 3 

Motivation- 
sfaktor 4 

G3M1 4 Kollegor Pengar Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

G3M2 2 Kollegor Utvecklings
-
möjligheter 

Pengar Arbetsklimat 

G3M3 3 Kollegor Pengar Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

G3M4 3 Kollegor Arbetsklima
t 

Utvecklings-
möjligheter 

Pengar 

G3M5 4 Kollegor Förtroende 
från 
ledaren 

Pengar Utvecklings-
möjligheter 

G3M6 3 Kollegor Pengar Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

G3M7 3 Pengar Kollegor Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

Figur 7: Egendesignad sammanställning av respondenterna i grupp 3.  

Respondent Motivation-
snivå 

Motivation- 
sfaktor 1 

Motivation- 
sfaktor 2 

Motivation- 
sfaktor 3 

Motivation- 
sfaktor 4 

G4M1 5 Bra chef Arbetsklimat Utvecklings-
möjligheter 

- 

G4M2 4 Förtroende 
från ledaren 

Arbetsklimat Kollegor Utvecklings-
möjligheter 

G4M3 5 Utvecklings-
möjligheter 

Förtroende 
från ledaren 

Arbetsklimat Bra chefer 

G4M4 4 Förtroende 
från ledaren 

Utvecklings-
möjligheter 

Kollegor Arbetsklimat 

Figur 8: Egendesignad sammanställning av respondenterna i grupp 4.  

4.3.1 Inre motivation 
Grupp 1 har varje år medarbetarundersökningar gällande framtidsplaner och samtal där alla 
medarbetare får lyfta sina visioner och mål för framtiden. Samtalen dokumenteras tydligt och 
varje medarbetare har möjlighet att fylla i  om man är sugen på att avancera och utvecklas 
inom företaget. På så vis kommer personer som är redo och sugna på nya utmaningar med i 
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rekryteringsprocessen när det kommer ut nya jobbmöjligheter inom koncernen. Det kan enligt 
G1L vara ett sätt för drivna medarbetare att klättra uppåt eller byta position inom företaget. 
Detta gäller inte bara ledare utan samtliga anställda på företaget, alla med rätt kompetens har 
samma chanser att utvecklas och bli internrekryterade. Internrekrytering är enligt G1L ett sätt 
att sporra och motivera drivna medarbetare. Man kan i grupp 1 få ta del av utbildningar men 
G1L antyder att det är lite beroende på konjunkturen och vad som tillåts men att det absolut 
finns möjlighet till det. 
 
G1L försöker få sin grupp att arbeta hårdare och med högre effektivitet genom att visa att 
deras ansträngningar verkligen skapar skillnad för företaget som helhet. Han tror de ger en 
högre stolthet för det medarbetarna gör när de ser vad deras arbete leder till i slutändan. G1L 
försöker också vara noga med att lyssna och vara öppen för de idéer som gruppmedlemmarna 
föreslår. Tjusningen och självförverkligandet när ens idéer uppmärksammas och genomförs 
och den nöjdhet som uppstår när man märker att det man säger gör skillnad tror G1L absolut 
är en motivationshöjare. En person som gett en idé och känner sig uppskattad kommer säkert 
med fler idéer i framtiden samt motivera kollegorna att vilja göra desamma. 
 
G1M2, G1M3, G1M4, G1M5 och G1M6 säger att de känner att de har inflytande över sitt 
arbete som ska utföras men att det samtidigt har tydliga ramar att förhålla sig till. G1M1 
känner dock att han har större frihet och kan göra hur han vill så länge arbetet blir utfört. 
G1M1, G1M3 och G1M5 känner att de kan utvecklas inom företaget men att det tar lång tid. 
Sedan känner G1M2 och G1M4 inte att de kan det och G1M6 har ingen information om sina 
utvecklingsmöjligheter.   
 
Enligt G2L försöker man i grupp 2 att motivera och få medarbetarna att stanna längre bland 
annat genom att skapa intressanta jobb och internrekryterar i den mån det går. G2L anser att 
det finns goda utvecklingsmöjligheter då det är en stor koncern och vid behov är det också 
möjligt att genomföra utbildningar. Man genomför utvecklingssamtal formellt en gång per år 
men G2L tycker det är viktigt att ständigt uppdatera sig om hur läget är med sina medarbetare 
och var de befinner sig i utvecklingen. G2L säger att han tror att anställda uppmuntras av att 
själva utvecklas och att det finns goda möjligheter till att få presentera sina idéer. Man har en 
låda där alla i gruppen får lägga förslag som sedan presenteras och överläggs ifall de ska 
genomföras. G2L på företag ser också till att alltid har sin dörr öppen och är villig att 
diskutera ifall någon vill ändra eller styra om sitt eget arbete. G2M1 tycker dock att vissa 
prestationer ibland går obemärkta förbi och anser att detta har negativ påverkan på 
motivationen när insatser inte uppmärksammas tillräckligt.  
 
Samtliga respondenter i grupp 2 är högt motiverade. G2M1, G2M2 och G2M3 tycker alla att 
de har möjlighet att utföra sina arbeten kreativt och fritt vilket de ser som en stor fördel med 
arbetet. G2M3 gillar att det finns mycket utrymme för eget ansvar och anser att 
självstyrningen gör att man kan rikta in sig mot det som man är inspirerad av. Varken G2M2 
eller G2M3 känner att de kan utvecklas inom bolaget. G2M2 anser att de begränsade 
utvecklingsmöjligheterna är en stor nackdel med arbetet och önskar att han fått mer 
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möjligheter till utveckling. G2M1 säger att han inte har någon information om hur man kan 
utvecklas.  
 
G3L tycker att det är viktigt att man tar till vara på anställdas kreativitet och uppmuntra dem 
till idéer. Han tycker också man ska uppmärksamma den personen som bidragit med de 
idéerna som går att genomföra. G3L pratar också om att utveckling och att få lära sig nya 
saker kan vara väldigt sporrande och motivationshöjande för medarbetarna. Detta kan tex 
göras i form av utbildningar. G3L anser att man är väldigt generösa med att ge grundläggande 
utbildningar till arbetsgruppens medlemmar men att det finns mer utrymme för utbildningar 
högre upp i företaget. Han poängterar dock att det är väldigt personligt om man sporras av 
den personliga utvecklingen eller inte och detta måste man som ledare acceptera att alla inte 
triggas av samma saker. G3L säger att det finns inga möjligheter i dagsläget att klättra i 
företaget men han anser att byte av arbetsuppgifter eller extra ansvar kan öka motivationen 
hos de anställda. Detta måste dock följas upp och uppmärksammas med tex beröm så att den 
anställda känner sig sedd och känner att arbetet är uppskattat. På så vis gör man både 
företaget en tjänst och får medarbetarna att växa och utvecklas.  
 
G3M1 tycker att arbetsuppgifterna är standardiserade och att man inte har något inflytande 
över dem. G3M2, G3M5, G3M6 och G3M7 tycker de har inflytande över arbetet men att det 
ändå måste genomföras inom tydliga ramar. G3M3 och G3M4 känner dock stor frihet när det 
gäller hur mycket de kan påverka arbetsuppgifterna. G3M2, G3M4 och G3M7 känner att de 
kan utvecklas inom på sitt arbete medan G3M3 inte känner det. G3M1 och G3M6 säger att de 
inte har ett intresse av att veta utvecklingsmöjligheterna och därmed inte är insatt i vad de har 
för möjligheter.  
 
G4L tycker att utbildningar kan vara motiverande och utvecklande och anser att grupp 4 är 
relativt generösa med utbildningar. Däremot är det många utbildningar som behövs i arbetet 
och det tror han inte upplevs som lika motiverande som utbildningar som medarbetarna själva 
letat upp och självmant vill gå. G4L försöker att tillämpa frihet under ansvar i sin 
arbetsgrupp. Han antyder att så länge arbetet blir genomfört samt arbetarna trivs och mår bra 
så får man själv styra sina arbetsuppgifter och hur de ska genomföras. Det är mycket frihet 
för arbetsgruppen på arbetsplatsen säger G4L. G4L anser att uppmuntran och belöningarna i 
form av beröm är viktigt för motivationen och motiverar själv sina anställda genom att 
uppmärksamma och berömma för både stora prestationer och småsaker i den dagliga 
verksamheten. G4L poängterar dock att alla individer är olika och att alla i gruppen inte är 
bekväma med och uppskattar den typen av uppmärksamhet och att man som ledare måste 
vara uppmärksam på vad som fungerar för vilken individ.   
 
G4M1, G4M2, G4M3 och G4M4 känner att de har stort inflytande över arbetsuppgifterna 
och får arbeta fritt så länge arbetet blir gjort. G4M2 tycker att fördelen med sitt arbete är att 
det är frihet under ansvar. G4M1 känner att det finns utvecklingsmöjligheter inom arbetet och 
poängterar att det är just dem som är största fördelen med arbetet. G4M2, G4M3 och G4M4 
känner också att det finns utvecklingsmöjligheter.  
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4.3.2 Yttre motivation 
Enligt G1L jobbar grupp 1 med bonusar om alla grenar inom företaget uppfyller samtliga 
mål. Han menar dock på att finansiella bonusar eller belöningar måste vara väl synliga och 
kännas greppbara för att det ska vara effektivt. Om man tex säger att man producerar och 
redovisar siffrorna i januari så kanske bonusen kommer i maj och om andra avdelningar, som 
man själv egentligen inte kan påverka, också ska nå sina mål för att bonusen ska betalas ut så 
resulterar detta i att målen känns inte greppbara och för långt bort och på så vis mister sin 
effekt. G1L konstaterat att det inom stora koncerner är svårt att belöna rent monetärt då löner 
ofta är reglerade och begränsad i någon form. G1M3 och G1M6 anser att de skulle arbeta 
bättre och mer motiverat om de fått monetär bonus.  
 
Grupp 1 använder sig i dagsläget till viss del utav klassiska icke finansiella belöningar såsom 
fikor och fester för hela företaget någon gång om året men G1L är tveksam till hur mycket 
detta verkligen motiverar medarbetarna. G1L anser att man borde vidareutveckla detta och ta 
det till en ny nivå för att det ska kännas lite mer speciellt och sporra mer. Fördelen som han 
ser med firmafester är dock att det är en chans för folk att umgås i lite mer avslappnade 
miljöer och lära känna sina arbetskollegor bättre på ett personligare plan. Detta kan leda till 
att gruppmedlemmarna förstår varandra bättre i arbetet och samarbetar bättre. Att låta 
gruppen samverka i en avslappnad miljö kan enligt G1L vara att föredra över traditionell 
workshops där de tvingas in i situationer som kan uppfattas som obekväma och där de 
behöver presentera något formellt för nya människor. G1L tror att det ligger i framtiden att 
man låter teamet byggas upp och bildas på ett avslappnat sätt där alla får lära känna varandra 
ordentligt.  
 
I grupp 2 finns det viss möjlighet till ekonomisk ersättning för de idéer som bidrar till 
företagets utveckling. G2L antyder att om en anställd ger ett förslag som går vidare och till 
sist resulterar i ett patent ger man den personen som kom på idéen en ekonomisk ersättning 
för patentet. Eftersom det är utveckling inom produktion som det berör finns det även en 
monetär kompensation ifall man lyckas förbättra någonting som genererar till att man sparar 
pengar inom organisationen enligt G2L. G2M1 tror att gemensamma mål hade fått gruppen 
att arbeta mer effektivt. 
 
G2L försöker utöver de finansiella bonusarna uppmärksamma de anställda genom att dela ut 
“morötter” och pennor för visa uppskattning på deras arbetsinsats. Inom grupp 2 försöker 
man se till att fika tillsammans två gånger om dagen samt äta lunch. Två gånger om året 
försöker man också se till att anordna någon form av tillställning för personalen på 
avdelningen så att de kan umgås utanför arbetet också. För att uppmärksamma både fysisk 
och psykisk hälsa har även medarbetarna med jämna mellanrum kontakt med hälsovården 
och företagsläkaren för att förebygga sjukskrivningar enligt G2L. Stressnivån är enligt G2L 
under kontroll även om det klart kan variera personligt hos olika individer.  
 
I grupp 3 förekommer inga finansiella bonusar enligt G3L utan det är någonting han anser sig 
finnas hos koncernen men når aldrig märkbart ut till medarbetarna. Gällande andra yttre 
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motivationsfaktorer har man inte längre gemensamma fikor eller luncher på daglig basis 
vilket G3L tycker är lite synd men ett nödvändigt ont för att kunna fortsätta konkurrera och 
hålla produktionen uppe. Däremot brukar de passa på att göra gemensamma aktiviteter och 
samlas när de tex har en ny release eller invigning. I grupp 3 har de årligen en “studiedag” 
där alla får åka ut och se helhet i organisationen och på så vis får alla se hela processen. Detta 
tror G3L kan vara triggande för motivationen eftersom de får se helheten och inte bara sin 
lilla del i kedjan. Han tror dock inte att man kan göra någon form av mall med 
motivationshöjande aktiviteter och är tveksam till om fler gruppaktiviteter hade ökat 
motivationen ytterligare.  
 
I grupp 4 tillämpar man inte finansiella bonusar och har inga typer av uttalade bonussystem 
men detta är inget som G4L tror driver medarbetarna. Så länge man har en bra lön som man 
kan leva hyfsat på så är inte ytterligare bonusar och pengar något som motiverar enligt G4L 
så därför ser han inte nyttan med att införa det.  
 

“I vissa lägen kan pengar driva folk men jag tror att har man en hyfsad lön så man kan 
betala sina räkningar och leva ett drägligt liv så tror jag inte att det längre är pengar som 

motiverar” (G4L, personlig kommunikation, 2017-04-29) 
 
Enligt G4L kan en finansiell bonus ses som en fin gest som absolut kan uppskattas ibland 
men om det blir regelbundet och vanligt så anser hon att det tappar sin effekt och istället blir 
något som medarbetarna förväntar sig. G4L förespråkar att man istället verkligen ska se och 
uppmärksamma och berömma det arbete som medarbetarna faktiskt gör. Enligt G4L utser 
företaget varje år årets anställd och uppmärksammar personer som gjort något extraordinärt 
med gratifikationer. G4L säger också att man arbetar väldigt mycket aktiviteter som den 
tidigare VDn implementerat vilket kan vara temafester, idrottsturneringar m.m.  
 
G4L menar att bonusar och aktiviteter inte har någon effekt om de vardagliga grunderna inte 
finns. G4L anser att om man inte har rutiner, påverkan och styrning så ger inte utbildningar, 
aktiviteter och bonusar någon större effekt då de anställda fortfarande kommer vara 
missnöjda över vardagssituationer. G4L liknar arbetet med Maslows behovstrappa och menar 
på att de grundläggande behoven måste vara uppfyllda för att tex aktiviteter ska få positiv 
effekt och på så vis bidra till självförverkligandet hos de anställda.   
 
“Jag tror att det är som ‘nice to have’ och ‘need to have’, har man inte det grundläggande så 

ger inte den andra delen så mycket” (G4L, personlig kommunikation, 2017-04-19) 

4.4 Organisationskultur  

4.4.1 Organisationskultur 
Ett öppet arbetsklimat med högt i tak och mycket skratt och glädje är att föredra enligt G1L 
så länge det inte går överstyr. G1L anser att man ska försöka förlänga “fredagsfeelingen” så 
länge som möjligt och vill eftersträva en skön och bekväm stämning på arbetet varje dag. 
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Närmare helgen tenderar stämningen att bli mer positiv vilket även smittar av sig på 
arbetsuppgifterna. När personalen är glad och positiv utförs arbetet bättre vilket även tenderar 
att resultera i högre produktionssiffror enligt G1L. Att skapa en arbetsmiljö med mycket 
humor och glädje är nyckeln till det mesta, inte bara socialt utan även på arbetsplatsen enligt 
G1L. Det är rent kemiskt bevisat att om man skrattar och har kul så frisläpper man dopamin 
och glädjeämnen. Det har man sedan fördel av i det dagliga arbetet då tillvaron blir mer 
trivsam anser G1L. Att man ser till att saker händer anser G1L bidra till ett bättre klimat där 
man som anställd inser inte kan göra hur som helst utan någon kommer då att ta tag i det. 
Genom att skapa ett handlingskraftigt klimat anser G1L kunna påverka och leda till 
motivation.  
 
G1L anser att organisationskulturen startar uppifrån med ledningens strategier men att det är 
något som alla på företaget bidrar till. G1L menar att organisationskulturen är något som 
samtliga anställda blir påverkade av och måste anpassa sig efter men han anser samtidigt att 
han kan påverka kulturen till viss del genom sitt ledarskap. Enligt G1L har företag 1 överlag 
en stark övergripande kultur med välgrundade värderingar som via bl.a. intranät 
kommuniceras ner från högsta ledningen. Det fanns dock ingen uttalad strategisk plan på hur 
man ska arbeta med kulturen i företag 1 enligt G1L. Även om kulturen kan skifta lite mellan 
olika delar av företaget anser G1L att värdegrunden alltid ska vara densamma. Detta anser 
G1L dock är väldigt svårt på stora företag. En stark organisationskultur är enligt G1L ett 
instrument för att kunna sätta en prägel på hela företaget och viktig för strukturen då den 
hjälper till att föra samtliga anställa mot samma mål samt kommunicerar i vilken riktning 
företaget strävar. Det är enligt G1L en väldig styrka för företaget om man lyckats bygga upp 
en stark och positiv organisationskultur. På samma vis kan dock en negativ 
organisationskultur hämma och förstöra rejält både för ledare och anställda enligt G1L.  
 
G1M1 och G1M2 beskriver arbetsklimatet som hierarkiskt medan resterande G1M3, G1M4, 
G1M5 OCH G1M6 anser att det är högre i tak. G1M2 tycker att organisationskulturen är en 
viktig del men att den saknas. G1M1, G1M3, G1M5 och G1M6 anser att företag 1 har en 
stark organisationskultur och att den är viktig för ett företaget. G1M4 tycker inte att företaget 
1 har en stark kultur men han tycker inte att det är någonting som heller är speciellt viktigt.  
 
På företag 2 har man den senare tiden tappat sin starka organisationskultur och blivit allt 
tunnare. Detta anser G2L ha att göra att det har blivit betydligt mer toppstyrt och man har 
väldigt stort fokus på att leverera resultat. Tidigare inom företaget fanns det en VD som satte 
sin prägel på kulturen och åkte ofta runt och fick med sig sina anhängare och fungerande som 
den sammanhållande länken. Efter att denna avgått har det tunnats ut och klimatet har blivit 
mer resultatorienterat. Att man inte arbetar och upprätthåller sin företagskultur tror G2L kan 
ha att göra med att branschen har haft det tufft och varken resurserna eller intresset inte 
funnits. G2L menar att företag 2 har fått allt mer fokus på kortsiktiga mål och det långsiktiga 
där företagskultur kommer in finns det inte utrymme för. Enligt G2L finns det strikta regler 
uppifrån som också påverkar arbetsklimatets höjd. Han säger dock att det på den utvalda 
avdelningen är ett väldigt högt tak mellan kollegorna i alla led, man uppmuntras till att 
samtala och diskutera med varandra. G2L säger att man försöker främja prat, men att när 
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fikaraster blir för långa när man diskuterar arbete är det bättre att sätta sig i ett konferensrum 
för att påvisa att det faktiskt är arbete så de övriga medarbetarna inte tycker det är konstigt.  
 
G2M1 beskriver arbetsklimatet som svagt och outtalat och efterfrågar tydligare visioner och 
målinriktning uppifrån. Han anser att gemensamma mål hade fått gruppen att arbeta mer 
effektivt. G2M3 beskriver gång på gång hur viktigt det är med en struktur inom företag och 
hur han saknar detta inom företag 2. G2M3 tycker att organisationskulturen är varierande och 
skiftar och att den skiljer sig mycket från fall till fall. G2M2 tycker inte företag 2 har en stark 
organisationskultur och tror det ibland kan vara en nackdel för företaget även om han själv 
inte anser det är så viktigt.  
 
“Jag skulle beskriva det som en informell organisation där mycket handlar om egna initiativ 
och eget driv. Detta är på gott och ont, i många fall är det roligt att man själv kan påverka 

med egna idéer men ur ett större perspektiv kanske inte outputen blir riktigt optimerad”  
(G2M2, personlig kommunikation, 2017-03-30) 

 
G3L säger att inom deras grupp så råder det högt till tak. Tidigare säger han att det var 
mycket en person som tjatade på att de anställda skulle genomföra arbetet men att han velat 
arbeta bort det. Idag är det ett bättre flyt på hela arbetsplatsen. G3L säger att 
organisationskulturen är delvis stark men han säger dock ibland kan man känna att det skiljer 
sig mycket mellan olika avdelningar. 
  
G3M1 tyckare att det är jätteviktigt med en stark organisationskultur men anser inte att 
företag 3 har det. G3M2, G3M4 och G3M5 anser däremot att arbetsplatsen har en stark kultur 
och de alla anser att detta är viktigt.  G3M2, G3M3, G3M4 och G3M7 tycker att det är högt 
till tak på arbetet. De tycker att man har möjlighet och bli hörd. G3M1 tycker dock att det är 
ett hierarkiskt klimat och att ledningen uppifrån fungerar dåligt. G3M5 och G3M7 skulle 
varken beskriva arbetsklimatet som högt till tak eller hierarkiskt.  
 
G4L berättar att det idag inte finns någon stark organisationskultur inom företag 1. 
Anledningen till det är att det sker förändringar inom bolaget men G4L ser det som någonting 
som man försöker att planera in att arbeta med i framtiden då förändringarna och VD rollen 
är tillsatt. G4L säger att VDn som högsta ledningen har stor påverkan på 
organisationskulturen och att han som ledare under får sålla lite och plocka ut det som han 
tycker är relevant och bra och sedan applicera det på sitt eget ledarskap. VDns värderingar, 
sätt att tänka och arbeta har stor påverkan på företaget i helhet enligt G4L. Om man har en 
stark organisationskultur tror G4L att det ibland kan hindra chefer under VDn från att leda 
och agera som de själva vill då de blir påverkade av organisationskulturen och anpassar sitt 
ledarskap efter den. Han trycker dock på att en stark positiv kultur kan hjälpa hela företaget 
att hålla sig på banan och underlättar att alla jobbar åt samma håll om det finns en tydlig 
vision. Det är framförallt viktigt med en tydlig organisationskultur vid förändring eller vid 
andra oroligheter för att personalen ska ha en tydlighet att hålla sig fast vid enligt G4L. G4L 
berättar att just i det skedet som de nu befinner sig i där det är mycket omställningar att ta 
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hänsyn till hade det varit skönt om man haft en stabil och stark organisationskultur som man 
hade kunnat hålla fast vid.  
 
Alla inom grupp 4 tycker att det är viktigt med stark organisationskultur. G4M2 tycker att 
företag 4 har en stark organisationskultur. G4M1, G4M3 och G4M4 säger dock att det är en 
svag organisationskultur i dagsläget. G4M1 påpekar specifikt att det är en nackdel att struktur 
saknas och att han önskar att man kunde skapa en bättre organisationskultur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

5. Analys  
I detta kapitel kommer vi att genomföra en analys där vi sammankopplar empiri med den 
teoretiska referensramen vi valt. I slutet av kapitlet kommer det presenteras en 
sammanställning av analysen som summerar det viktigaste delarna för slutsatsen. 

 

5.1 Ledarskap och motivation 

5.1.1 Ledarskapsstil  
Samtliga ledarrespondenter arbetar mycket med relationen till sina anställda. G3L förespråkar 
medbestämmande, G4L strävar efter att alla i gruppen ska känna att det är trivsamt och roligt 
på arbetsplatsen, G2L använder en personlig sida mot arbetsgruppen och försöker hålla 
alldaglig kommunikation med dem och även G1L använder kontinuerliga konversationer och 
är noga med att lyssna på sina anställda för att bygga upp ett förtroende. Detta är tecken på att 
det ledarskap som tillämpas hos företagen är det mer inriktat mot de transformativa 
ledarskapet som både Yukl (2010) och Maltén (2000) beskriver är mer relationsinriktat och 
även bättre att tillämpas för att öka motivationen hos sin personal. Att ledarrespondenterna 
lyckats tillämpa ett ledarskap som främjar motivation stöds av att det bara är G3M2 av alla 
gruppmedlemmar som anser sig vara omotiverad på sin arbetsplats. Både G2L och G3L är 
eniga om att ledaren är den som tar ut riktningen och tillsammans med gruppen ska diskutera 
fram lösningar vilket är precis det även Rinke (1989) menar när han beskriver att ledaren i 
företag har samma roll som tränaren för ett fotbollslag. G4L är inne på samma bana då han 
anser att det är hans uppgift att ge medarbetarna det som krävs för att de ska komma framåt. 
Detta går i enlighet med de Mcgregor (2006) säger om att visa vägen, uppmuntra och arbeta 
för att medarbetarna själva ska hitta motivation. McGregor (2006) menar även att 
transaktionellt ledarskap som går ut på att kontrollera, tvinga och ge strikta direktiv har 
negativ påverkan på anställdas motivation men detta är inget som någon av 
ledarrespondenterna anses tillämpa. G3L anser att ett toppstyrt ledarskap är föråldrat och 
stressande och är något som han strävar bort ifrån. Bland annat G2M3 efterfrågar dock mer 
struktur och tydliga riktlinjer på sitt arbete vilket enligt Bass et al. (2003) kan vara en av 
fördelarna av att tillämpa sig av vissa transaktionella ledarskapsbeteenden. Zareen et al. 
(2015) kom fram till att det fanns branscher där motivationen hos anställda ökar mer om 
transaktionella ledarskapsstilen tillämpas vilket ledarrespondenterna kanske borde ha i 
åtanke. Det kan kanske vara en bra idé att tillämpa vissa transaktionella beteende för en grupp 
för att tydliggöra strukturen som gruppmedlemmar efterfrågar. I grupp 1 motiveras många av 
medlemmarna av pengar så om G1L tillämpat mer belöning i utbyte av arbete som Alvesson 
och Sveningsson (2012) menar att transaktionella ledarskapet går ut på samma princip hade 
det kanske höjt deras motivationsnivå. 
 
G1L anser att han inte kan anpassa sitt ledarskap på individnivå eftersom han har en större 
arbetsgrupp medan G4L, som har en lika stor grupp, poängterar hur viktigt det är att känna 
alla individer i arbetsgruppen. Både Blake och McCanse (1991) och Mathew och Gupta 
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(2015) håller med G4L så att det går att hitta individens starka sidor vilket leder till många 
positiva effekter för både individen och företaget. Människan är komplicerad precis som 
Maltén (2000) skriver att Schein (1963) säger och anställda behöva bli ledd på olika sätt 
enligt Bass et al. (2003) så enligt dessa gör G4L rätt i att känna sina medarbetare väl. Det 
skiljer sig ganska mycket åt i medarbetarnas motivationsnivåer i dessa grupper där grupp 4 
har högre motivation än grupp 1. G3L känner dock också sin arbetsgrupps individer väl men 
det är inget som visar sig på deras genomsnittliga motivationsnivå. Utifrån detta ökar det inte 
alltid motivationen att känna sina medarbetare.  Det behöver inte handla om vilken 
ledarskapsstil som tillämpas som Zareen et al. (2015) säger utan snarare hur väl ledare lyckas 
mobiliserar sina anställda som Sveningsson och Alvesson (2010) skriver om. G3L påpekar att 
risken med att känna individerna väl är att det kan resultera i särbehandling och skapa 
missnöje mellan gruppmedlemmarna. Detta är i linje med det som Alvesson och Sveningsson 
(2012) skriver om att ledares beteende inte ska kunna missuppfattas av omgivningen. Det går 
att se att G3L har lyckats skapa nära kontakt med sina anställda utan att det bidrar till dåligt 
stämning i gruppen eftersom merparten av grupp 3 ser relationen till kollegorna som familjär. 
G1L, som inte anser sig tillämpa ledarskap riktat mot individen, anser sig istället tillämpa 
situationsanpassat ledarskap där han tar hänsyn till omgivningen och situationen vilket 
förespråkas av bland annat Zareen et al. (2015), Maltén (2000) och Yukl (2010). Även om 
G2L, G3L och G4L inte öppet nämner att de arbetar med situationsanpassat ledarskap kan 
man antyda det utifrån hur de läser av och förhåller sig till sin arbetsgrupp respektive 
organisationens begränsningar. 

5.1.2 Inre motivation  

5.1.2.1 Inflytande 
Samtliga ledarrespondenter är överens om att ett involverande ledarskap som får de anställda 
att känna sig inkluderade har positiv påverkan på motivationen. Precis som respondenterna 
menar även Yukl (2010) att det transformativa ledarskapet kan motivera genom att involvera 
och visa helheten för att på så vis få medarbetarna att känna sig inkluderade och ge dem 
förståelse. G1L och G3L tror att det är som Yukl (2010) säger att det är motiverande och ökar 
engagemanget när anställda kan se och förstå helheten att i organisationen eftersom de då 
känner sig mer involverade. G3L förespråkar transparens genom alla led och anser att det 
triggar motivationen när de anställda kan se hur deras arbete bidrar till organisationen som 
helhet. Chen et al. (2013) anser också att hög transparens inom företaget är viktigt och att 
ledaren måste tillåta sin personal att hantera och styra information själva för att öka deras inre 
motivation. G4L anser att det är viktigt att ge samtliga på företaget en inblick i vad som 
händer i hela organisationen och strävar efter att hela tiden kunna dela med sig av så mycket 
information som möjligt. Alvesson och Sveningsson (2012) menar också på att om ledaren 
tillåter de anställda att se organisationens struktur och ger dem helhetsförståelse så får det 
dem att känna inspiration och engagemang. Precis som ledarrespondenterna menar Rinke 
(1989) att det är viktigt att låta gruppen se helheten och ta del av strategiska inriktningar, 
affärsresultat och vad som händer i företaget vilket främjar delaktighet och därmed 
empowerment. G1L trycker också på att tydliga mål och delmål kan öka motivationen och att 
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individer som tydligt kan se vilken skillnad deras arbete gör för företaget som helhet tenderar 
att jobba hårdare för att uppnå delmålen.  
 
Samtliga ledare är måna om att ge personalen möjlighet att själva påverka sina 
arbetsuppgifter i den mån det går. G1L och G4L resonerar att de anställda har bäst koll på det 
dagliga arbetet och belyser vikten av personalens synpunkter vilket tyder på att de söker ett 
deltagande som är i riktning med empowerment enligt Yukl (2010). Det går att se att alla 
ledare försöker implementera empowerment genom att ha högt till tak och låta de anställda 
påverka sitt eget arbete precis som Savery och Luks (2001) säger leder till inre motivation. 
Ledarna lyckas bra med att inkludera medarbetarna då alla utom G3M1 i arbetsgrupperna har 
svarat att de, mer eller mindre, har ett inflytande över sina arbetsuppgifter. Kreativitet ingår i 
självförverkligandet i Maslows behovspyramid (Figur 1) och att man motiveras olika mycket 
av att känna inflytande kan handla om att självförverkligande inte är lika viktigt som de lägre 
behoven enligt Hedegaard (2000). I grupp 2 som arbetar med utveckling poängterar samtliga 
respondenter att friheten över arbetet är den största fördelen med deras jobb. Alla i grupp 2  
och grupp 4 är högt motiverade på sin arbetsplats vilket kan tyda på att Pradhans et al. (2016) 
resonemang om att frihet och självständighet gör arbetet meningsfullt stämmer. Däremot är 
medlemmarna i grupp 1 och 3 aningen mindre motiverade vilket möjligen kan bero på att de 
inte känner att de grundläggande behoven är uppfyllda och på så vis kanske inte motiveras 
lika mycket av sitt inflytande som G4L säger. 
 
“Jag tror att det är som ‘nice to have’ och ‘need to have’, har man inte det grundläggande så 

ger inte den andra delen så mycket” (G4L, personlig kommunikation, 2017-04-19) 
 
G3L som leder inom produktion antyder att det är ett standardiserat arbetssätt och att det 
troligtvis finns en gräns för hur stort inflytandet kan vara. Man kan se att genomsnittet på 
motivationsnivån är lägre i både grupp 1 och grupp 3 än i grupp 2 och grupp 4 där man har ett 
friare område och arbetssätt. Utifrån att grupp 1 och grupp 3 arbetar i standardiserad miljö 
begränsar det förmodligen hur stort deras inflytande kan vara och vilket också kan begränsa 
hur mycket man kan styra arbetet mot sina egna målsättningar och därmed öka motivation 
som Yukl (2010) och Savery och Luks (2001) skriver om. G2M3 som är högt motiverad får 
möjlighet inom utvecklingsavdelningen att styra arbetet mot det han inspireras av vilket 
förmodligen inte går i produktionen. Detta styrker det Yukl & Becker (2006) säger att 
empowerment kan vara svårare att tillämpa inom vissa avdelningar där situationen är 
beroende av struktur och rutiner. Detta visar att trots att samtliga ledare arbetar med 
empowerment har det olika utfall i de olika miljöerna. Att anställda inte kan påverka sin 
situation kan sänka energinivån enligt Margulies och Kleiner (1995) så om man bara kan 
påverka sitt arbete inom begränsade ramar kan det ha negativ inverkan på motivationen. 
 
G4L arbetar mot empowerment då han ger mycket frihet och överlåter mycket till sina 
gruppmedlemmar samt involverar dem samtidigt som han stöttar. G4L arbetar mycket utifrån 
att hitta balansen i att ge det stöd som uppskattas av personalen vilket enligt Taghipour och 
Dejban (2013) är väldigt positivt för engagemanget och dess tillfredsställelse. G4L lyckas 
väldigt bra utifrån att alla i grupp 4 har högt förtroende för sin ledare och är väldigt 
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motiverade på sin arbetsplats. Respondenterna i grupp 2 är väldigt nöjda med att få styra sitt 
eget arbete och ser det som största fördelen med deras jobb. I grupp 2 förekommer det alltså 
en hög grad av empowerment som enligt Kinlaw (1995) handlar om att anställda ska ha högt 
inflytande och även en bidragande faktor till den höga inre motivationen. Empowerment är 
enligt även Yukl (2010) och Savery och Luks (2001) till för att öka inre motivation. 
Medlemmarna i både grupp 2 och grupp 4 anser sig vara högt motiverade på sitt arbete vilket 
visar och styrker att hög tillämpning av empowerment skapar högre motivation hos de 
anställda.  
 
Skillnaden mellan de genomsnittliga motivationsnivåer mellan grupperna kan också delvis 
hänvisas till vad de har rangordnat som första motivationsfaktorn. I både grupp 1 och grupp 3 
har de som har lägst genomsnittlig motivationsnivå rangordnat kollegor och pengar högt 
vilket inte berör arbetet i sig och alltså inte är det som Amabile (1997) anser skapa inre 
motivation. Kollegor och pengar går även in under sociala och trygghetsbehoven i Maslows 
behovspyramid (figur 1) som Jacobsen och Thorsvik (2014) har kategoriserat som en yttre 
motivationsfaktor. Detta kan innebära att inre motivationen inte är i fokus och enligt Deci och 
Ryan (2000) blir man betydligt mer motiverad av inre motivationsfaktorer än de yttre. I grupp 
2 och grupp 4 däremot berör första motivationsfaktorn till största del förtroende från ledaren 
och utvecklingsmöjligheter vilket är mer inom ramen för det Amabile (1997) säger främjar 
inre motivation. De går även in under uppskattningsbehovet och självförverkligande som 
Jacobsen och Thorsvik (2014) klassificerar som inre motivationsfaktorer vilket kan vara en 
anledning till att dessa grupper har högre snittmotivation.  

5.1.2.2 Kommunikation  
Samtliga tillfrågade ledare uppger att de arbetar mycket med att ha en vardaglig kontakt med 
sina anställda. Den enda som inte träffar sin arbetsgrupp dagligen är G2L på grund av resor 
vilket dock inte verkar ge någon signifikant skillnad på förtroendet för ledaren eller 
motivationen inom grupp 2 och de andra grupperna som har fysisk daglig kontakt med 
ledaren. Alla ledare är överens om att den dagliga dialogen är viktig då den bygger relationer 
och ger kontinuerlig information om t.ex. anställdas välmående. Den dagliga kontakten kan 
leda till att anställd känner starkare band till sin ledare vilket kan göra de mer villig att arbeta 
mer enligt Yukl (2010). Det går också i enlighet med att lära känna sina anställda och därmed 
tillämpa empowerment som Rinke (1989) skriver om.  
 

“Det är min viktigaste roll som ledare, att aldrig vara trött” 
(G3L, Personlig kommunikation, 2017-03-28) 

 
Yukl (2010) anser att positiva ledare som stärker medarbetarna skapar motivation. I enlighet 
med detta uppger både G1L och G3L att de alltid försöker sprida energi och vara glada när de 
är ute bland sina medarbetare. Även G4L är mån om att vara optimistisk och hålla en positiv 
tillvaro vilket Kennerly (2003) menar kan leda till ökad tillit och bidra till motivation.  
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Ledarna anser själva att de lyssnar på sina anställda och är noga med att visa uppskattning för 
arbetet personalen gör. Beröm och uppmuntran är något som framförallt G4L förespråkar 
men även G1L och G3L är också noga med att uppmärksamma och uppskatta anställda som 
bidrar med idéer. Detta kan vara viktigt för uppfyllandet av uppskattningsbehovet i Maslows 
behovspyramid som Alvesson och Sveningsson (2012) skriver om. Ledarna är även öppna för 
att de anställda ska tänka själva t.ex. G2L har alltid sin dörr öppen för att lyssna på nya idéer 
och G3L tycker att det är viktigt att ta till vara på de anställdas kreativitet. Att tillåta de 
nytänkande som personen behöver anser Amabile (1997) öka och bättre på den inre 
motivationen. Både uppmuntran och uppmärksamma i sitt ledarskap är det som Rino och 
Rafika (2017) utgått ifrån i sin studie. Detta tyder på att ledarrespondenterna arbetar efter den 
ledarskapsstilen som Rino och Rafika (2017) har konstaterat har en positiv samvariation med 
motivation på anställda.  
 
G1L och G3L är överens om att tydlig kommunikationen i alla led är bidragande till 
motivation vilket även Ramadanty och Martinus (2016) ha konstaterat. I grupp 3 är det tre 
respondenter och i grupp 2 är det två respondenter som trycker på att de önskat bättre 
kommunikation uppifrån. Att informationen uppifrån inte fungerar kan alltså ha en negativ 
påverkan på motivationen hos medarbetarna i dessa grupper men de ligger inte fullt i 
ledarrespondenterna befattning. G2L och G4L säger båda att de försöker sprida information i 
den mån det går men att det finns begränsningar även där. Detta visar att ledarskap högre upp 
i organisationerna indirekt påverkar medarbetarnas motivation eftersom de inte sprider tydlig 
kommunikation neråt i leden.  
 
5.1.2.3 Utveckling 
Det faktum att samtliga ledare tillåter och är för utveckling är enligt både Amabile (1997) och 
Hedegaard (2012) viktig för den inre motivationen. Utveckling kan ske genom t.ex. Genom 
att man får bidra med egna idéer, utbildningar eller internrekrytering. I alla grupper finns det 
enligt ledarna möjligheter till utbildningar även om G1L menar att det kan vara 
konjunkturstyrt. Många av respondenterna i grupperna har rangordnat utvecklingsmöjligheter 
som en motivationsfaktor även om den inte är högst prioriterad överallt. Detta tyder på att 
intresse finns men sedan skiljer de sig mellan grupperna om vilka möjligheter de är medvetna 
om. Det är dock ingen märkbar skillnad att de som ser utvecklingsmöjligheter är mer 
motiverade vilket stärker Chengedzai och Nobukhosi (2014) studie som konstaterat att 
befordringar inte är en bidragande motivationsfaktor på arbetsplatsen. G4L som inte tror att 
medarbetarna ser utbildningar som motiverande säger delvis emot Amabile (1997) och 
Hedegaard (2012) som menar att utveckling och utmaningar är en bidragande faktor till 
motivation. Detta kan grunda sig i samma anledning som att G4L inte anser att finansiella 
bonusar fungerar för att personalen till slut tar det för givet och snarare ser det som en 
förutsättning. Det innebär att utbildningar kan vara viktiga ur andra aspekter än motivation.  

5.1.3 Yttre motivation 
Ingen av ledarna arbetar speciellt aktivt med finansiella medel för att motivera sina 
gruppmedlemmar. De finansiella bonusar som förekommer i grupp 2 är ett sätt att motivera 
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och uppmuntra folk att arbeta innovativt och förhoppningsvis generera i bra idéer. 
Bonussystemet som G1L presenterar är avlägset och han indikerar att det då kan tappa den 
motiverande effekten som Kokemuller (2013) menar att finansiella bonusar annars kan ha. 
Det går dock se att mer än hälften i grupp 1 ser pengar som största motivationsfaktorn och 
G1M3 och G1M6 säger rakt ut att monetär bonus skulle öka deras motivation vilket tyder på 
att det skulle kunna vara en fördel att implementera. Detta går i enlighet med Gabriel et al. 
(2014) som även de menar att yttre motivationsfaktorer som t ex finansiella belöningar har 
positiv påverkan på motivationen. Det är bara G4L som rakt ut säger att han inte saknar 
finansiella bonusar till sina medarbetare. Han anser inte det är en viktig parameter och menar 
att finansiella bonusar lätt tappar sin effekt vilket även är i linje med Zakari et al. (2016) som 
anser att det är svårt att göra finansiella bonusar långsiktigt hållbara.  
 
Ledarrespondenterna nämner andra yttre motivationsfaktorer som grupperna tillämpar vilket 
är studiedagar, aktiviteter, samt fester några gånger per år. Även om tillställningar bara 
förekommer ibland så möjliggör det ändå gemenskap för grupperna där de har chans att lära 
känna varandra. Det kan vara en bidragande faktor till en fungerande arbetsgrupp enligt 
Lennéer Axelson och Thylefors (2005) och kan bidra till trygghetsbehovet och det sociala 
behovet i Maslows behovspyramid som Alvesson och Sveningsson (2012) beskriver. 
McEwan (2017) anser att grupputbildningar är fördelaktigt för gruppens sammanhållning 
samt ökar deras prestationer men G3L är dock inte helt övertygad att fler gruppaktiviteter 
hade varit mer motiverande. Enligt svaren från gruppmedlemmarna syns det att majoriteten i 
samtliga grupper har en familjär relation till varandra vilket tyder att det behovet av bättre 
sammanhållning inte är så starkt och McEwan (2017) teori om grupputbildningar kan vara 
överflödigt. Utifrån att grupperna har en stark familjär känsla kan man alltså konstatera att 
gemensam fika och lunch dagligen, som grupp 2 har, eller grupputbildningar inte är en 
nödvändighet och enda faktorerna till god sammanhållning i en grupp. G1L, G3L och G4L 
menar att de arbetar med att upprätthålla en trivsam miljö och positiv arbetsplats vilket kan 
vara en bidragande faktor till sammanhållningen som merparten av respondenterna beskriver 
relationen till sina kollegor. Att tillåta och främja goda relationer inom arbetsgruppen är 
enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005)  bra för den långvariga synen på företagande 
som även Bina och Ramesh (2016) förespråkar. Flera av respondenterna som antyder att bra 
kollegor är det bästa med deras arbete är bara medel motiverade vilket kanske handlar om att 
relationer bara ligger i mitten på Maslows behovspyramid och inte tillfredsställer de högre 
nivåerna av självförverkligandet som Alvesson och Sveningsson (2012) beskriver. Att gynna 
samarbete är däremot en motivationsfaktor som Chengedzai och Nobukhosi (2014) menar 
ökar en persons välmående på arbetet och även om den inte skapar högsta motivationen 
bidrar den uppenbarligen enligt respondenterna positiv inställning till kollegorna.  

5.2 Organisationskultur och motivation   
Det finns inga tecken på att någon av ledarrespondenterna strategiskt arbetar med 
organisationskulturen vilket Warrick (2017) anser ledare måste göra för att kunna använda 
dess fulla nytta. Att ingen av ledarna arbetar med organisationskulturen visar också att de inte 
har speciellt stort inflytande på den. De har snarare ansvar för den miljön arbetsgrupper 
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arbetar i men de lägger inte fokus på att den är i linje med någon organisationskultur. Hade de 
arbetat mer med organisationskulturen så som Warrick et al. (2016) förespråkar hade ledarna 
kanske påverkats mer av vilken kultur som råder på företaget.  
 
G2L anser inte att deras organisationskultur är stark och att hans avdelning inte följer samma 
spår som resterande delar av företaget. Detta visar att kulturen inte levs ut och lärs ut på 
samma sätt vilket enligt Warrick et al. (2016) behövs för den framgångsrika 
organisationskulturen. Även Mihalache och Albu (2016) anser att det är av största vikt att 
principerna går i linje med varandra för att organisationskulturen ska klassas som stark och 
att ledarna aktivt måste jobba med att lösa skiljaktigheter. Detta nämner ingen av 
ledarrespondenterna. Att organisationskulturen inte värdesätts som i t.ex. företag 2 är precis 
det Alvesson och Sveningsson (2014) och Warrick et al. (2016) menar tyvärr är väldigt 
förekommande. G2L är dock medveten om att organisationskulturen är svag vilket som sagt 
Rino och Rafika (2017) och även Syfii et al. (2015) anser är negativt för personalens 
motivation. Respondenterna i grupp 2 är dock relativt högt motiverade vilket gör det svårt att 
se det positiva sambandet mellan motivationsnivå och organisationskulturen som Rino och 
Rafika (2017) konstaterat.  
 
Både G2L och G4L vet om att de är ledare inom organisationer där det råder svag 
organisationskultur och hänvisar båda till VDn och hur viktig roll den har för kulturen. Båda 
menar på att det är VDn och högsta ledningens värderingar som genomsyras i bolaget. Det 
går därmed att se att de ledare som är högt uppsatta har betydande roll för 
organisationskulturen precis som Rino och Rafika (2017) och Syafii et al. (2015) anser. För 
att ledarskapet på en lägre nivå ska kunna påverka och använda organisationskulturen som ett 
hjälpmedel såsom Mihalache och Albu (2016) skriver om måste det finnas något som man 
kan förhålla sig till. En skillnad mellan grupp 2 och grupp 4 är dock att det i grupp 4 finns en 
strävan att upprätta en kultur i de spåren som Zehira et al. (2011) förespråkar vilket kan leda 
till starkare organisationskultur i framtiden precis som G4M1 efterfrågar. De som 
uttryckligen i grupp 2 saknar struktur och tydlighet hade säkert gynnats och fått ännu högre 
motivationsnivå om Rino och Rafika (2017) studie stämmer om det hade funnits en stark och 
välformad organisationskultur vilket G2L inte nämner man ens strävar mot. G4L antyder 
även att det hade varit skönt att ha en stabil organisationskultur att hålla fast vid när det blir 
“stormigt”. Att ha en välfungerande organisationskultur kan därmed sprida trygghet och 
enligt Warrick et al. (2016) och Alvesson (2015) är organisationskulturen en grund till hur de 
anställda agerar, tänker och upplever sitt arbete.  
 
G1L anser att företag 1 har en hyfsat stark organisationskultur men att det ändå kan 
förekomma skiftningar genom bolaget vilket Alvesson och Sveningsson (2014) ser som ett 
problem och tecken på att kulturen kanske inte är så stark. G1L anser att han till viss del kan 
påverka kulturen i sitt sätt att leda såsom även Alvesson och Sveningsson (2012) menar vilket 
tyder på att det finns en svag länk mellan ledarskap och organisationskulturen. Även om G1L 
ser att företagets kultur är stark och att han kan påverka den så arbetas det inte efter att 
strategiskt bevara och göra den framgångsrik såsom Warrick et al. (2016) presenterar. Detta 
kan vara en av anledningarna till att grupp 1 inte utnyttjar sin organisations fullt ut precis som 
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Warrick (2017) skriver. Merparten i grupp 1 håller med G1L om att det råder en stark kultur 
på deras arbetsplats samtidigt som de finns två som inte håller med vilket visar att de inte är 
helt eniga inom gruppen. Det kan handla om att åtaganden uppfattas olika av alla precis som 
Alvesson och Sveningsson (2012) menar men också ett tecken att ledare och företaget inte 
helt lyckas implementera den. Av de i grupp 1 som tycker att organisationskulturen är stark 
och även viktig är det dock bara en som är högt motiverad vilket tyder på att 
organisationskulturens effekt på motivationen är vag och även detta talar emot det Rino och 
Rafika (2017) säger.  
 
Inom alla grupper har medarbetarna svarat varierande på vad de anser om den rådande 
organisationskulturen. Detta visar sig t.ex. i grupp 1 där fyra av sex respondenter tycker att 
organisationskulturen är stark och resterande två att den är svag eller i grupp 2 där en 
respondent tycker att organisationskulturen skiftar och två tycker den är svag. Det går också 
att se att respondenterna i grupp 3 och 4 inte heller är överens om huruvida kulturen är stark 
eller svag. Detta tyder på att det finns en osäkerhet och att organisationskulturen inte är helt 
genomsyrade i någon av grupperna. Detta kan handla om avsaknad av något uppenbart och 
meningsfullt som personalen enkelt kan identifiera sig med såsom Alvesson (2015) skriver. 
Alvesson (2015) anser att en stark organisationskultur skapas om de anställda kan identifiera 
sig med den vilket inte tycks förekomma i respondenternas fall. Är anhängare inte enade 
skapas ingen stark organisationskultur som Rino och Rafika (2017) anser man behöver om 
det ska ha någon påverkan på motivationen. Alvesson och Sveningsson (2012) menar att 
kulturen formas utifrån hur man pratar och vad man tillåts prata om, rutiner och handlingar 
vilket således även det måste vara likartat genom hela företaget för att kulturen ska 
upprätthållas. Det finns otydligheter kring samtliga respondentgrupper kring 
organisationskulturen och den kan inte klassificeras som stark. Ledarna uppger dock att de i 
sina arbetsgrupper arbetar med ett högt tak och mycket kommunikation vilket sprider en sorts 
kultur inom gruppen vilket enligt Panagiotis et al. (2014) är en miljö som främjar motivation. 
Detta kan vara en förklaring till varför medarbetarna i grupp 2 och 4 där ledarna anser det 
vara svag organisationskultur fortfarande håller en hög motivationsnivå. 
 
Ingen av ledarna anser att de blir speciellt påverkade av organisationskulturen vilket möjligen 
kan bero på att den inte implementerats fullt ut och är tillräckligt stark som Mihalache och 
Albu (2016) menar är ett krav. G3L och G4L menar att de själva väljer ut det som är bra med 
kulturen och applicerar det i sin grupp samtidigt som de kan sålla bort sådant som de anser 
inte passar för deras ledarskap. G4L poängterar dock att han måste ta lite hänsyn till kulturen 
i sitt ledarskap för att den ska genomsyras i företaget.  

5.3 Sammanställning av analysen 
Det har konstaterats att samtliga ledare leder på liknande transformativt vis men att de 
genomsnittliga motivationsnivåerna i grupperna varierar och är lägre i grupp 1 och grupp 3 
som arbetar inom ett mer standardiserat område. Medlemmar i grupp 1 och grupp 3 drivs 
enligt dem själva även mer av yttre motivationsfaktorer som t.ex. pengar i större utsträckning 
än anställda i grupp 2 och grupp 4 som uppger att utvecklingsmöjligheter och förtroende är 
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mer betydande för motivationen. Rino och Rafika (2017) konstaterade att ledare som 
uppmuntrar, uppmärksammar och inkluderar skulle vara motivationshöjande vilket även 
denna studie kan konstatera är bidragande faktorer för högre motivation. Även hög grad av 
empowerment och att låta personalen ha stort inflytande över sina egna arbetsuppgifter har 
konstaterats bidra positivt till motivationsnivån. Dock har studien visat att det kan finnas en 
begränsning i hur mycket empowerment som går att implementera i standardiserade miljöer 
vilket kan vara en bidragande faktor till att effekterna av ledarskapet inte blir maximala i 
grupp 1 och grupp 3. Man kan även se indikationer på att det även finns andra externa 
faktorer som påverkar motivationsnivån som varken ledaren eller organisationskulturen 
påverkar. Organisationskulturen uppgavs inte vara stark i någon av grupperna men mer 
befintlig i grupp 1 och arbetas mer med i grupp 4. Enligt resultatet från Rino och Rafikas 
(2017) studie skulle organisationskulturen ha en positiv påverkan på motivationsnivån vilket 
är ett samband som inte styrks av respondenternas svar i denna studie.   
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats där vi besvarar vår frågeställning. Vi kommer 
även att presentera vad vårt bidrag utifrån denna studie är samt förslag till vidare forskning 
inom området.  

 

6.1 Slutsats  
Vår frågeställning lyder “Hur påverkar ledare och organisationskultur anställdas motivation 
i arbetsgrupper?”. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur ledarskap 
och organisationskultur påverkar motivation hos anställda samt se i vilken utsträckning 
sambandet kan appliceras på arbetsgrupper i sydvästra Sverige. 
 
Vi har kommit fram till att ledaren har en avgörande del i de anställdas motivation. Det vi sett 
är att ledare framförallt kan påverka de inre motivationsfaktorerna som är centrala för att 
uppnå en högre grad av motivation. Vi har konstaterat att ledarens viktigaste roll för att höja 
motivationen är att möjliggöra för de anställda att hitta sin inre motivation genom att främja 
utveckling och delaktighet. Alla ledare vi har studerat har haft en ledarskapsstil som är 
motivationshöjande. Vi har dock sett att effekten av ledarskapet beror på till vilken grad 
ledaren har möjlighet att ge de anställda friheterna i arbetet och att motivation gynnas av 
självbestämmande. Detta kan knytas an till empowerment och hur hög grad av empowerment 
som är möjligt att tillämpa. Enligt oss har det en påverkan på de anställdas motivationsnivå 
och i arbeten där empowerment är begränsat har vi kommit fram till att ledare bör tillämpa 
fler yttre motivationsfaktorer för att öka anställdas motivationsnivå.  
 
Vår studie har visat att organisationskulturen inte har en nyckelroll för motivation i 
arbetsgrupper då de anställdas motivation är relativt hög trots svag organisationskultur. Vi 
kan även se att avsaknad av en tydlig organisationskultur inte behöver avgöra om personalen 
är motiverad eller inte utan om det finns ett bra ledarskap som styr och visar vägen fullt ut 
kan det vara tillräckligt. Organisationskulturen kan anses vara en stabil grund och vägvisare 
som kan skapa tydlighet och struktur i arbetet och på så vis vara ett hjälpmedel för att skapa 
motivation men vi kan inte se hur den ensam ökar motivation. För att organisationskulturen 
ska bli stark och kunna påverka motivationen behöver ledare aktivt arbeta med den så att den 
genomsyras i hela företaget. Utifrån det vi har sett i praktiken kan vi konstatera att det inte 
tillämpas och arbetas tillräckligt mycket med organisationskulturen för att den ska ha sin fulla 
påverkan på motivationsnivån. Därmed har vi konstaterat att i våra fall har 
organisationskulturen inte haft en stor roll för de anställdas motivation.  
 
När det gäller ledarens roll på organisationskulturen har vi har kommit fram till att de är 
ledarna som är placerade högt upp i företaget som mest kan påverka vilken kultur som råder 
på företaget. Ledarna på en lägre nivå väljer dock vilken stämning som ska råda inom deras 
arbetsgrupp och har en inverkan på det. Vid en stark organisationskultur som man arbetar 
med strategisk har förmodligen lägre ledarna större påverkan på hur den genomsyras vilket i 
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vårt fall inte förekommit och därmed inte kunnat studeras. Vi har inte heller sett att ledarna 
känt sig påverkade av organisationskulturen utan de influeras av den men väljer mycket 
själva vad de vill applicera på sin grupp hur de ska leda inom sin grupp.  
 
Vi har kunnat konstatera är alla ledarna som vi har intervjuat har tillämpat liknande 
ledarskapsstilar. Det är transformativt inriktade, anpassar sig efter rådande situation, har 
mycket kontakt med sina anställda och tillämpar inflytande i den mån det går. Vilket även vi 
anser är den ledarskapsstil som är det bästa för att öka motivationen. Vi kan dock antyda av 
gruppmedlemmar att viss struktur och klarhet saknas vilket innebär att ledarna kanske bör 
tillföra vissa transaktionella beteenden.  
 
I vår studie har vi intervjuat två stycken arbetsgrupper inom produktion, en inom utveckling 
och en inom administration. Dessa skillnader har vi sett haft en viss påverkan och trots att 
ledarna agerar lika blir t.ex. motivationsnivån i grupperna olika. I de grupper där det är 
standardiserat och begränsat har genomsnittliga motivationsnivån varit lägre vilket vi kopplar 
till att ledarna är begränsade i hur mycket frihet och empowerment de kan tillämpa. Ledare 
som arbetar i begränsade miljöer bör kanske ta hjälp av andra motivationsfaktorer t.ex. 
finansiella medel för att maximera de anställdas motivation.  
 
Vi har sett tendenser till att organisationskultur är mer riktat till trygghet och sociala behoven 
i Maslows behovspyramid och att ledarskapet är det som främjar uppskattning och 
självförverkligande för att nå högre motivationsnivåer. Det vi har kommit fram till är att ett 
bra ledarskap kan täcka upp en svag organisationskultur och att ledarskap därmed också kan 
vara en del till trygghet och de sociala behoven. Vi har sett att ledare kan styra upp och skapa 
en stabil grund som egentligen organisationskulturen borde täckt upp. Utifrån detta har vi 
därför sett att ledare har en väldigt stor inverkan på de anställdas motivation men har inget 
underlag i vår studie att organisationskulturen har samma betydande påverkan. Med hänsyn 
till begränsningen i empowerment har vi också sett att det finns andra faktorer som påverkar 
de anställdas motivation som varken ledare eller organisationskultur kan råda över.  

6.2 Implikationer  
Vår studie bidrar till att förstå hur organisationskultur och ledarskap påverkar motivationen 
på ett mer djupgående sätt i arbetsgrupper. Det vi har konstaterat är en brist att ledare inte 
arbetar tillräckligt mycket med organisationskulturen för att den skulle bli 
motivationshöjande. Vårt bidrag kan därmed uppmärksamma ledare på hur avsaknaden av en 
stark organisationskultur kan påverka de anställdas motivation samt hur viktigt det är att 
tillämpa organisationskulturen som ett strategiskt hjälpmedel. Förutom bristen i 
organisationskulturen har vi även kommit fram till att anställda i standardiserade miljöer kan 
behöva mer yttre motivationsfaktorer för att öka sin motivationsnivå då de inte kan delges 
lika hög frihetsgrad.  
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6.3 Vidare forskning  
Vi tycker att ämnet är väldigt intressant och relevant att forska vidare i. För att man ska få en 
mer rättvis bild som inte speglas av folks uppfattningar hade det varit intressant att 
genomföra samma forskningsfråga på istället liknande arbetsgrupper och använda 
observationer som metod. Att använda observationer gör att man kan se och uppleva t.ex. 
Organisationskultur som är väldigt outtalat och svårt framställa rättvist i en intervju. Studien 
kan också utvecklas och göras på större och mindre bolag för att undersöka om våra 
parametrar har olika starka samband beroende på organisationens storlek.  
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 i 

Bilaga 1: Intervjuguide för ledare   
 
Övergripande frågor: 
Få en grund för vem det är vi pratar med och hur deras teoretiska och praktiska bakgrund 
ser ut.  
Vad har du för grundutbildning och hur hamnade du här? 
Hur länge har du jobbat här och har du haft olika roller inom företaget?   
Har ni någon utbildning inom ledarskap? 
Hur stor är arbetsgruppen som du arbetar med? 
Hur länge har de arbetat tillsammans? 
  
Ledarskap: 
Förstå vilket ledarskap som tillämpas inom organisationen och vilka ambitioner och vilken 
medvetenhet som finns kring ledarskapet. 
Vad är “bra” ledarskap för dig? 
Hur agerar du som ledare? 
Arbetar/Strävar du utifrån någon specifik ledarskapsstrategi? 
Hur arbetar du aktivt för att optimera gruppen och göra den så effektiv som möjligt? 
Skapar ni som ledare enskild kontakt med varje person i gruppen för att veta vad den 
behöver? 
   
Motivation: 
Förstå hur man arbetar efter att motivera sina medarbetare och till vilken utsträckning man 
faktiskt kan motivera sin anställda i organisationen.  
Hur anser du att du arbetar för att motivera medarbetarna?  
Har ni några gemensamma aktiviteter och team building? 
Har ni några belöningssystem? 
Tror du att anställda som är motiverade ökar produktiviteten? 
Hur arbetar ni för att hitta balansen mellan produktivitet och motivation?   
Vet du vad är empowerment innebär? Arbetar ni med detta? 
Är ni generösa med utbildningar? Anser du att detta är viktigt för att motivera de anställda? 
Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för den enskilde gruppmedlemmen på företaget? 
Arbetar ni med utvecklingssamtal, konstruktiv kritik, internrekrytering osv? 
  
Organisationskultur: 
Förstå hur organisationskulturen ser ut samt hur medvetna de är i hur organisationskulturen 
ser ut och hur de förhåller sig till den.  
Hur skulle du beskriva er organisationskultur?  
Tror du att du som ledare har någon inverkan på organisationskulturen? 
Vilken kontakt har ni dagligen med er arbetsgrupp? Hur ser en vanlig dag på jobbet? 
Hur stort inflytande har ni och era gruppmedlemmar på arbetsprocesserna?  
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Bilaga 2: Intervjuguide för gruppmedlemmarna  
 
Övergripande frågor: 
Få en grund för vem det är vi pratar med, lite om deras bakgrund samt vad de tycker om sin 
arbetsplats överlag.  
Hur länge har du arbetat här? 
Har du haft flera positioner i företaget? 
Vad är fördelarna/nackdelarna med ditt arbete? 
  
Ledarskap: 
Förstå hur stort förtroende de känner för ledaren.  
Hur stort förtroende har du för din ledare på en skala 1-5?  
  
Motivation: 
Förstår hur motiverade gruppmedlemmarna är och vad på arbetsplatsen som motiverar dem.  
Hur motiverad känner du dig på jobbet på en skala 1-5? 
Hur mycket inflytande känner du att du har över ditt arbete? 
Vad motiverar dig mest på din arbetsplats? Rangordna fyra stycken av: pengar, förtroende 
från ledaren, utvecklingsmöjligheter, arbetsklimatet, arbetskollegor, chefen, icke finansiella 
bonusar eller annat  
Känner du att du kan utvecklas på din arbetsplats?  
Vad tror du hade fått dig att öka din arbetsprestation på jobbet? 
  
Organisationskultur: 
Förstå hur gruppmedlemmarna ser på organisationskulturen och hur de ställer sig till 
användandet av den.  
Hur skulle du beskriva ert arbetsklimat? 
Anser du att ni har en stark organisationskultur?  
Hur viktigt tycker du att det är med en stark organisationskultur på en skala från 1-5? 
Vad har du för relation till kollegorna i gruppen? 
Vad ser du hade kunnat förbättras inom företaget? 
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Bilaga 3: Operationaliseringsschema intervju med 
ledarna. 
  

 Fråga Källa 

Ledarskap   

Vad är “bra” ledarskap för dig? 
  

Hur agerar du som ledare? 
Arbetar/Strävar du utifrån någon specifik 

ledarskapsstrategi? 
 

Hur genomför du detta i praktiken?  

  
 Yukl, 2010; McGregor, 2006 

  

Hur arbetar du aktivt för att optimera gruppen 
och göra den så effektiv som möjligt? 

 Lennér Axelson et al., 2005. 

Skapar ni som ledare enskild kontakt med varje 
person i gruppen för att veta vad den behöver?  

 Maltén, 2000 
  

Motivation   

Hur anser du att du arbetar för att motivera 
medarbetarna? 

  
Har ni några gemensamma aktiviteter och 

teambuilding?  

  
 Rinke, 1989 

  

Har ni några belöningssystem? 
 Finansiella/ icke finansiella? 

  
Vilka anser du fungerar bäst? 

  
Zakari et al., 2016 

  

 Tror du att anställda som är motiverade ökar 
produktiviteten? 

 
Hur arbetar ni för att hitta balansen mellan 

produktivitet och motivation?  

  
 Hughes et al., 2006 
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 Vet du vad är empowerment innebär? 
 

Arbetar ni med detta? 
 

Hur stort inflytande har ni och era 
gruppmedlemmar på arbetsprocesserna?  

  
  

Kinlaw, 1995; Savery et al., 2001 
  

Är ni generösa med utbildningar? 
 

Anser du att detta är viktigt för att motivera de 
anställda? 

 
Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för den 

enskilda gruppmedlemmen på företaget? 
 

Arbetar ni med utvecklingssamtal, konstruktiv 
kritik, internrekrytering osv 

  
  

Hedegaard, 2012 
  

Organisationskultur    

Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 
  

Tror du att du som ledare har någon inverkan på 
organisationskulturen?  

  
 Warrick et al.,2016 

  

Vilken kontakt har ni dagligen med er 
arbetsgrupp?  

 
Hur ser en vanlig dag på jobbet? 

 
Hur ofta har ni möten med hela gruppen? Hur 

ofta är på du resor? 
 

Hur stort inflytande har ni och era 
gruppmedlemmar på arbetsprocesserna? 

  
  

 Alvesson et al., 2012 
  

  

 
 
 
 
 



 v 

Bilaga 4: Operationaliseringsschema intervju med 
gruppmedlemmarna.  

 
  

 Fråga Källa 

Ledarskap   

Hur stort förtroende har du för din ledare på en 
skala 1-5? 

  
Sveningsson et al., 2010; Maltén, 2000 

  

Motivation   

Känner du att du kan utvecklas på din 
arbetsplats? 

 Hedegaard, 2000 

Hur motiverad känner du dig på jobbet på en 
skala 1-5? 

 Ryan & Deci, 2000 
  

 Vad motiverar dig mest på din arbetsplats? 
Rangordna fyra stycken av: pengar, förtroende 

från ledaren, utvecklingsmöjligheter, 
arbetsklimatet, arbetskollegor, chefen, icke 

finansiella bonusar eller annat 
  

  
Larsen, Munkgård Pedersen & Aagaard, 2005 

  

 Hur mycket inflytande känner du att du har 
över ditt eget arbete? 

 Kinlaw, 1995 

 Organisationskultur   

Hur skulle du beskriva ert arbetsklimat? 
 Hur anser ni att ert organisationskultur är?  

 Warrick et al., 2016 
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