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Sammanfattning 
 
Vi har gjort en metodkombination av kvalitativ samt kvantitativ studie där vi undersökte om 
ledarskapsstilar har någon påverkan på anställdas motivation och i så fall vilken ledarskapsstil 
som höjde motivationen bäst. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer samt enkäter som 
skickades ut via mejl. Resultatet av studien visar på att transformativt ledarskap har en 
påverkan på anställdas motivation och att skillnader kunde utläsas mellan 
huvudkomponenterna inom transformativt ledarskap. Den huvudkomponent som har den 
högst positiva påverkan på motivation är inspirations motivation.  
 
Nyckelord: Motivation, Transformativt ledarskap, Inspirations motivation, Byggbranschen, 
Organisation. 
 
Abstract 
 
We have made a methodology combining qualitative and quantitative study in which we 
investigated whether different leadership styles have any influence on employee motivation. 
In the case that it does, we would like to find out which style has the most positive influence 
on motivation. The study was conducted through interviews and questionnaires which were 
sent out by the use of email. It was made in the sense of recognizing the impact of leadership 
on employee’s motivation. The conclusion of the study is that leadership has a positive impact 
on employee’s motivation and differences could be seen in the different components of 
transformational leadership. The component that has the highest positive impact on 
motivation is the inspirational motivation.  
 
Keywords: Motivation, Transformative leadership, inspirational motivation, construction 
industry, organization. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en bakgrund och problemformulering till studiens 
syfte för att förtydliga för läsaren.  

1.1. Bakgrund 
Det finns flera faktorer som påverkar en individs arbetsmotivation, dessa kan vara lön, 
arbetskamrater, anställningstrygghet samt att arbetet i sig är relevant för individens 
kompetenser (Hackman & Oldham, 1980). Det som studien kommer att undersöka är dock 
endast ledarens påverkan på de anställdas motivation och vad ledare kan göra för att påverka 
deras motivation. Vad som gör ämnet ledarskap och dess påverkan på motivation intressant är 
att det är en allt viktigare del i dagen samhälle där tjänstemannasektor växer i allt större takt 
och industriarbetena flyttas utomlands. Det resulterar i att allt fler tjänstemän får en chefs eller 
mellanchefs position, dock kan kunskaperna om ledarskap vara bristfälliga på organisationer. 
Studien är därför intressant och kan bidra till en ökad förståelse om hur ledarskapet kan 
påverka anställdas motivationsgrad.  

1.2. Syfte 
Syftet med studien är se om motivation påverkas av ledarskapsstilar och i så fall vilken som 
gör det bäst. Studien har koncentrerats till byggbranschen, studien syftar till att se en eventuell 
företeelse mellan transformativt ledarskap och motivation. 

1.3. Problemformulering 
Kan en ledares ledarstil påverka motivationen hos anställda, och hur gör ledaren det på bästa möjliga 
sätt? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan följer ett antal olika forskningsresultat där forskare har tittat på olika ledarskapsstilar, 
vilka motsvarar de teorier som vi valt att lyfta fram i vår studie samt besvarar den 
frågeställning och syfte vi ställt i vår studie. Med hjälp tidigare forskning samt en 
forskningsöversikt har det gjorts en sammanställning över det aktuella kunskapsläget om 
ledarskapsstilar och motivation.   

 
2.1. Transformativt ledarskap 
En forskningsöversikt på relationen mellan transformativt ledarskap, arbetstillfredsställelse 
och motivation, skriven av Sourhe Arzi och Leyla Farahbod visar en sammanställning av 
tidigare forskningsresultat, vilken är applicerbar på service, tillverkning samt IT-branschen. 
Vad som kunde utläsas från sammanställningen är att arbetstillfredställelse och motivation är 
ett viktigt element, vilket påverkar anställdas uppförande på ett positivt sätt. Ett positivt 
uppförande hos anställda är kopplat till arbetstillfredsställelse och motivation, det leder till att 
anställda känner ett större ansvar, engagemang samt ansvarstagande i att stanna i 
organisationen en längre tid. Enligt forskningsöversikten är ledarskapsstil känd som en 
avgörande faktor till anställdas arbetstillfredsställelse samt motivation. Arbetstillfredställelse 
påverkas främst av den interna organisatoriska arbetsmiljön och ledarskapsstil är en av dem. 
Resultatet från flertal tidigare studier visar på att det transformativa ledarskapet har en 
signifikant positiv effekt på anställdas arbetstillfredställelse samt motivation. Förbättring av 
arbetsmiljö och anställdas möjlighet att uppfylla sina expertiskunskaper är typiska faktorer för 
de transformativa ledarskapet i sin helhet (Arzi & Farahbod, 2014). Viss forskning har 
bedrivits inom de tre underkategorierna inom det transformativa ledarskapet, dock är det inom 
den intellektuella stimulationen sparsamt på forskning och det har inte varit ett ämne för 
omfattande studier (Arzi & Farahbod, 2014). 
 
Desto mer omfattande forskning har bedrivits inom karismatiskt ledarskap, där forskarna 
kommit fram till tre specifika drag för den karismatiske ledaren. Dessa är visionär, 
energigivande och möjliggörande. Visionär definierar forskarna som en person som skapar en 
bild av framtiden, sätter upp höga förväntningar samt skapar engagemang hos de anställda. 
Det energigivande innebär att ledaren skapar motivation hos sina anställda genom att visa sitt 
egna personliga engagemang inför de anställda. Ledaren uttrycker självförtroende över sin 
egen förmåga att lyckas. Möjliggörande innebär att ledaren visar på empati för de anställda, 
vilket hjälper dem att nå sina mål. Ledaren har förmågan att lyssna, förstå samt dela känslor 
med övriga anställda. 
I sin forskningsartikel visar forskarna på både negativa och positiva konsekvenser av det 
karismatiska ledarskapet. Det positiva är att de tre specifika dragen som den karismatiske 
ledaren besitter är fördelaktiga när en organisation behöver få med sig sin personal vid 
exempelvis en organisationsförändring. En av de negativa effekterna innebär att ledaren har 
orealistiska förväntningar på sina anställda. De anställda kan även inför en stark karismatisk 
ledare uppleva att de inte vågar yttra sig då de har en annan uppfattning inom en 
organisatorisk fråga vilket kan skapa osämja inom arbetslaget. Den karismatiske ledaren 
behöver stöd i ansvarstagande, strukturering samt belöningar (Nadle & Tushman, 1990).  
 
Desto större en ledare uppvisar ett beteende av delaktighet och bjuder in gruppmedlemmarna 
till att få ta del av information, dela med sig av sina synpunkter samt att de ger arbetsgruppen 
sin uppmuntran, i större utsträckning upplever de anställda motivation till att arbeta. En ledare 
bör även uppmuntra gruppen till interaktion med varandra för att höja motivationsnivån. 
Forskning visar på att anställda svarar positivt till personlig värme eller omvårdnad i 
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ledarskapet vilket innebär att ledaren ger uppmuntran, beröm samt visar och lyssnar på 
personalens oro inför olika moment och arbetsuppgifter (Jenster, 2010). 
 
När forskare tittat på hur ledare bäst motiverar sin personal har de inte funnit något signifikant 
samband mellan motivation och ålder, utbildning eller kön. Där av har slutsatsen dragits att 
det inte finns några demografiska samband kan utgöra någon roll i anställdas motivation eller 
deras syn på ledarskapsstilar (Goodridge, 2006). 
 
Forskare visar i studien “Relationships between transformational and transactional 
leadership with the motivation of subordinate’s” att ledare visar en högre positiv inställning 
till transformativt ledarskap än det transaktionellt ledarskap, vilket de var även positivt 
inställda till. Ledare utger sig enligt forskarna för att använda sig av transformativt ledarskap i 
större utsträckning än vad deras anställda anser att de gör. En förklaring till det, enligt 
forskarna, kan vara att ledare gärna vill framstå som transformativa ledare som använder sig 
av villkorade belöningar det för att framstå i bättre dager. Det finns alltså ingen garanti för att 
ledarens bild av sitt eget ledarskap, vilket i fallet kan vara att ledaren ansåg sig själv vara en 
transformations ledare, och personalens uppfattning av ledarens ledarskapsstil är den samma. 
Dock visar ändå forskarna på att genom en transformativ ledarstil kan positiva förändringar 
uppstå i arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang samt prestation (Goodridge, 
2006). 
 
I forskningsartikeln, Effects of transformational leadership on empowerment and team 
effectiveness, visar de på ett ytterligare samband i att transformativt ledarskap har en positiv 
relation på anställdas tillfredsställelse och motivation. Att dela ut ”egen makt” till de anställda 
har lett till en ökad produktivitet och kreativitet hos dem. I studien framkom det att anställda 
som har en transformativ ledare tenderar att ha en hög kreativitet (Ozaralli, 2003). 
De kom fram till att ledaren försöker att få fram det bästa hos sin anställda istället för att 
arbeta för att få dem självständiga. De fann att transformativa ledares anställda utvärderade 
sina arbetslag positivt. De anställda som hade en transformativ ledare hade en hög nivå av 
innovation samt var effektiva i gruppkommunikation. Det framkom att de hade en hög 
prestationsnivå där deras utsatta mål var på en hög nivå (Ozaralli, 2003). 
 
Ovan nämnda studier har alla visat på ett positivt samband mellan transformativt ledarskap 
och motivation. Dock finns forskningsresultat som är motsägelsefulla och som visar på att det 
transformativa ledarskapet har positiv påverkan på motivationen men en mycket svag sådan. 
Den ledarskapsstil som gav ett starkt signifikant samband var det transaktionella, där efter 
kom laissez-faire i signifikans grad. Studien visar att anställda motiveras till att vara mer 
hängivna i sina arbeten och deras tilldelade arbetsuppgifter genom en transaktionellt ledarskap 
vilket använder sig av belöning och straffsystem (Zareen & Razzaq, 2014). 

2.2. Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskning som presenterats ovan visat på positiva 
resultat vad gäller samband mellan transformativt ledarskap och anställdas motivation. 
Ledarskapsstilen har även visats vara effektiv vid förbättring av arbetsmiljö, anställdas 
utveckling av sina förmågor, skapande av engagemang samt en prestationshöjare. Det som 
kan komma att utvecklas till något negativt inom det transformativa ledarskapet är den 
karismatiska huvudkomponenten då ledaren kan uppfattas som diktatorisk. Tidigare forskning 
visar även på att den ledarstil som ledare anser att de utöver stämmer inte alltid överens med 
hur ledarens anställda uppfattar ledarens ledarskapsstil.  
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3. Teori 
I avsnittet presenterar vi de teorier som vi kommer att använda studien. I avsnittet har en 
uppdelning av teorierna gjorts. Det som först kommer presenteras är de ledarstilar som 
studien kommer att undersöka, vidare redovisas de motivationsteorier som studien refererar 
till.  

3.1. Ledarskapsteori 
Teoriavsnittet inleds med att beskriva ett antal olika ledarstilar, den första ledarskapsstilen 
som kommer att behandlas kallas för transformativt ledarskap och skapades av James 
McGregor Burns, teorin vidareutvecklades senare av Bernad M Bass, vilket även 
transaktionellt ledarskap och laissez-faire gjort. 

3.1.1. Transformativt ledarskap 
Huvudfokuset i det transformativa ledarskapet innebär att ledaren arbetar för att skapa en 
stark sammanhållning i arbetslagen samt organisationen. Det görs genom att skapa visioner 
och betona meningen med arbetet som utförs (Jacobsen, 2013). 
Bass identifierar den transformativa ledaren genom Berson, Shamir, Avolio et al, som en 
person som tenderar till att vara optimistisk. Personen som utövar ledarstilen är även duktig 
på att identifiera sig med sina anställda för att peka ut gemensamma intressen. Ledaren har 
förmåga att engagera sina medarbetare utan att utöva makt, denne använder istället moralisk 
ledarstil (Bass, 2008).   
Transformativ ledarstil innebär att de som arbetar i organisationen leds in i att arbeta efter 
organisatoriska visioner som inte endast handlar om organisationens arbete i sig. Visionerna 
skapas vanligtvis utefter kategorier som rättvisa, ansvar och frihet. De skapas för att inspirera 
och motivera de anställda till att utföra ett så bra arbete som möjligt. Det är viktigt att ledaren 
ser sina anställda för att skapa en känsla av att de är betydelsefulla för organisationen. Vidare 
arbetar ledaren till att förse de anställda med kontinuerliga utmaningar, vilket ständigt sätter 
deras intellektuella förmågor på prov (Jacobsen, 2008). Bass utvecklade utifrån Burns 
grundteori om det transformativa ledarskapet tre huvudkomponenter vilka är karisma, 
inspirations motivation samt intellektuell stimulation (Ciulla, 2004). 
 

*Figur 1. Transformativa ledarskapet (Bass, 2008). 
 

Transformativt 
ledarskap 

Karismatiskt Inspirations 
motivation 

Intellektuell 
stimulation 
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3.1.1.1. Karismatiskt 
Det karismatiska hos ledaren som utövar den transformativa ledarstilen sysslar särskilt med att skapa 
entusiasm och engagemang, vilket för att ledaren har visats en hög grad av lojalitet, förtroende samt 
hängivenhet. Med det karismatiska kommer förmågan att inför de anställda skapa visioner, vilket 
denne kan förklara, utveckla samt kommunicera. Det som tydligt identifierar den karismatiske 
ledaren är att denne ses som en symbol för förändring till det bättre av de anställda (Jacobsen, 
2008). Ledaren själv är inte lika intresserad av det redan existerande och huvudfokuset ligger istället 
på att forma de anställdas värdesyn till en gemensam värdesyn, det innebär att alla anställda arbetar 
efter gemensamma mål och inte efter individens egna intressen och målsättningar (Jacobsen, 2013). 
Genom att formulera visioner och måla upp en bild av framtiden i organisationen lyckas den 
karismatiske ledaren få med sig de anställdas intresse till att sträva efter de gemensamma målen i 
organisationen. För att stimulera de anställdas kreativitet delegeras makt och ansvar ut. De anställda 
får där med fria tyglar i sin kreativitet och självutveckling till att nå de organisatoriska målen (Bass, 
2008). Trots att den karismatiske ledaren kan ha stark positiv påverkan på sina anställda via sina 
visioner finns en risk till att ett destruktivt förhållande till de anställda istället utvecklas. Om 
visionerna formas genom ledarens personliga behov kan de anställda komma att utnyttjas och 
ledaren antar en diktatorisk roll vilket kan komma att manipulera de anställda. Vidare kan den 
karismatiske ledaren komma att uppfattas som en ”gud” av de anställda och de gör de svårt för de 
anställda att använda sig av ett kritiskt tänkande inför de beslut som fattas (Janis, 1972).  

3.1.1.2 Inspirations motivation 
Ledaren motiverar och inspirerar genom att handla på ett sätt som ger de anställda en 
utmaning i arbetet som leder till att de känner sig meningsfulla på organisationen. De 
anställda upplever att de delar samma sociala filosofi som deras ledare (Bass, 2008). En 
inspirerande ledare är inte dynamisk i sin ledarstil, det gör att det blir svårt för de anställda att 
identifiera sig med sin ledare. De anställda motiveras av ledarens mål och syften men inte till 
ledaren i sig. En inspirerande ledare bidrar till att de anställda uppfattar sig själva effektiva 
som en konsekvens av hur ledaren påpekat hur de ska uppnå dennes önskvärda mål. En 
inspirerande ledare måste ha en insikt i vad som kommer att bli utmanande för sina anställda 
och påpeka skälen till varför vissa åtgärder måste ske. Det krävs att ledaren behåller ett lugn i 
kriser men samtidigt vädjar för de anställdas känslor. Ledaren framställer framtiden som 
något attraktivt och formulerar hur man ska nå dit. Att samarbeta med sina anställda och inte 
konkurrera med dem är även det något som ledaren gör (Bass, 2008). Inspirerade ledare ställs 
inför utmanande mål, denne ska anpassa sina anställda med en känsla av uppdrag genom att 
använda sig av bilder och symboler för att överföra dennes idéer på de anställda. I den här 
ledarstilen bygger ledaren upp förtroende och ingjuter stolthet hos de anställda och hjälper 
dem med att fokusera på det positiva (Bass, 2008). 

3.1.1.3. Intellektuell stimulation 
Intellektuell stimulation är den sista av de tre huvudkomponenter som Bass utvecklade utifrån 
Burns teori om det transformativa ledarskapet. Intellektuell stimulation uppstår när ledaren 
lyfter de problem som finns i organisation till ytan för de anställda och skapar visioner för nya 
möjligheter (Ciulla, 2004). Dessa ledare har förmågan att se gamla problem på ett nytt sätt till 
skillnad från hur organisationen gjort tidigare. De uppmuntrar till att tänka ”utanför boxen” 
och att se till alternativa lösningar på organisatoriska problem (Bass, 2008). Det intellektuellt 
stimulerande ledarskapet hjälper de anställda till att bli mer innovativa samt kreativa. Inom 
det intellektuella stimulations ledarskapet ses det som en utmaning för ledaren att aktivera och 
upprätthålla de anställdas vilja till att använda idémetoder som exempelvis brainstorming. Det 
är inte alltid avgörande för hur väl en ledare ska lyckas med sitt ledarskap beroende på hur 
intellektuell denne är, vad som kan vara till större gagn för ledaren är hur väl denne lyckas 
stimulera det intellektuella hos de anställda. Ledaren ger de anställda befogenhet i sitt arbete 
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och ledaren har förmågan att flytta anställdas fokus dit de önskar samt flytta fokus från det 
som inte ledaren anser vara prioriterat (Bass, 2008). 

3.2. Transaktionellt ledarskap 
Det andra ledarskapet som kommer att beskrivas nedan kallas för transaktionellt ledarskap. 
Burns menade inte att det transformativa och transaktionella ledarskapet inte var varandras 
motsatser utan att de ska ses som multidimensionella, vilka kompletterar varandra (Bass, 
2008). Enligt Burns är det transaktionella ledarskapet en relation där ett utbyte sker mellan 
ledaren och de anställda, till syfte att tillfredsställa deras egna individuella intressen (Bass, 
2008). 

Förhållandet mellan den transaktionella ledaren och de anställda byggs på intellekt och med 
inslag av logiska kalkyler, vilket innebär att det i regel inte blandas in några känslor utan är 
helt och hållet rationellt (Jacobsen, 2013). När ledaren anser att en förändring måste 
genomföras i dessa relationer använder denne sig av belöningar eller påpekar hur besvärlig 
den nuvarande situationen på organisationen är. En transaktionell ledare vet ofta med sig att 
en förändring kommer att möta motstånd och att samtliga i organisationen inte kommer att 
hålla sams. För att kunna möta motståndet har ledaren ofta skapat sig maktbaser i 
organisationen i form av allianser. Dessa har även skapats för att få en större kontroll och 
övervakning av förändringsprocessen, vilket skulle kunna förhindra avvikelser samt att 
processen inte ska förhindras (Jacobsen, 2013). Den transaktionella ledarstilen kan delas in i 
tre dimensioner, aktivt ledarskap-vid-undantag, passivt ledarskap-vid-undantag samt 
varierande belöningar. 
Aktivt användande av ledarskap-vid-undantag innebär att den transaktionella ledaren endast 
ingriper och beblandar sig i de anställdas arbete om fel uppstår. Med ledarskap-vid-undantag 
tenderar ledaren att se till varje enskild anställds prestation och ingriper om den anställde inte 
uppfyller de organisatoriska kraven (Bass, 2008). 
Vid passivt användande av ledarskap-vid-undantag avvaktar ledaren med att ingripa i de 
anställdas arbete till dess att ett problem uppstått (Bass, 2008). 
Den tredje dimensionen inom den transaktionella ledarskapsstilen är de villkorade 
belöningarna. En transaktionell ledare delegerar ut en uppgift till de anställda samt förklarar 
vad som ska utföras. Vidare utlovas vissa belöningar, antingen psykologiska eller materiella 
belöningar i utbyte för att på ett, för ledaren, tillfredsställande sätt utföra uppgiften. De 
psykologiska belöningarna kan exempelvis vara positiv feedback, hyllning av den anställdes 
arbete eller en högre acceptans inom organisationen. De materiella belöningarna kan 
exempelvis vara löneförhöjning (Bass, 2008). 

3.3. Laissez-faire 
Det tredje och sista ledarskapet som kommer att redovisas i studien är laissez-faire 
ledarskapet. Kännetecknen för en ledare som använder sig av laissez-faire ledarskapskapet är 
att de undviker allt inflytande över sina anställda samt att de förminskar sina 
ledarskapsförpliktelser. Ledaren är inaktiv i sitt ledarskapsarbete och denne saknar 
självförtroendet till att leda sina anställda. Laissez-faire ledare begraver sig i pappersarbete för 
att undvika all kontakt med de anställda. Ledaren lämnar över allt för stort ansvar till de 
anställda, sätter ej upp några tydliga mål och hjälper inte till vid större beslutsfattanden kring 
arbetet i organisationen. Ledaren parerar sin uppmärksamhet från de tunga beslutsfattandena 
och indirekt avsäger sig allt ansvar. Vid en argumentation vägrar denne att välja sida och de är 
ostrukturerade vid prioriteringsfrågor (Bass, 2008). 
Det har diskuterats av Burn samt Bass huruvida laissez-faire är en form av passivt ledarskap-
vid-undantag. Bass beskriver laissez-faire som en egen ledarskapsstil och det kommer den 
även att refereras till i denna studie (Bass, 2008). 
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*Figur 2: Bass full range leadership model (Bass, 2008). 

3.4. Motivationsteori 
I avsnittet kommer det presenteras en definition samt teorier på vad motivation är och hur 
människans motivation påverkas av olika faktorer.  

3.4.1. Definition av Motivation 
Motivation kommer från det latinska ordet motus, vilket betyder drift, känsla och 
begär (Bakka et al., 2006). Definitionen av motivation i arbetet har formulerats av 
Tremblay (2009) som en samling av energiska kraftansamlingar som en individuell 
process hos individen vilket i sin tur kommer att påverka individens arbetsbeteende 
och styrkan i det. Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation (Deci och 
Ryan, 2000). 
Den mest grundläggande skillnaden mellan inre och yttre motivation är att drivkraften 
vid den inre är att man utför något för ens egen skull, individen vill utveckla sina 
kompetenser. Inre kan förklaras som de behoven som individen har medfött, medan 
den yttre motivationen är något som ligger utanför individen t.ex. kan belöningar vara 
en av drivkrafterna för att uppnå ett önskvärt arbetesrelaterat beteende. Den yttre 
motivationens drivkraft handlar om att man utför något pga. att det finns en konkret 
belöning (Deci & Ryan, 2000). 

Det finns även andra faktorer som påverkar individens arbetsmotivation. De 
faktorerna är att individen ska känna tillfredställelse med lön, arbetskamrater, 
anställningstrygghet och att arbetet i sig är relevant för individens kunskaper 
(Hackman & Oldham, 1980). Dock kommer vi enbart att undersöka hur motivationen 
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påverkas av ledarens ledarstil.

 
*Figur 3. Motivations faktorer (Hackman & Oldham, 1980). 

3.5. McGregor´s Teori X och Y 
Det finns olika teorier om människans vilja till att arbeta och sträva efter att bli den bästa 
personen den kan bli. McGregor visar genom sin teori X och Y att det finns två synsätt på om 
människan strävar efter att uppnå goda resultat genom arbete eller ej. 

3.5.1. Teori X 
Teori X bygger på att människan inte vill arbeta och ogillar att ta ansvar (McGregor, 1960). 
Den beskriver att människan har en låg ambition och hon föredrar trygghet framför allt. En 
ledare som har detta synsätt anser att de anställda måste kontrolleras och ha tydliga riktlinjer. 
För att den anställde ska arbeta mot organisationens mål är bestraffning att föredra framför 
belöningssystem (McGregor, 1960).  
McGregor delade upp teori X i två versioner av ledare, en hård version och en mjuk version. 
Den hårda versionen innebär att ledaren använder sig av hård kontroll, tvång, bestraffningar 
och hot för att leda sina anställda. Det leder till att produktiviteten hos de anställda är låg och 
att det blir många motsättningar och sabotage i organisationen.  
Den mjuka versionen innefattar att ledaren arbetar för att undvika konflikter och anstränger 
sig för att uppfylla allas behov. Det i sin tur leder till att organisationen till ytan verkar 
harmonisk men så är dock inte fallet. Sanningen är den att organisationen är likgiltig och 
apatisk. Båda dessa versioner grundar sig på att ledaren ser människan som lat och behöver en 
strikt och fast ledning (McGregor, 1960). 

3.5.2. Teori Y 
Teori Y bygger på att det är lika naturligt för människan att få utlopp för fysisk och mental 
ansträngning i arbetet som det är för henne att äta och vila (McGregor, 1960). Den anställde 
är engagerad och hängiven till organisationen och dess mål. Ser ledaren till att de anställda 
har arbetsuppgifter som stimulerar dem kommer de att verka för organisationens bästa. För att 
den anställde ska bli motiverad till att ta ansvar ska ledaren erbjuda goda villkor till sina 
anställda. 
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De anställda tycker om att vara kreativa och använda sin fantasi för att lösa problem, om 
organisationen ger utrymme för det. Engagemang för att nå organisationens mål är en 
funktion av de belöningar som är förknippade med deras prestation (McGregor, 1960). 

3.6. Herzberg 
Vad människor vill få ut av sina arbeten, menar Herzberg att det är det som gör dem 
motiverade. I sin bok ”The motivation to work” presenterar han ett svar som är taget från en 
sammanställning av forskning i frågan från år 1920 – 1952. Vad människor till största del 
svarade i frågan om vad de ville få ut av sina arbeten var positiva aspekter i själva 
arbetsuppgifterna. De kände motivation då de var framgångsrika i sättet de utförde sin 
arbetsuppgift och när de fanns möjlighet att växa i organisation (Herzberg, 2010). 
Dock visade det sig att när anställda inte kände något positivt inför sina arbetsuppgifter 
kopplades inte de negativa känslorna till arbetsuppgifterna i sig utan till faktorer runt om 
kring. Det tyder på att den anställde ser sin arbetsplats som orättvis eller ostrukturerad, vilket 
ger en psykiskt ohälsosam arbetsmiljö. Dessa kringliggande faktorer kallar Herzberg för 
hygienfaktorer på grund av att de har ett liknande beteende till medicinsk hygien (Herzberg, 
2010). 
 
Hygien verkar för att avlägsna hälsofaror från den mänskliga miljön. Hygien botar inga 
sjukdomar, utan är snarare förebyggande och om vi inte hade dem skulle människan drabbas 
av många fler sjukdomar än vad hon redan gör. På samma sätt när det finns skadliga faktorer i 
arbetssammanhang, tjänar de till att skapa dåliga attityder till arbetet. Förbättringar i 
hygienfaktorer hos organisationer kommer att avlägsna de hinder som finns för att anställda 
ska känna motivation inför sina arbetsuppgifter. Hygienfaktorer innefattar ledning, 
psykologiska arbetsvillkor, lön, företagspolicys, administrativt arbete, förmåner samt 
arbetsmiljön (Herzberg, 2010). När hygienfaktorerna urartar till en nivå som är under vad en 
anställd anser vara acceptabelt, det är då arbetsmotivationen sänks (Herzberg, 2010). 
Hygienfaktorerna bör alltså vara på en nivå där personalen känner sig tillfreds med sin 
arbetsomgivning 
Dock kommer inte hygienfaktorerna att höja motivationen till arbetsuppgifterna för den 
anställde, när hygienfaktorerna är på en optimal nivå i organisationen fungerar de på samma 
sätt som de medicinska hygienfaktorerna, de är förebyggande (Herzberg, 2010). 

3.7. Freud 
Freud hade en annan syn på ledarskap och vad som får människor motiverade till att följa en 
ledare. Han menar att någonstans inom en människa finns en instinkt efter att lyda samt 
underkasta sig. Enligt Freud finns två element som producerar blind lydnad i grupper. Det 
första är instinkten att underkasta sig makthavare. Det andra är att det finns individer som har 
kvaliteter, vilka tillåter denne att anta en position som ledare eller makthavare. Den dominante 
flockledaren eller alfahannen som ledde flocken tillbaka i tiden i den primitiva människans 
samhälle, väckte känslor av rädsla, avundsjuka, kärlek och underkastelse hos flocken och var 
därför åtlydd. Freud menar att det finns ledare i modern tid som lyckas väcka de primitiva 
känslorna som finns kvar hos människor. Därför strävar de anställda instinktivt efter att 
uppfylla vad helst en ledare, som lyckas väcka dessa känslor och önskningar. 
 
En ledare bör enligt Freud besitta prestige, om en ledare har en stark tro på sina idéer kan han 
även väcka anställdas tro på sina egna idéer. För att lyckas med detta måste ledaren enligt 
Freud uttrycka sina idéer genom “ordets magiska kraft”. En idé som uttrycks kraftfullt i ord 
kan fånga en grupp totalt och kontrollera dess beteende. Freud menade att en ledare måste 
färga sitt budskap i de mest kraftfulla färger, ledaren måste överdriva och upprepa sitt 
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budskap om och om igen. Freud diskuterade den exakta naturen av den emotionella relationen 
mellan ledare och anställda. De anställda identifierar med sin ledare och då utvecklas ett ideal 
i ledaren. Både idealisation och identifikation gör att de anställda söker att tillfredsställa 
ledaren på det sätt denne helst önskar. Dock kan det lika lätt som det utvecklas en emotionell 
relation till ledaren så kan den uttryckas i en känsla av att den anställde önskar avskaffa 
ledaren (Messick & Kramer, 2005). 

3.8. Sammanfattning av teori 
I teoridelen har Bass ledarskapsstilar presenterats som han vidareutvecklat från Burns tidigare 
teori. Det som först introduceras är transformativt ledarskap och dess egenskaper. 
Transformativt ledarskap är uppdelat i tre stycken huvudkomponenter, vilka är karismatiskt, 
inspirations motivation och intellektuell stimulation. Därefter presenterades två andra 
ledarskapsstilar, vilka är transaktionellt ledarskap och laissez-faire. Den andra delen av teorin 
behandlade motivation och dess påverkan. De teorier som beskriver motivationen är 
McGregor´s Teori X och Y, Herzbergs hygienfaktorer och Freuds syn på ledarskap och 
motivation. 
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4. Metod 
Syftet med undersökningen var att se om ledarskapsstilar påverkar motivationen hos 
anställda. De ledarskapsstilar som vi analyserat togs fram genom semistrukturerade 
intervjuer med bakgrund till Bass transformativa ledarskapsstil. Vidare använde vi oss av 
enkätundersökningar för att studera anställdas motivationsgrad. Studien undersöker utöver 
motivation, vilken ledarskapsstil de anställda upplevde att deras egen ledare utövade. 

4.1. Urval 
Vi kontaktade en organisation inom byggbranschen och fick tre respondenter tilldelade oss 
som kunde ställa upp på att bli intervjuade för vår studie. På grund av begränsade resurser fick 
studien anpassa urval efter de resurser som fanns till förfogande. Valet av respondenter 
gjordes därför efter ett bekvämlighetsurval, respondenterna vi blev tilldelad hos 
organisationen som ställde upp var alla intresserade av att delta i studien (Denscombe, 2009). 
Därefter skickades enkäter ut till deras anställda de hade direkt under sig, vilket innebär att ett 
subjektivt urval gjordes när enkäterna delades ut (Denscombe, 2009). Studien koncentrerades 
till en och samma organisation inom byggbranschen.  

4.2. Metodval 
För att genomföra denna studie använde vi oss av både kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer och av kvantitativ metod i form av enkäter. Valet av 
metodkombination som studien tillämpar var till syfte att ge en fullständigare och klarare blid 
av vilken ledarskapsstil som respektive ledare tillämpar (Denscombe, 2009). Vi valde att 
intervjua ledarna i organisationen för att de skulle få möjlighet att utveckla sina synpunkter i 
svaren på frågorna som ställdes, med förhoppningar om att det skulle ge oss en tydligare bild 
av vilken ledarskapsstil som de tillämpade. På grund av tidsbrist på organisationen fanns det 
inte möjlighet till att hålla varken intervjuer eller gruppintervjuer med ledarnas anställda. 
Därför föll valet på att göra en kvantitativ undersökning i form av enkäter då vi skulle studera 
ledarnas anställda. 

4.2.1. Semistrukturerade intervjuer  
De semistrukturerade intervjuerna gjordes på tre respondenter i organisationen som hade en 
ledande position. De respondenter som valdes efter ett bekvämlighetsurval intervjuades och 
fick svara på frågor där svaren ledde till att kunna analysera vilken ledarskapsstil ledaren själv 
uppgav att den använde sig utav (Denscombe, 2009). Alla respondenter blev intervjuade efter 
samma semistrukturerade intervjuguide. De frågor som ställdes till respondenterna var 
formade så att de svar som gavs skulle kunna jämföras med Bass beskrivning av 
ledarskapsstilarna. Intervjufrågorna har utformats från enkäten, det för att få så lika frågor 
som möjligt till ledarna och deras anställda. Då vi letade efter specifika ledarskapsstilar ansåg 
vi att fasta frågor i en semistrukturerad intervju skulle passa vår undersökning bäst eftersom 
att svaren vi då fick från intervjupersonen hjälpte oss att upptäcka tendenser i de 
ledarskapsstilar som Bass beskriver. De fasta frågorna i den semistrukturerade intervjun 
valdes för att respondenten skulle kunna utveckla sina svar samtidigt som intervjun 
fortfarande var under vår kontroll. Respondenterna fick även svara på följdfrågor för att 
minimera risken för misstolkningar samt för att måla upp en tydligare bild. 

4.2.2. Enkät 
De respondenter som deltog i enkätundersökningen var anställda som var direkt under 
ledarna. Enkäterna skickades ut till 35 stycken och det blev en svarsfrekvens på 19 
respondenter, vilket gav ett bortfall på 45,7 %.  Enkäten i studien är en tidigare beprövad 
enkät som det sedan gjorts mindre justeringar i för att anpassas efter studien. Original enkäten 
är utformad av Gerry Larsson och har tidigare använts inom försvarsmakten. Enkäten 

14 
 



tilldelades oss från Gerry Larsson via mejl kontakt. Enkäten som delades ut efter ett subjektivt 
urval var uppdelad i tre delar och respondenten fick börja med att svara på bakgrundsfrågor. 
De bakgrundsfrågor som användes till undersökningen var ålder, kön samt hur länge 
respondenten arbetat på organisationen. Bakgrundsfrågorna i enkäten är inte direkt relevanta 
till studien, dock valdes de ändå med till syfte att täcka eventuella frågor som skulle kunnat 
uppstå under studien. Den andra delen i enkäten innehöll frågor om arbetsmotivation där 
respondenten fick svara på påståenden om arbetsmotivation och bedöma hur väl påståendet 
stämde överens hens egna upplevda motivation. Dessa påståenden om motivation är 
utformade för att se om respondenten anser att ledarens beteende kan påverka motivationen. 
Svarsalternativen mättes på en ordinalskalnivå där respondenten hade fyra svarsalternativ att 
välja på (Ejlertsson, 2014). Antalet svarsalternativ som respondenten hade att välja på var 
endast fyra, det för att få tydligare svar till analysen. Den tredje delen i enkäten innehöll 
frågor om ledarskapsstilar, respondenterna fick påståenden om olika ledarskapsstilar och 
sedan svara utefter hur väl hen ansåg att det stämde överens med sin egen ledare på 
organisationen. Det var fler påståenden som visar på att ledaren är transformativ än vad det 
finns påståenden som visar på att ledaren är transaktionell eller laissez- fair. Hade en ledare 
varit transaktionell hade de transformativa påståenden visat på låga resultat och då varit lätt 
att utläsa från enkäten. Anledningen till att det fanns fler påståenden om de transformativa 
ledarskapet var för att det ska ge utrymme till att kunna tolkas fram till de olika 
huvudkomponenterna hos en ledare. Svarsalternativen minskades från ursprungliga nio 
svarsalternativ till endast fyra, det för att minimera risken av tolkning i svarsalternativen samt 
att det ansågs vara för stor spridning och för liten skillnad mellan svarsalternativen.   

4.3. Datainsamling 
Under intervjuerna av ledarna närvarade båda författarna till studien, där en ställde frågorna 
medan den andre antecknade. Det gjordes för att respondenten skulle känna sig trygg i vem 
hen svarar till. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, transkriberingen 
underlättades då endast en av författarna talade under intervjun utöver respondenten 
(Denscombe, 2009).  Intervjun spelades in för att undvika tolkningar samt att viktig 
information inte skulle falla i glömska. Enkäten delades ut via mejl och respondenterna 
svarade även via mejl. För att få ett så högt deltagande som möjligt skickades tre stycken 
påminnelsemejl ut med fyra dagars mellanrum.  

4.4. Etik 
Intervjuerna inleddes med att respondenterna upplystes att de samt organisationen de arbetar 
på kommer att hållas anonymt och att inget de säger i intervjun skulle kunna kopplas tillbaka 
till dem själva eller utgöra någon skada. Anonymiteten användes för att respondenterna skulle 
uppleva en trygghet i att svara så ärligt som möjligt på de frågor som ställdes. I studien valdes 
det att inte lägga någon tyngd på kön och därför döptes intervjupersonerna om till 
unisexnamn. Anonymiteten gällde för alla respondenter, både i den kvalitativa och 
kvantitativa metoden. De respondenter som deltog i enkäten upplystes om anonymiteten 
genom ett försättsblad till enkäten. Samtliga respondenter i både de kvalitativa samt 
kvantitativa undersökningarna informerades om vilka författarna var, syftet till studien samt 
att det var helt frivilligt att delta i studien (Denscombe, 2009).  

4.5. Metoddiskussion 
I avsnittet diskuteras de för- och nackdelar som finns i vårt val av metod.  

4.5.1 Urval 
Validiteten hade varit högre om fler ledare och anställda hade studerats inom fler 
organisationer inom byggbranschen, dock var inte det möjligt då tiden var begränsad. 
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Organisationen valde ut vilka ledare som skulle delta i studien, det skulle kunna varit en 
negativ inverkan på validiteten då organisationen kan valt ut ledare med fördelaktiga 
egenskaper. Önskvärt hade varit att fler ledare inom organisationen intervjuats för att öka 
mängden av empiri. Eftersom att vi blev tilldelade ledarna blev vi även indirekt tilldelade de 
anställda i organisationen. Risk finns att organisationen valde ledare och anställda till att delta 
i studien därför de i arbetslagen som valdes hade en hög grad av motivation. Önskvärt hade 
varit även här att få fler anställda i organisationen till att svara på enkäten och på så vis ökat 
mängden empiri.  

4.5.2. Metodval 
Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet till att i svaren sväva utanför 
studiens syfte vilket kan medföra att empirin blir irrelevant, valet föll på semistrukturerade 
intervjuer ändå för att få respondentens egna ord i beskrivningen av ledarstilden hen anser sig 
utöva. Enkätundersökningen som utfördes har fallgropar vilket kan påverka studiens validitet, 
de fallgroppar som kan visa sig är misstolkningar av enkätens frågor och påståenden, för att 
minimera den risken gavs respondenterna möjligheten att genom mejl ställa frågor angående 
enkäten om det skulle behövas. En ytterligare fallgrop med enkätundersökningar är bortfallet, 
både i enstaka frågor samt att enkäterna inte besvaras alls. 

4.5.3. Datainsamling 
Under intervjuerna medverkade båda författarna till studien, en negativ aspekt i det kan ha 
varit att respondenten kände sig utsatt då inte bara en men två personer utvärderade hens svar. 
Det kan ha påverkat hur respondenten valde att formulera sig och då även resultatet av 
intervjun.  
Det negativa i att skicka ut enkäterna över mejl är att bortfallet kan bli stort då ett mejl är lätt 
att avfärda (Ejlertsson, 2014). Dock fanns inte möjligheten att personligen dela ut enkäterna 
till de anställda då de befann sig på olika arbetsplatser runt om i Sverige. För att minska 
risken för bortfall skickades tre stycken påminnelsemejl ut med fyra dagars mellanrum. Då 
enkäternas svarsalternativ minskades till fyra stycken ökades risken för bortfall om en 
situation skulle uppstå där respondenten inte anser sig passa in i något av svarsalternativen. 
Risken i bortfallet på grund av svarsalternativet bortsågs ändå för att ett tydligt svar till 
analysen vägde tyngre. 
Hade även observation tillämpats i studien hade de ökat mängden empiri och validiteten hade 
stärkts. Det hade dock var inte detta möjligt då respondentera i studien inte befann sig på 
samma lokalisering tillräckligt lång tid för att en trovärdig observation skulle kunna utföras 
samt att den utsatta tiden för studien var begränsad. Önskvärt hade vart om gruppintervjuer av 
de anställda kunde genomföras efter att enkätundersökningarna samlats in, det för att ges 
möjlighet till att följa upp eventuella ofullständiga svar samt att öka validiteten och 
reliabiliteten (Denscombe, 2009).  
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5. Resultat 
Nedan följer studiens resultat där en sammanställning av intervjupersonerna presenteras i 
inledningen, när intervjuerna analyserades och sammanställdes gjordes en övervägning i 
vilken ledarskapsstil som de tydligast visade tillhörigt med. Ingen av ledarna var endast den 
ena eller andra stilen utan en övervägning gjordes. Därefter följer enkäternas resultat och till 
sist en sammanfattning, vilken kommer att innefatta en definitivare analysering samt tolkning 
av vilken ledarskapsstil respektive ledare utövar. Då studien är minde och inte har tillräckligt 
många respondenter för att ett samband (Chi-2) skall kunna utläsas så redovisas enkätsvaren 
deskriptivt.  Intervjupersonerna har vi valt att kalla för Kim, Robin och Alex. 

5.1. Organisationen samt intervjupersonernas roller 
Organisationen i studien är en av Skandinaviens ledande inom byggbranschen, de verkar både 
inom privata samt offentliga sektorn. De intervjupersoner som vi varit i kontakt med har alla 
sin arbetsbas på kontor medan deras anställda, vilka svarat på studiens enkät, arbetar delvis 
ute på olika byggnationsarbetsplatser samt delvis på kontor. 
Kim, Robin och Alex arbetar alla på en mellanchefs position med olika ansvarsområden inom 
organisationen, där de har mellan 8 – 20 anställda direkt under sig. De har alla varierande 
anställningstid på organisationen, dock har de alla arbetslivserfarenhet inom byggbranschen 
sedan en längre tid tillbaka. Kim, Robin och Alex är alla över 40 år, de har alla relevant 
utbildning inom byggbranschen dock varierar utbildningarna i längd och form. Arbetet 
innebär konkurrens mellan andra byggorganisationer vilket gör att intervjupersonerna ständigt 
arbetar mot deadlines för att hålla sig konkurrenskraftiga gentemot marknaden, de har alltid 
fler projekt i luften samtidigt.  

5.1.1. Kim 
Utifrån de svar som Kim angivit på intervjun inför denna studie har de bearbetats och 
analyserats efter Bass beskrivning av ledarskapsstilarna. Den ledarskapsstil som analyserats 
fram utifrån Kims svar under intervjun är att hen är en transformativ ledare som utövar 
intellektuell stimulation som sitt ledarskap. Kim uppgav i intervjun att de som arbetar under 
hen bör vara kreativa i sitt arbete och uppmuntrat till det. Hen uttrycker att de anställda bör 
besitta erfarenhet och kunna använda sin fantasi i arbetet för att nå bästa resultat, samt menar 
på att för att lyckat i arbetet bör personen i fråga kunna tänka utanför ”boxen”. 
 
”Vårt jobb är ganska kreativt på sätt och vis… så måste man tänka lite utanför så att säga”- 
Kim 
 
Kim uppger själv flertal gånger under intervjun att hen har den lärande och coachande 
ledarstilen, hen diskuterar fram lösningar till olika moment tillsammans med sina anställda på 
ett lärande sätt. 
 
”… jag gillar det här lärandet eller coachandet, det är min stil” - Kim 
 
Hens dörr står alltid öppen från personalen att komma in och ställa frågor. Kim poängterade 
under intervjun att hen inte vill vara en ouppnåelig chef som ingen känner sig bekväm att 
komma med problem inför en arbetsuppgift. 
 
”Det finns alltid tid att komma in på mitt rum och sätta sig om det är något särskilt att snacka 
om. Så jag tycker det är högt i tak” – Kim 
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Kim berättar i intervjun att hen lämnar över ansvaret inför en uppgift till sina anställda, dock 
poängterar Kim att hen ger ut riktlinjer inför hur hen anser att arbetsuppgifter bör utföras och 
ser gärna att det görs på hens sätt. Det är även viktigt att alla anställda arbetar efter samma 
struktur, den struktur som Kim själv arbetar efter. 

5.1.2. Robin 
Den andra intervjun var svår analyserad och ingen definitiv ledarstil kunde identifieras, dock 
har två ledarskapsstilar kunnat identifieras ut efter de svar som Robin givit under intervjun. 
Den första ledarskapsstilen som kunde identifieras utifrån intervjun av Robin är att hen är en 
transformativ ledare med karisma som huvudkomponent. 
Robin försöker skapa entusiasm inför en uppgift till sina anställda vilket är viktigt för hen, 
Robin poängterar vikten i att de anställda har roligt tillsammans och det även utanför arbetet. 
 
Genom att vara engagerad i människor och stödda dem så strävar Robin efter att bidra med en 
arbetsglädje hos de anställda. När ordet kontroll kommer upp under intervjun säger Robin: 
 
”Jag säger inte att det är kontroll, jag kallar det för engagemang” - Robin 
 
Robin anser att hen är involverad för mycket under hela arbetsprocessen och det på grund av 
hens engagemang. Anledningen till att Robin är engagerad uttrycker hen för att hen tycker 
arbetet är roligt, dock poängteras av Robin att det kan uppfattas som hen inte litar på folk. 
 
”Jag tycker att det är roligt, en del kanske tror att jag inte litar på människor men det gör 
jag” - Robin 
 
Robin har inga individuella mål, de mål som finns är framtagna gemensamt genom 
diskussioner. 
Den andra huvudkomponenten inom det transformativa ledarskapet som kunde utläsas från 
intervjun av Robin var den inspirationsmotivation. 
Genom olika möten, träffar och gruppträffar diskuterar Robin fram vilka värden som är 
viktiga inför ett beslutsfattande. 
 
Robin argumenterar att de anställda måste känna ansvar för företagets utveckling, annars kan 
inte företaget utvecklas, alla människor måste sträva efter att utvecklas annars kommer inte 
företaget att göra det. 
 
”… alla människor måste sträva efter att utvecklas för att företaget ska kunna göra det. Det 
räcker inte med att några gör det utan alla måste göra det” - Robin 
 
Robin poängterar vikten i att de anställda har roligt tillsammans och det även utanför arbetet. 
De anställda får utveckla sina förmågor genom att ledaren tillåter dem att göra fel och lära sig 
av det.   

5.1.3. Alex 
Svaren i intervjun analyseras och kopplas till det transformativa ledarskapet med 
huvudkomponenten inom inspirations motivation. Alex vill att de anställda ska känna ansvar 
och ha förståelse inför en arbetsuppgift. Genom strategiträffar försöker hen få de anställda 
insatta i de stora planerna och sammanhangen inför framtiden samt hur företagets mål ser ut.  
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”Förstå lite de stora planerna och sammanhangen det brukar jag försökadra när vi har 
strategiträffar där vi berättar hur vi ser på framtiden och vad målen är och hur vi ska 
utvecklas och så vidare” – Alex 
 
Alex menar att för att ett företag ska kunna uppnå sina mål måste de först utveckla sina 
anställdas kompetenser för att de ska känna sin egen nytta i företaget, det är när detta sker 
som företaget först kan nå sina mål. Under strategiträffarna lyfter Alex de mål hen anser är 
viktiga och hur de ska nå dem. 
 
Ansvarsdelegering är något som enligt Alex är nödvändigt, hen menar att dygnets timmar inte 
annars skulle räcka till. Hen anser även att det är effektivare att lägga ner tid där den gör mest 
nytta, det går inte att kontrollera alla anställda i hur de utför sitt arbete. Många gånger löser de 
anställda problemen själva, de anställda har själva ansvaret i att uppgifter utförs och Alex 
lägger sin tid hos de anställda som behöver dem mest. 
Genom diskussions samarbetar Alex med sina anställda inför nya projekt och hen anser sig ha 
en god relation till sina anställda. 
 
”Jag tror vi har en bra relation, det tycker jag. Jag gillar mina killar och tjejer, jag tror de 
tycker bra om mig också. Jag tror det”- Alex 
 
Hen säger i intervjun att hen trivs med sina anställda och tror att de trivs med hen också. Att 
erkänna misstag är något som Alex anser inte är några större konstigheter, hen ser sig själv 
som en prestigelös person och menar att misstag gör alla. 
 
”… jag är ganska prestigelös så. Man gör misstag så är det” - Alex  

5.2. Resultat av enkäter 
Ur enkäterna kunde de anställdas åsikter angående deras ledares ledarskapsstilar 
utläsas och därefter tolkades en ledarskapsstil in. En övervägning om vilken ledarskapsstil 
som ledarna har gjordes utifrån en tolkning samt analys av svaren från enkäterna tillsammans 
med svaren från intervjuerna. Tolkningarna av enkäterna gjordes på samma tillväga gångsätt 
som sammanställningen av intervjuerna Frågorna i enkäten har tolkats på samma sätt som 
frågorna i den kvalitativa studien och därefter jämförts.  

De resultat som tagits fram, genom att ställa påståenden angående ledarskapsstilar och ut efter 
det tolka in vilken ledarskapsstil som ledaren utövar, är för att styrka intervjuerna och bidra 
med en rättvisare bild. Därmed kunde en skillnad utläsas om utfallet var sådant att de 
anställdas och ledarnas svar i enkäter respektive intervjuer åtskildes om vilken ledarskapsstil 
som tillämpas.  

De anställdas svar som analyserades först var Kim. Deras svar visade på att de att hen var en 
transformativ ledare med huvudkomponent inspirations motivation. Det som kunde utläsas 
från Robins anställdas svar i enkäten var att hen till största del var en transformativ ledare 
med ett karismatiskt ledarskap, det visade även att hen utövade intellektuellt stimulation men 
dock inte lika hög grad som karismatiskt. Efter en sammanställning av Alex anställdas 
enkätsvar framkommer det att hen är en transformativ ledare med huvudkomponenten 
karismatiskt. 
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5.3 Diagram 
Följande diagram redovisar i hur hög grad de anställda själva anser att det är motiverade. En 
uppdelning har gjorts efter vilken ledare de anställda arbetar. Det svarsalternativ som går att 
utläsa från diagrammet är endast ”Helt sant”. Endast svarsalternativet ”Helt sant” redovisas i 
diagramet för att en skillnad skall kunna utläsas från de anställda under respektive ledare. För 
att se detaljerat vilka ytterligare svarsalternativ ur enkäten som fyllts i av de anställda, se 
bilaga 3 

Första diagrammet visar i procent hur de anställda svarat efter påståenden på vad som är 
motiverade se bilaga 3, de anställda har svarat efter fyra alternativ i enkäten vilka var ”Helt 
sant”, ”Delvis sant”, ”Delvis falskt” och ”Helt falskt”. Det som kan utläsas ur diagrammet är 
att alla anställda från alla grupper har svarat att de påståendena om motivation är ”Delvis 
sant” eller ”Helt sant” förutom två grupper i var sin fråga. Den första gruppen av anställda 
som ansåg att ett av påståendena på vad motivation är, var ”Delvis falskt eller ”Helt falskt” är 
grupp – Robin. Majoriteten av grupp – Robin anser att påståendet ”jag gör en bättre 
arbetsinsats då jag vet att jag får se det färdiga resultatet” inte är motivations höjande. Den 
andra gruppen som anser att ett av påståendena på vad motivation är, är ”delvis falskt eller 
”helt falskt” är grupp – Alex. Majoriteten av grupp – Alex anser att påståendet ”den feedback 
jag får från min chef har betydelse för hur motiverad jag är att utföra mitt arbete” inte är 
motivations höjande. 

 

Sammanfattningsvis anser majoriteten av alla anställda ur alla grupper att de påståenden om 
motivation som de svarat på i enkäten har en positiv påverkan på motivation. 

För att få en bild av vilken grupp av anställda som ansåg sig vara mest motiverade har 
svarsalternativet ”helt sant” samanställts i tre diagram nedan, ett för varje ledare. Den grupp 
som generellt sätt anser sig vara mest motiverade är grupp – Kim. 
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Kims anställdas upplevda motivation i procentform. 

 

Robins anställdas upplevda motivation i procentform. 
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Alex anställdas upplevda motivation i procentform. 
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6. Analys 
Analysen kommer först att behandla resultatet av de ledarskapsstilar som analyserats och 
tolkats fram ur intervjuer samt enkäter. Där efter analyserades samt tolkades den 
motivationsgrad som visats i enkätundersökningarna utefter respektive ledarskapsstil i varje 
grupp av anställda. Tolkningarna som gjorts utifrån enkäterna har sammanställt deskriptivt 
då studien är för liten med för få respondenter för att kunna utläsa ett samband (Chi-2) 
mellan ledarskapsstil och motivation. 

6.1. Ledarskapsstilarna 
Nedan beskrivs de analyser och tolkningar som gjorts efter först intervjusvaren och därefter 
enkätsvaren. Vidare görs en övervägning om varje ledare vilken ledarskapsstil som den 
utövar. 

6.1.1. Kim 
Kims svar till intervjun har, liksom Robins och Alex svar, analyserats utefter Bass 
beskrivning av ledarskapsstilar. Den ledarskapsstil som analyserats fram utifrån Kims svar är 
det transformativa ledarskapet med huvudkomponenten intellektuell stimulation. Kim uppgav 
att kreativitet är en viktig del i arbetet och hen uppmuntrar till det. I det intellektuella 
stimulerande ledarskapet uppmuntrar ledaren till att tänka utanför boxen och se till alternativa 
lösningar på organisatoriska problem (Bass, 2008). Kim anser att hen har en lärande och 
coachande ledarskapsstil på grund av att hen diskuterar fram lösningar på problem 
tillsammans med personalen. Bass menar att det intellektuella stimulations ledarskapet 
uppstår hos en ledare när denne lyfter problem som finns inom organisationen till ytan för de 
anställda och skapar visioner för nya möjligheter (Bass, 2008). Att inte vara en ouppnåelig 
chef som anställda inte vågar komma med problem till är något som är viktigt för Kim. Det är 
ytterligare en koppling till vad Bass beskriver inom det intellektuella stimulerande 
ledarskapet, där problem lyfts till ytan för de anställda av ledaren. En intellektuell 
stimulerande ledare ger de anställda befogenheter i arbetet, de har förmågan att flytta 
anställda fokus dit den önskar samt flytta fokus från det som ledaren inte anser vara prioriterat 
(Bass, 2008). Kim redogör under intervjun att hen överlämnar ansvaret inför en uppgift till 
sina anställda, dock poängterar hen att hen delar ut riktlinjer för hur uppgifter bör lösas och 
ser gärna att det utförs på hens sätt.  
 
Genom enkätundersökningarna tolkades en annan ledarskapsstil fram för Kim. Den 
ledarskapsstil som Kims anställdas svar på enkäten tolkades till att hen är en transformativ 
ledare med huvudkomponent inspirations motivation. För att se hur enkätsvaren till 
påståendena om ledarskap tolkades, se bilaga 2. Vad den kvalitativa samt kvantitativa 
undersökning på ledarskapsstilar gav är att den ledarskapsstil som analyserades och tolkades 
utifrån ledarens egen beskrivning att sitt ledarskap samt ledarens anställdas svar på 
påståenden om ledarens ledarskap, är att den inte är densamma. En övervägning har gjorts på 
grund av att intervjun och enkäten sammanställdes och analyserades samt tolkades till olika 
ledarskapsstilar. Ingen av intervjuerna är varken svart eller vit i sitt resultat, vilket gör att 
enkätens svar väger tyngre då det visar på ett tydligare svar till en viss ledarskapsstil. En 
ytterligare anledning till att enkäten vägde tyngre än det resultat som analyserats från 
intervjun är att de anställdas upplevda bild av ledarskapet som utövas har en högre validitet 
tillskillnad från det ledarskap som ledaren anser sig utöva. 
 
Den ledarskapsstil som Kim utövar är det transformativa ledarskapet med huvudkomponent 
inspirations motivation. 
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6.1.2. Robin 
Robins svar från intervjun analyserades fram till två teorier. Den första ledarskapsstilen som 
kunde analyseras fram ur intervjusvaren var den karismatiska huvudkomponenten inom det 
transformativa ledarskapet. Robin säger under intervjun att hen är engagerad i arbetet och i 
sina anställda och strävar efter att stötta dem i arbetet. Hen försöker att inför arbetsuppgifter 
skapa engagemang hos de anställda, hen poängterar vikten i att de anställda har roligt 
tillsammans samt att det finns en arbetsglädje hos dem. Den karismatiske ledaren verkar 
särskilt för att skapa entusiasm och engagemang hos de anställda, ledaren har även förmågan 
att skapa visioner, vilket denne kan förklara, utveckla samt kommunicera (Bass, 2008). Robin 
anser själv att hen kan vara för engagerad i de anställdas arbete, hen tror att många kan 
uppfatta det starka engagemanget till att hen inte litar på att de anställda kan utföra sina 
uppgifter väl. Det är en risk som Bass beskriver inom det karismatiska ledarskapet, en ledare 
kan komma att anta en diktatorisk roll i sitt ledarskap och ett destruktivt förhållande till de 
anställda utvecklas. Om ledarens visioner skapas utefter personliga behov kan de anställda 
komma att utnyttjas och ledaren kan komma att manipulera de anställda (Bass, 2008). Genom 
att Robin är starkt engagerad i det arbete som personalen utför kan de anställda tolka det som 
att Robin antar en diktatorisk roll. En karismatisk ledares huvudfokus ligger i att forma de 
anställdas värdesyn till en gemensam värdesyn, vilket innebär att alla anställda arbetar efter 
gemensamma mål och inte efter individens egna intressen och målsättningar (Bass, 2008). 
Robin uppger under intervjun att han inte har några individuella mål, de mål som han arbetar 
efter är de som tagits fram gemensamt med personalen.  
 
Den andra ledarskapsstilen som kunde analyseras fram efter Robins intervjusvar var det 
transformativa ledarskapet med huvudkomponenten inspiration motivation. Inför 
beslutsfattande diskuterar Robin fram, under gruppträffar och olika möten, vilka värden som 
är viktiga inför ett beslutsfattande. Genom att alla anställdas åsikter inför ett beslutsfattande 
tas i beaktning skapar det gemensamma mål, vilket gör att de anställda samt ledaren arbetar 
tillsammans efter de gemensamma målen. Vad som är kännetecken för ett inspiration 
motivations ledarskap är att ledaren samarbetar med sina anställda och inte konkurrerar med 
dem (Bass, 2008). Vidare under intervjun argumenterar Robin att det är viktigt att de anställda 
känner ansvar över organisationens utveckling och att det är avgörande för om organisationen 
ska kunna utvecklas överhuvudtaget. Bass beskriver den inspirerande motivations ledaren 
som någon som bidrar till att de anställda uppfattar sig själva som effektiva (Bass, 2008).  För 
att personalen ska utvecklas tillåter hen dem att göra fel och lära sig av det. Robin påpekar 
och försöker utveckla sina anställdas förmågor och svagheter under planerade samt 
oplanerade samtal.  
Genom enkätundersökningarna tolkades den transformativa ledarskapsstilen fram med 
huvudkomponent inom det karismatiska ledarskapet för Robin. En övervägning från resultatet 
från intervjun av Robin tillsammans med resultatet från enkäten leder till att det karismatiska 
ledarskapet tilldelas Robin som hens utövande av ledarskapsstil. För att se hur enkätsvaren till 
påståendena om ledarskap tolkades, se bilaga 2. 
 

6.1.3. Alex 
Även Alex svar från intervjun analyserades fram till det transformativa ledarskapet med 
huvudkomponenten inspirations motivation. På samma sätt som Robin, vill Alex att det 
anställda ska känna ansvar inför organisationens utveckling. Alex vidareargumenterar för att 
en organisation ska kunna uppnå sina mål, måste de först utveckla sina anställdas 
kompetenser samt upplysa de anställda om deras egennytta i organisationen. Det är när det 
sker som organisationen först kan nå sina mål. Under strategiträffar lyfter Alex de mål hen 
anser är viktiga samt hur de ska nå dem tillsammans. Det på samma sätt som Bass beskriver 

24 
 



att den transformativa ledaren med huvudkomponent inom det inspirerande motivations 
ledarskap gör, genom att bidra till att de anställda uppfattar sig själva som effektiva. Det är en 
konsekvens av hur ledaren påpekat hur de ska uppnå dennes mål (Bass, 2008). En 
inspirerande motivations ledare motiverar och inspirerar de anställda genom att handla på ett 
sätt som ger de anställda en utmaning i arbetet, vilket leder till att de känner sig meningsfulla 
på organisationen. Ledaren ingjuter stolthet hos de anställda samt hjälper dem att fokusera på 
det positiva (Bass, 2008). Förtroende som Alex ger sina anställda gör hen genom 
ansvarsdelegering. Hen anser att det är effektivare att lägga ner tid där den utgör mest nytta. 
De flesta anställda klarar att lösa problem själva, därför lägger Alex sin tid hos de anställda 
som behöver den mest. Alex ser sig själv som en prestigelös person som inte har några 
problem med att erkänna sina misstag inför de anställda. Hen argumenterar att misstag gör 
alla, på samma sätt som Robin tillåter sin personal att göra misstag för att kunna utvecklas 
tillåter även Alex att personalen gör fel. Gemensamt för inspirations motivations ledarskapet 
är att ledaren samarbetar med sina anställda och inte konkurrerar med dem (Bass, 2008).  
Genom enkätundersökningarna tolkades en annan ledarskapsstil fram även för Alex. Den 
ledarskapsstil som Alex anställdas svar på enkäten tolkades till är att hen är en transformativ 
ledare med huvudkomponent karismatiskt ledarskap. För att se hur enkätsvaren till 
påståendena om ledarskap tolkades, se bilaga 2. Vad den kvalitativa samt kvantitativa 
undersökning på ledarskapsstilar gav är att den ledarskapsstil som analyserades utifrån 
ledarens egen beskrivning att sitt ledarskap samt ledarens anställdas svar på påståenden om 
ledarens ledarskap, är att den inte är densamma. En övervägning har gjorts på grund av att 
intervjun och enkäten sammanställdes, analyserades samt tolkades till olika ledarskapsstilar. 
Ingen av intervjuerna är varken svart eller vit i sitt resultat, vilket gör att enkätens svar väger 
tyngre då det visar på ett tydligare svar till en ledarskapsstil. En ytterligare anledning till att 
enkäten vägde tyngre än det resultat som analyserats från intervjun är att de anställdas 
upplevda bild av ledarskapet som utövas har en högre validitet tillskillnad från det ledarskap 
som ledaren anser sig utöva. 
 
Gemensamt för två av de tre sammanställningarna av ledarskapsstilar utifrån kvantitativ samt 
kvalitativa undersökningar är att det som ledarna utger sig för att vara inte är det samma som 
deras anställda anser att de är. Tidigare forskning visar på att det inte finns någon garanti för 
att ledarens bild av sitt eget ledarskap och de anställdas uppfattning av ledarens ledarskap är 
densamma (Goodridge, 2006).  

6.2. Ledarskapets påverkan på motivation 
Den grupp av anställda som ansågs mest motiverade av de tre grupperna var Kims anställda. 
Dock ska poängteras att de övriga anställda under Robin och Alex även de ansågs vara 
motiverade. En anledning till att utfallet på resultatet av studien blev som beskrivet ovan 
analyseras som följande beskriver. Överlag var alla anställda som deltog i studien högt 
motiverade och inget i enkäternas svar tydde på motsatsen. Herzbergs hygienfaktorer fungerar 
genom att avlägsna de hinder som finns för att anställda ska känna motivation inför sina 
arbetsuppgifter (Herzberg, 2010). Denna studie visar på att de anställdas hygienfaktorer är 
uppfyllda, vilket kan vara en förklaring till den höga grad av motivation varav ledarskap är en 
av de faktorerna.  
Inom det transformativa ledarskapet kännetecknas ledaren i att skapa visioner, vilka skapas 
till syfte för att inspirera och motivera de anställda till att utföra ett så bra arbete som möjligt 
(Bass, 2008). Visioner och mål är ett ämne som samtliga ledare berörde under intervjun, även 
det kan vara en faktor till att de anställda har en generellt hög motivationsgrad. 

Utifrån sammanställningen av tidigare forskning inom ledarskapets påverkan på motivation 
visar det att ledarskapet är en avgörande faktor till hur de anställda uppfattar sin 
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motivation(Arzi & Farahbod, 2014). Vad denna studie visar är att ledarskapsstil har en 
påverkan på motivationen men att ledarskapet inte är fullständigt avgörande för om de 
anställda är motiverade. Arzi och Farahbod (2014) tar upp i sin forskningsöversikt att 
arbetstillfredställelse påverkas främst av den interna organisatoriska arbetsmiljön och 
ledarskapsstil är en av dem, vilket även Herzberg (2010) visar på genom sin 
hygienfaktorsteori. Studien visar med det att ledarskap har en påverkan på anställdas 
motivation. Att dela ut ”egenmakt” har lett till en ökad kreativitet hos anställda visade 
studien, Effects of transformational leadership on epowerment and team effectiveness av 
Ozaralli (2003) vilket kan kopplas till den här studien. Både Kim, Robin och Alex har alla 
beskrivit under intervjuerna hur de lämnar över ansvar för uppgifter till de anställda samt att 
de uppskattar kreativitet, vilket även det kan vara en faktor till att de anställdas motivation är 
hög. 

Desto större en ledare uppvisar ett beteende av delaktighet, bjuder in gruppmedlemmarna till 
att få ta del av information, dela med sig av sina synpunkter samt att de ger arbetsgruppen sin 
uppmuntran, i större utsträckning upplever de anställda motivation till att arbeta. Det visar 
studien Leadership Impact on Motivation, Cohesiveness and Effectiveness in Virtual Teams: 
A FIRO Perspective av Jenster (2010).  Resultatet visar att samtliga ledare i studien har det 
beteende som Jenster (2010) tar upp i sin studie.  
 
En anledning till att både Robin och Alex anställda ansågs vara mindre motiverade till 
skillnad från Kims anställda kan bero på att det karismatiska kan uppfattas som negativt och 
diktatoriskt (Bass, 2008). De diktatoriska dragen hos ledaren är något som kan kopplas till 
McGregor´s Teori X där han beskriver hur ledaren anser att de anställda måste kontrolleras. 
Teori X innebär att synsättet på människan är att hon har en låg ambition och därför måste 
kontrolleras samt styras (McGregor, 1960). Genom att formulera visioner och måla upp bilder 
av framtiden i organisationen lyckas den karismatiske ledaren få med sig sina anställda till att 
sträva efter gemensamma mål (Bass, 2008). Enligt Freud bör en ledare lyckas väcka 
anställdas tro på sina egna idéer genom att använda sig av ordets magiska kraft för att kunna 
motivera sina anställda (Messick & Kramer, 2005).  

Att de motiveras av andra faktorer till skillnad från Kims anställda gick även att utläsa från 
enkätdelen angående motivation då Robin och Alex anställda var de enda som hade svarat 
negativ till ett utav påståendena om motivation. Dessa påståenden om motivation är 
utformade för att se om respondenten anser att ledarens beteende kan påverka motivationen. 
Det påståendet som Robins anställda inte upplever som motivationshöjare är ” jag gör en 
bättre arbetsinsats då jag vet att jag får se det färdiga resultatet”. Påståendet kan tolkas som 
om att de anställda är involverade in hela arbetsprocessen, vilket innefattar ledarskapsstilen 
inom Teori Y där synen på anställda innefattar att det ligger i deras natur att vilja arbeta. 
Engagemang för att nå organisationens mål är en funktion av de belöningar som är 
förknippade med deras prestation, denna ledarskapssyn är ingen, enligt Robins anställda, 
faktor som höjer motivationen (McGregor, 1960). Alex anställda svarade att de inte påverkar 
deras motivation avsevärt om de får feedback från sin chef. En förklaring till det kan vara att 
de anställda, liksom det beskrivs i Teori Y att människan har ett naturligt driv till att utföra 
arbetet och därför inte kräver att ledaren uppfyller behov i arbetet så som i Teori X 
(McGregor, 1960). 

Den ledarskapsstil som tolkades fram från Kims anställdas enkäter var inspirations motivation 
och ansågs vara den ledarskapsstil som var mest motiverande. Dock analyserades en annan 
ledarskapsstil fram från Kims intervju, vilket var den intellektuella stimulationen. En 
övervägning gjordes i vilken av den kvantitativa eller kvalitativa undersökningen som vägde 
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tyngst. Det som övervägningen visade var att de svar från enkäterna visade tydligare att Kim 
utövade ett inspiration motivations ledarskap än vad styrkan i intervjun gav. 

6.3. Slutssats 
Syftet med studien var att se om motivation påverkas av ledarskapsstilar och i så fall vilken 
som gör det bäst. Vad studien visar är indikationer på att ledarskap har en påverkan på 
anställdas motivation. Studien visar tendenser på att en ledarskapsstil har starkare påverkan på 
motivation, vilken är det transformativa ledarskapet med huvudkomponent inspirations 
motivation.  
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7. Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera en sammanställning av studien samt de eventuella 
fallgropar som finns i studien. Avsnittet kommer även behandla metodensval, 
generaliserbarhet, tillförlitlighet, trovärdighet samt förslag till fortsatta studier.  

7.1. Sammanställning av studie 
Studiens resultat visar på att ett transformativt ledarskap har en positiv påverkan på 
motivation, den huvudkomponent inom det transformativa ledarskapet som har starkast 
positiv påverkan på motivation är inspirations motivation. Liksom forskningsöversikten av 
Arzi & Farahbod (2014) visar även vår studie på att transformativt ledarskap har en positiv 
påverkan på anställdas motivation. 
Vad studien visar tendenser på är att huvudkomponenten inspirations motivation har en 
starkare positiv påverkan på anställdas motivation till skillnad från de övriga två 
huvudkomponenterna karismatiskt samt intellektuell stimulation. Dock måste förtydligats att 
samtliga tre huvudkomponenter inom det transformativa ledarskapet har en positiv påverkan 
på anställdas motivation. De karismatiska egenskaperna har visats i tidigare forskning att det 
har en positiv påverkan på de anställdas motivation då de visar på personligt engagemang 
inför de anställda (Nadle & Tushman, 1990). Dessa egenskaper är något som två av de 
intervjupersoner som deltagit i studien visar på. De två intervjupersoners anställda visade på 
en hög grad av motivation i arbetet, dock var den inte högst av de tre grupperna av anställda.  

Tidigare forskning har inte kunnat visa på några signifikanta samband mellan hur ledare 
motiverar din personal och ålder, utbildning eller kön (Goodridge, 2006). Där av har vi valt 
att inte inkludera dessa faktorer i vår studie och även valt att döpa om våra intervjupersoner 
till unisexnamn samt att inte använda enkätens bakgrundsfrågor i resultatet.  
 
Studiens syfte var att undersöka om ledarskapsstilar har någon påverkan på motivation. 
Därför kan Robins och Alex anställdas relativt höga motivation förklaras genom andra 
faktorer som inte belyses i studien, dessa övriga faktorer kan vara lön, arbetskamrater, 
anställningstrygghet samt att arbetet i sig är relevant för individens kunskaper (Hackman & 
Oldham, 1980).  

En av de egenskaper som den inspirerande motivations ledare besitter och som utmärker sig 
från de andra ledarskapsstilarna är att ledaren inspirerar och motiverar på ett sätt som ger de 
anställda en utmaning i arbetet vilket gör att de känner sig meningsfulla i organisationen 
(Bass, 2008). Herzberg (2010) menar att inspiration uppstår när en anställd upplevde att det 
fanns möjlighet att växa i organisationen.  
Tidigare forskning inom det transformativa ledarskapet med huvudkomponent inspirations 
motivation och dess påverkan på motivation är begränsat. 

7.2. Metodens betydelse för resultatet 
Den metod som använts i studien är en metodkombination av kvalitativ i form av intervjuer 
samt en kvantitativ i form av enkäter, det för styrka validiteten i de ledarskapsstilar som 
analyserats och tolkats fram. Önskvärt hade varit om en triangulering gjort där observation 
ingick utöver den metodkombination som utövats. Vidare önskvärt hade även varit att 
uppföljningar gjorts av både intervjuer och enkäter, det för att öka enkätens validitet.  Då 
tiden varit begränsad för studien har inte återkoppling till intervjuerna samt enkäterna kunnat 
utföras. Hade det gjorts skulle resultatet på studien haft en högre validitet.   
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7.3. Generaliserbarheten 
På grund av den låga svarsfrekvensen som var i studien går det inte att dra några generella 
slutsatser av denna studies resultat. Det som skulle kunna öka generalliserbarheten är om 
studien inkluderat fler ledare, vilket även lett till en högre population i 
enkätundersökningarna. Studien verkar endast inom en organisation i byggbranschen, hade 
studien verkat inom fler organisationer i byggbranschen hade studiens resultat haft en högre 
generaliserbarhet. Dock kan ändå tendenser utläsas från studien.  

7.4. Tillförlitlighet 
Varför de anställda visar i studien en hög grad av motivation kan diskuteras om resultatet är 
sanningsenligt. Anledningar till att de anställda kan ha visat sig högre motiverade än vad de 
egentligen är kan bero på stress i arbetet och att de då inte har tid att fundera över sitt svar. En 
ytterligare anledning kan vara att de inte känner sig bekväma i att evaluera sin 
motivationsgrad då ledare samt anställda kommer att få ta del av studien. 

Studien har inte kunnat visa på ett samband mellan ledarskapsstil och motivation då det är en 
mindre studie med för få respondenter. Vad studien visar är en företeelse mellan det 
transformativa ledarskapet och motivation och det som kan utläsas från studiens resultat är 
tendenser.  

Då studien blev tilldelade ledare från organisationen som studien utfördes på så kan det ha 
påverkat resultatet, hade andra ledare från organisationen medverkat kan utfallet av studien 
komma att bli annorlunda. 

7.5. Trovärdighet 
Om ledarskapsstilarna utgått från andra ledarskapsteorier än Bass, hade studiens resultat fått 
ett annorlunda utfall. Hade andra ledarskapsteorier använts hade analysen av ledarna blivit 
annorlunda och där med hade vi fått ett annorlunda resultat på studien. Tidigare forskning 
inom de två huvudkomponenterna inspirations motivation och intellektuell stimulation och 
dess påverkan på motivation är avgränsad. Hade forskning inom de två huvudkomponenterna 
varit mer omfattande hade det styrk resultatet till vår studie.  

7.6. Förslag till fortsatta studier 
Undersöka djupare hur det inspirerande motivations ledarskapet samt intellektuell 
stimulations ledarskapet påverkar motivation hos anställda då forskning inom området är 
begränsat. Intressant hade även varit att undersöka det i olika branscher samt fler 
organisationer. En ytterligare intressant vidarestudie kan vara att se hur de olika 
ledarskapsstilarna inom det transformativa ledarskapet påverkar de anställdas prestationer 
samt resultat då de visat på en hög motivationsgrad. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1 Anser du att du diskuterar med din personal vilka värden som är viktiga inför ett 
beslutsfattande? 
- om ja, hur? 

2 Anser du att du har ett moraliskt och etiskt förhållningssätt? 
- om ja, hur syns det i ditt arbetssätt? 

3 Handlar du i överensstämmelse efter dina uttryckta åsikter? 

4 Kan du erkänna dina misstag utan att komma med bortförklaringar? 

5 Tar du ansvar för organisationen även i motgångar? 

6 Anser du att du utövar ditt ledarskap på ett föredömligt sätt? 

7 Ser du till att påbörjade uppgifter slutförs? 
- om ja, är det viktigt för dej? 

8. Försöker du skapa entusiasm inför en uppgift? 
-om ja, hur? 

9. Strävar du efter att bidra till en arbetsglädje hos de anställda som får dem att anstränga sig 
extra? 
- om ja, hur? 

10. Vill du att de anställa ska känna ansvar för organisationens utveckling? 
- om ja, i vilket syfte? 

11. Ser du dina anställdas förmågor? 
- Uppmuntrar du din personal till att utveckla sina förmågor? 

12. Försöker du få din personal att använda sin kreativa förmåga, tänka utanför boxen? 
- om ja, hur? 

13. Anser du att du tar dig tid att lyssna på din personal och är du medveten/ser deras behov? 

14. Hur hanterar du personal som inte har utfört sin uppgift väl? 

15. Är du bekväm i situationer då konfliker uppstår inom personalen, och anser du att du kan 
hantera det? 
- om ja, hur hanterar du dessa? 

16. Arbetar du efter att få med dig personalen att arbeta efter samma mål?  
- om ja, hur? 

17. Använder du dig av belöningssystem? 
-om ja, vilka? 

18. Resonerar du med personalen om hur uppgifter ska lösas? 
- om ja, under vilka former? 

19. Hur uppträder du mot personal som ej utfört sina uppgifter? 
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20. Hur reagerar du när du märker att något inte går efter planen? 

21. Är du involverad i hela arbetsprocessen? 
-om ja, på vilket sätt? 

22. Bokför du anställdas misstag? 
- varför?/varför inte? 

23. Anser du att du är duktig på att berömma dina anställd? 
- om ja, under vilka former? 

24. Överlämnar du ansvaret till din personal när en uppgift ska genomföras? 
- om ja, på vilket sätt och hur stor del? 
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Bilaga 2. 

Enkät samt tolkningsguide till ledarskapsdelen i enkäten. 

Hej, 

Vi heter Charlotte Snow och Kajsa Karlsson och läser Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i 
Halmstad. Under sista terminen på vår utbildning skriver vi vår kandidat uppsats och uppsatsen 
kommer att handla om ledarskapsstilar och motivation.  Vi vänder oss till dig därför att ert företag 
utgör ett bra underlag till vår studie. 

Det är helt frivilligt att fylla i enkäten, men för vårt uppsatsarbete är det positivt om du fyller i den. 
Vad vi önskar av dig är att du svarar på alla frågorna och att du svarar så sanningsenligt som möjligt. 
Vi kommer att kunna återkoppla era svar till er på grund av att ni skickar dem från er mejl, dock är 
det endast vi som kommer att se era svar och i uppsatsen kommer det inte gå att utläsa vem som 
svarat vad.  

 

Enkäten innehåller två delar där första delen innehåller frågor om din upplevda motivation i arbetet 
och den andra delen innehåller ledarskapsstilar och hur du uppfattar din ledare.  

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan konsekvenser, dock skulle vi uppskatta 
om du svarar på enkäten. Svaren kommer att redovisas i tabeller och om du skulle vilja tadel av 
resultatet får du givetvis det. 

 

Skicka din ifyllda enkät till, 

 

enkatmotivationledarskap@gmail.com 
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Bakgrundsinformation 

 Ålder 

  Hur länge har du arbetat du 
organisationen? 

  

Kön 

 Man 

 Kvinna 

  

 

Del 1, nedan följer 30 frågor/påståenden om motivation, vi ber dig att svara så sanningsenligt som  

möjligt om hur väl frågorna/påståendena stämmer överens på din upplevda  

arbetsmotivation. Bedöm i vilken utsträckning påståendet passar in på dig och kryssa sedan  

i motsvarande kolumn. Tänk på att endast fylla i ett svar till varje fråga. 

Frågor/ Påståenden Helt sant 
Delvis 
sant 

Delvis 
falskt Helt falskt 

1a. Om jag får använda mina kunskaper i 
mitt arbete känns arbetet meningsfullt.  

    
     1b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     2a. Det är viktigt att min arbetsplats tar 
tillvara på de kunskaper jag har som är 
relevant för mitt arbete. 

    
     2b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     3a. Jag känner mig motiverad att göra en 
större arbetsinsats om jag får använda 
mina kunskaper.  

    
     
3b. Hur väl stämmer det överens med 
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ditt arbete?  

     4a. Jag upplever arbetet mer 
meningsfullt om jag får utföra en 
arbetsuppgift i dess helhet, det vill  

    säga från början till slut.  

    4b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     5a. Jag inspireras att göra en bra 
arbetsinsats om jag får slutföra 
arbetsuppgiften.  

    
     5b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     6a. Jag gör en bättre arbetsinsats då jag 
vet att jag får se det färdiga resultatet.  

    
     6b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     7a. Om jag har kunskap om att min 
arbetsinsats har betydelse för brukaren 
är jag villig att prestera mer. 

    
     7b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     8a. Min arbetsinsats påverkas om jag vet 
att insatsen har betydelse för mina 
arbetskamraters arbetssituation 

    
     8b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     9a. Min arbetsmotivation ökar om jag 
förstår att min arbetsinsats är en viktig 
del i organisationen 
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     9b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     10a. Jag presterar mera om jag själv får 
bestämma hur arbetsuppgiften skall 
utföras.  

    
     10b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     
11a. Jag motiveras av att vara med i 
beslutsfattande som rör min arbetsplats.  

    
     11b.Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     12a. Då jag kan påverka resultatet av en 
arbetsinsats känner jag mig villig att 
prestera mera.  

    
     12b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     13a. Min motivation påverkas om jag kan 
se ett omedelbart resultat av min 
arbetsinsats.  

    
     13b.Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete?  

    
     14a. Den feedback jag får från min chef 
har betydelse för hur motiverad jag är 
att utföra mitt arbete 

    
     14b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete? 
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15a. När min chef ger mig konstruktiv 
kritik gällande min arbetsinsats 
motiveras jag till att förbättra den. 

    
     15b. Hur väl stämmer det överens med 
ditt arbete? 

     
Del 2, innehåller frågor som handlar om olika ledarskapsstilar. Vi ber dig i denna del visa på hur du 
uppfattar din ledare utifrån de påståenden vi ställt. Bedöm i vilken utsträckning du anser att din 
ledare passar in på de påståenden vi ställt med hjälp av de fyra alternativen i kolumnerna nedan. 
Markera dina svar genom att sätta ett kryss i rutan. Tänk på att endast markera ett svar på varje 
fråga. 

Frågor/ Påståenden 
Inte 
alls/Aldrig 

Någon 
enstaka 
gång 

Ganska 
ofta 

Ofta, 
om 
inte 
alltid 

1. Diskuterar inför beslut vilka värden som är 
viktiga. 

         2. Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.          

         3. Ger uttryck för värderingar som vilar på 
humanistisk grund. 

         4. Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta 
åsikter. 

         5. Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt. 

         6. Erkänner egna misstag utan att komma med 
bortförklaringar. 

         7. Tar ansvar för verksamheten – även i motgångar. 

         8. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt. 

         9. Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs. 

         10. Skapar entusiasm inför en uppgift. 

         11. Bidrar till en arbetsglädje som får mig att 
anstränga mig mer. 

         12. Får mig att känna ansvar för enhetens 
utveckling. 
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13. Uppmuntrar mig att utveckla mina förmågor. 

         14. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 

         15. Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta. 

         16. Visar inlevelse i människors behov. 

         17. Tar sig tid att lyssna. 

         18. Beaktar medarbetarnas synpunkter. 

         19. Handskas bra med personer som ej utfört sin 
uppgift väl. 

         20. Tar itu med relationsproblem. 

         21. Kan hantera besvärliga medarbetare. 

         22. Strävar efter att uppnå överenskommelser om 
vad som skall göras. 

         23. Talar om vad som väntar när målet uppnåtts. 

         24. Resonerar med medarbetare om hur uppgifter 
ska lösas. 

         25. Belönar/berömmer bara medarbetare som 
utför överenskomna uppgifter. 

         26. Uppträder mästrande mot medarbetare som ej 
utfört överenskomna uppgifter. 

         27. Tillämpar ett tydligt straff- och 
belöningssystem. 

         28. Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs. 

         29. Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå 
fel. 

         30. Anstränger sig för att hålla god koll på läget. 

         31. För ”bok” över andras misstag. 

         32. Letar efter fel. 

         33. Kommenterar sällan om något är bra, men 
påtalar direkt om något görs fel. 
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34. Hittar anledningar att dra sig undan när en 
arbetsuppgift skall utföras. 

         35. Undviker att fatta nödvändiga beslut. 

         36. Låter bli att ta ansvar för beslut. 

         37.Uttrycker sina viktigaste värderingar och 
övertygelser. 

         38. Känner stolthet när jag associeras med honom/ 
henne 

         39. Betonar vikten av att vara starkt målinriktad 

         40. Håller tillbaka sina egna intressen för gruppens 
bästa. 

         41. Uppträder på ett sätt som bygger upp min 
respekt för honom /henne 

         42. Visar upp en känsla av trygghet och tillit. 

         43. Får mig att se på problem ur många olika 
synvinklar 

     

Tolkningsguide av ledarskapsdelen i 
enkäten. 

1. Transformativt (Inspirations motivation)  

2. Transformativt 

3. Transformativt 

4. Transformativt 

5. Transformativt 

6. Transformativt (Inspirations motivation)  

10 Transformativt (karismatisk) 

11 Transformativt (karismatisk)  

12 Transformativt (inspirations motivation) 

13 Transformativt (karismatisk) 

14 Transformativt (karismatisk)  

15 Transformativt (intellektuell 
stimulation)  

16 Transformativt (Intellektuell 
stimulation)  

17 Transformativt (Inspirations 
motivation)  

18. Transformativt 

19 Transformativt (Intellektuell 
stimulation) 

20. Transformativt 

21. Transformativt  

22. Transformativt (karismatisk)  

23. Transaktionell 

24. Transformativt (Inspirations 
motivation) 
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25. Transaktionell 

26. Transaktionell 

27. Transaktionell 

28. Transformativt (Inspirations 
motivation)  

29. Transformativt (inspirations 
motivation)  

30. Transformativt (karismatisk)  

31. Transaktionell 

32. Transformativt (Intellektuell 
stimulation)  

33. Transformativt (intellektuell 
stimulation)  

34. Laissez – faire 

35. Laissez – faire 

36. Laissez – faire 

37. Transformativt (karismatisk)  

38. Transformativt (Inspirations 
motivation)  

39. Transformativt (karismatisk)  

40. Transformativt (intellektuell 
stimulation)  

41. Transformativt (karismatisk)  

42. Transformativt (inspirations 
motivation)  

43. Transformativt (intellektuell 
stimulation)  

 

Guiden visar vilken ledarskapsstil som tillämpas då en anställd ger höga positiva svar. Det är 
fler påståenden som visar på att ledaren är transformativ än vad det finns påståenden som 
visar på att ledaren är transaktionell eller laissez- fair. Hade en ledare varit transaktionell hade 
de transformativa påståenden visat på låga resultat och då varit lätt att utläsa från enkäten. 
Anledningen till att det finns fler påståenden om de transformativa ledarskapet är för att det 
ska ge utrymme till att kunna analysera fram de olika huvudkomponenterna hos en ledare.  
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Bilaga 3 
Bilagan visar på ledarnas anställdas motivation från enkätundersökningen, därefter kommer 
resultatet från ledarstilsdelen från enkäterna. 
MOTIVATION - KIM 

Om jag får använda mina kunskaper i mitt arbete känns arbetet meningsfullt 
1a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

1b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 40,0 40,0 40,0 

Delvis falskt 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Det är viktigt att min arbetsplats på de kunskaper jag har som är relevat för 

mitt arbete 

2a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

2b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Jag känner mig motiverad att göra en större arbetsplats om jag får använda 

mina kunskaper 
3a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

3b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 20,0 20,0 20,0 

Delvis sant 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 
Jag upplever arbetet mer meningsfullt om jag får utföra en arbetsuppgift i dess 

helhet, det vill säga från början till slut 
4a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

4b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 40,0 40,0 40,0 

Delvis sant 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Jag inspereras att göra en bra arbetsinsats om jag får slutföra 

arbetsuppgiften 

5a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

5b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 20,0 20,0 20,0 

Delvis sant 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Jag gör en bättre arbetsinsats då jag vet att jag får se det färdiga resultatet 
6a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

6b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Om jag har kunskap om att min arbetsinsats har betydelse för kunden är jag 

villig att prestera mer 
7a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 

 
Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

7b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 40,0 40,0 40,0 

Delvis sant 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Min arbetsinsats påverkas om jag vet att insatsen har betydelse för mina 

arbetskamraters arbetssituation 

8a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 

 
Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

8b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Min arbetsmotivation ökar om jag förstår om jag förstår att min arbetsinsats 

är en viktig del i organisationen 

9a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

9b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 
Jag presterar mer om jag får själv får bestämma hur arbetsuppgiften ska utföras 

10a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

10b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Jag motiveras av att vara med i beslutsfattande som rör min arbetsplats 

11a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

11b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 40,0 40,0 40,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Då jag kan påverka resultatet av en arbetsinsats känner jag mig villig att 

prestera mera 

12a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 5 100,0 100,0 100,0 

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

12b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Min motivation påverkas om jag kan se ett omedelbart resultat av min 

arbetsinsats 

13a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 60,0 60,0 60,0 

Delvis sant 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

13b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 20,0 20,0 20,0 

Delvis sant 3 60,0 60,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

Den feedback jag får från min chef har betydelse för hur motiverad jag är att 

utföra mitt arbete 

14a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

14b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Delvis sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 
När min chef ger min konstruktiv kritik gällande min arbetsinsats motiveras jag 

till att förbättra den 

15a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 80,0 80,0 80,0 

Delvis sant 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

15b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 20,0 20,0 20,0 

Delvis sant 3 60,0 60,0 80,0 

Delvis falskt 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
 

LEDARSTIL - KIM 

Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga. 
1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt 

2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ofta om inte alltid 5 100,0 100,0 100,0 
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Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund 

3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter 

4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt 

5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ofta om inte alltid 5 100,0 100,0 100,0 

 
 

Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar 
6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Tar ansvar för verksamheten - även i motgångar 

7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ofta om inte alltid 5 100,0 100,0 100,0 

 
Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt 

8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Skapar entusiasm inför en uppgift 
10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 

11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling 

12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
 

Uppmuntrar mig till att utveckla mina förmågor 
13 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs 

9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta 

15 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 40,0 40,0 40,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 80,0 

Ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Visar inlevelse i människors behov 

16 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
 

Tar sig tid att lyssna 

17 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Beaktar medarbetarnas synpunkter 

18 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

 

 

Inspirerar mig till kreativt tänkande 

14 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Tar i tu med relationsproblem 

20 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 3 60,0 60,0 80,0 

Ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
 

Kan hantera besvärliga medarbetare 

21 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 3 60,0 60,0 80,0 

Ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som skall göras 

22 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Talar om vad som väntar när målet uppnåtts 

23 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 40,0 40,0 40,0 

Ganska ofta 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

 

 

handskas bra med personal som ej utfört sin uppgift väl 
19 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas 

24 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
 

Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskommna uppgifter 
25 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 40,0 40,0 40,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 80,0 

ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Uppträder mästrande mot medarbetare som ej utfört överenskommna uppgifter 

26 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 60,0 60,0 60,0 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 80,0 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Tillämpar ett tydligt straff och belöningssystem 

27 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls /aldrig 5 100,0 100,0 100,0 

 
Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs 

28 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 3 60,0 60,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå fel 
29 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 4 80,0 80,0 80,0 

Ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Anstränger sig för att hålla god koll på läget 

30 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
För "bok" över andras misstag 

31 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/Aldrig 4 80,0 80,0 80,0 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Letar efter fel 

32 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 60,0 60,0 60,0 

Någon enstaka gång 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel 

33 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 2 40,0 40,0 40,0 

Någon enstaka gång 2 40,0 40,0 80,0 

Ganska ofta 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Undviker att fatta nödvändiga beslut 
35 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls/aldrig 5 100,0 100,0 100,0 

 
Låter bli att ta ansvar för beslut 

36 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls/aldrig 5 100,0 100,0 100,0 

 
Uttrycker sina viktigaste värderingar och övertygelser 

37 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 3 60,0 60,0 80,0 

Ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Känner stolthet när jag assosieras med honom/henne 

38 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

ganska ofta 2 40,0 40,0 60,0 

Ofta om inte alltid 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Betonar vikten av att vara starkt målinriktad 

39 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 60,0 60,0 60,0 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

 

Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift ska utföras 

 

 
34 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls/aldrig 5 100,0 100,0 100,0 
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Håller tillbaka sina egna intressen för gruppens bästa 

40 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 20,0 20,0 20,0 

Ganska ofta 3 60,0 60,0 80,0 

ofta om inte alltid 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Uppträder på ett sätt som bygger upp min respekt för honom/henne 

41 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 20,0 20,0 20,0 

ganska ofta 1 20,0 20,0 40,0 

Ofta om inte alltid 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Visar upp en känsla av trygghet och tillit 

42 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 2 40,0 40,0 40,0 

ofta om inte alltif 3 60,0 60,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 
Får mig att se på problem ur många olika synvinklar 

43 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 20,0 20,0 20,0 

Ofta om inte alltid 4 80,0 80,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

MOTIVATION - ROBIN 

Om jag får använda mina kunskaper i mitt arbete känns arbetet meningsfullt 
1a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

1b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Delvis falskt 7 100,0 100,0 100,0 

 
Det är viktigt att min arbetsplats på de kunskaper jag har som är relevat för mitt 

arbete 

2a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

2b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Jag känner mig motiverad att göra en större arbetsplats om jag får använda 

mina kunskaper 
3a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

3b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

4b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Delvis sant 7 100,0 100,0 100,0 

 
Jag inspereras att göra en bra arbetsinsats om jag får slutföra arbetsuppgiften 

5a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

5b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Delvis sant 7 100,0 100,0 100,0 

 
Jag gör en bättre arbetsinsats då jag vet att jag får se det färdiga resultatet 

6a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 3 42,9 42,9 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

6b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 

 

 

Jag upplever arbetet mer meningsfullt om jag får utföra en arbetsuppgift i dess 

helhet, det vill säga från början till slut 
4a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Om jag har kunskap om att min arbetsinsats har betydelse för kunden är jag 

villig att prestera mer 
7a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

7b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Min arbetsinsats påverkas om jag vet att insatsen har betydelse för mina 

arbetskamraters arbetssituation 

8a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

8b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 5 71,4 71,4 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

9b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Jag presterar mer om jag får själv får bestämma hur arbetsuppgiften ska 

utföras 

10a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

10b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Jag motiveras av att vara med i beslutsfattande som rör min arbetsplats 

11a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

Min arbetsmotivation ökar om jag förstår om jag förstår att min arbetsinsats är en 

viktig del i organisationen 

9a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

59 
 



 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

11b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Då jag kan påverka resultatet av en arbetsinsats känner jag mig villig att 

prestera mera 

12a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 1 14,3 14,3 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

12b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
 

Min motivation påverkas om jag kan se ett omedelbart resultat av min 

arbetsinsats 

13a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

13b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Delvis sant 7 100,0 100,0 100,0 
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Den feedback jag får från min chef har betydelse för hur motibverad jag är att 

utföra mitt arbete 

14a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

14b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 4 57,1 57,1 71,4 

Delvis falskt 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
När min chef ger min konstruktiv kritik gällande min arbetsinsats motiveras jag 

till att förbättra den 

15a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 1 14,3 14,3 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

15b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis sant 3 42,9 42,9 71,4 

Delvis falskt 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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LEDARSKAP -ROBIN 

Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga. 
1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt 

2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund 

3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter 

4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar 
6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tar ansvar för verksamheten - även i motgångar 

7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt 

8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs 

9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt 
5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Skapar entusiasm inför en uppgift 

10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 

11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling 

12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Uppmuntrar mig till att utveckla mina förmågor 

13 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ganska ofta 7 100,0 100,0 100,0 

 
 

Inspirerar mig till kreativt tänkande 

14 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ganska ofta 7 100,0 100,0 100,0 
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Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta 

15 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
 

Visar inlevelse i människors behov 

16 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tar sig tid att lyssna 

17 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 4 57,1 57,1 57,1 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Beaktar medarbetarnas synpunkter 

18 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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handskas bra med personal som ej utfört sin uppgift väl 
19 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Tar i tu med relationsproblem 

20 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Kan hantera besvärliga medarbetare 

21 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/Aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som skall göras 

22 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Talar om vad som väntar när målet uppnåtts 

23 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas 

24 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskommna uppgifter 

25 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 2 28,6 28,6 28,6 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 71,4 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Uppträder mästrande mot medarbetare som ej utfört överenskommna uppgifter 

26 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 42,9 42,9 42,9 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 71,4 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Tillämpar ett tydligt straff och belöningssystem 

27 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls /aldrig 5 71,4 71,4 71,4 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 85,7 

Ganska ofta 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs 

28 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

ganska ofta 2 28,6 28,6 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå fel 

29 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

någon enstaka gång 2 28,6 28,6 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Anstränger sig för att hålla god koll på läget 

30 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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För "bok" över andras misstag 

31 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/Aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Letar efter fel 

32 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel 

33 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 42,9 50,0 50,0 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 66,7 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift ska utföras 

34 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 4 57,1 66,7 66,7 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Undviker att fatta nödvändiga beslut 

35 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Låter bli att ta ansvar för beslut 

36 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 4 57,1 66,7 66,7 

ganska ofta 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Uttrycker sina viktigaste värderingar och övertygelser 

37 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Känner stolthet när jag assosieras med honom/henne 

38 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 33,3 33,3 

ganska ofta 3 42,9 50,0 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Betonar vikten av att vara starkt målinriktad 

39 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Håller tillbaka sina egna intressen för gruppens bästa 

40 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Uppträder på ett sätt som bygger upp min respekt för honom/henne 

41 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 16,7 16,7 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 33,3 

ganska ofta 3 42,9 50,0 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Visar upp en känsla av trygghet och tillit 

42 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

ofta om inte alltif 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Får mig att se på problem ur många olika synvinklar 

43 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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MOTIVATION - ALEX 

Om jag får använda mina kunskaper i mitt arbete känns arbetet meningsfullt 
1a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Helt sant 7 100,0 100,0 100,0 
 

Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

1b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis falskt 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 
Det är viktigt att min arbetsplats på de kunskaper jag har som är relevat för mitt 

arbete 

2a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

2b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis sant 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Jag känner mig motiverad att göra en större arbetsplats om jag får använda 

mina kunskaper 
3a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

3b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis sant 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Jag upplever arbetet mer meningsfullt om jag får utföra en arbetsuppgift i dess 

helhet, det vill säga från början till slut 
4a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

4b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Jag inspereras att göra en bra arbetsinsats om jag får slutföra arbetsuppgiften 

5a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

5b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis sant 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Jag gör en bättre arbetsinsats då jag vet att jag får se det färdiga resultatet 
6a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

6b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 3 42,9 42,9 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Om jag har kunskap om att min arbetsinsats har betydelse för kunden är jag 

villig att prestera mer 
7a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 1 14,3 14,3 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

7b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Min arbetsinsats påverkas om jag vet att insatsen har betydelse för mina 

arbetskamraters arbetssituation 

8a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens på ditt arbete? 

8b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 4 57,1 57,1 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Min arbetsmotivation ökar om jag förstår om jag förstår att min arbetsinsats är 

en viktig del i organisationen 

9a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

9b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 5 71,4 71,4 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 
Jag presterar mer om jag får själv får bestämma hur arbetsuppgiften ska utföras 

10a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

10b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 5 71,4 71,4 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Jag motiveras av att vara med i beslutsfattande som rör min arbetsplats 

11a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

11b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 3 42,9 42,9 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Då jag kan påverka resultatet av en arbetsinsats känner jag mig villig att 

prestera mera 

12a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 5 71,4 71,4 71,4 

Delvis sant 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

12b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 4 57,1 57,1 57,1 

Delvis sant 2 28,6 28,6 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 
Min motivation påverkas om jag kan se ett omedelbart resultat av min 

arbetsinsats 

13a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

13b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 2 28,6 28,6 28,6 

Delvis sant 4 57,1 57,1 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 

Den feedback jag får från min chef har betydelse för hur motibverad jag är att 

utföra mitt arbete 

14a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 3 42,9 42,9 42,9 

Delvis sant 3 42,9 42,9 85,7 

Helt falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 

14b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 14,3 14,3 

Delvis sant 5 71,4 71,4 85,7 

Delvis falskt 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
 
När min chef ger min konstruktiv kritik gällande min arbetsinsats motiveras jag 

till att förbättra den 

15a Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 6 85,7 85,7 85,7 

Delvis sant 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Hur väl stämmer det överens med ditt arbete 

15b Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Helt sant 1 14,3 16,7 16,7 

Delvis sant 4 57,1 66,7 83,3 

Delvis falskt 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 

LEDARSKAP - ALEX 

Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga. 
1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt 

2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund 

3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter 
4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt 

5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar 

6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tar ansvar för verksamheten - även i motgångar 

7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt 

8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Skapar entusiasm inför en uppgift 
10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 

11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling 

12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 6 85,7 85,7 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Uppmuntrar mig till att utveckla mina förmågor 

13 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ganska ofta 7 100,0 100,0 100,0 

 
Inspirerar mig till kreativt tänkande 

14 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ganska ofta 7 100,0 100,0 100,0 

 

 

Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs 

9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta 

15 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Visar inlevelse i människors behov 

16 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tar sig tid att lyssna 

17 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 4 57,1 57,1 57,1 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Beaktar medarbetarnas synpunkter 

18 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 28,6 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
handskas bra med personal som ej utfört sin uppgift väl 

19 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Tar i tu med relationsproblem 

20 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Kan hantera besvärliga medarbetare 

21 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/Aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som skall göras 

22 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 4 57,1 57,1 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Talar om vad som väntar när målet uppnåtts 

23 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 28,6 

Ganska ofta 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas 

24 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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Uppträder mästrande mot medarbetare som ej utfört överenskommna uppgifter 
26 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 42,9 42,9 42,9 

Någon enstaka gång 2 28,6 28,6 71,4 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tillämpar ett tydligt straff och belöningssystem 

27 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls /aldrig 5 71,4 71,4 71,4 

Någon enstaka gång 1 14,3 14,3 85,7 

Ganska ofta 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs 

28 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 42,9 

ganska ofta 2 28,6 28,6 71,4 

Ofta om inte alltid 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 
Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå fel 

29 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

någon enstaka gång 2 28,6 28,6 42,9 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 85,7 

Ofta om inte alltid 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskommna uppgifter 
25 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 2 28,6 28,6 28,6 

Någon enstaka gång 3 42,9 42,9 71,4 

Ganska ofta 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
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För "bok" över andras misstag 

31 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/Aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 

 

Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel 
33 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 3 42,9 50,0 50,0 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 66,7 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 

Anstränger sig för att hålla god koll på läget 
30 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 14,3 14,3 

Ganska ofta 3 42,9 42,9 57,1 

Ofta om inte alltid 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Letar efter fel 
32 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift ska utföras 

34 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 4 57,1 66,7 66,7 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Undviker att fatta nödvändiga beslut 

35 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 5 71,4 83,3 83,3 

Ganska ofta 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Låter bli att ta ansvar för beslut 

36 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 4 57,1 66,7 66,7 

ganska ofta 2 28,6 33,3 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Uttrycker sina viktigaste värderingar och övertygelser 

37 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Känner stolthet när jag assosieras med honom/henne 

38 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 2 28,6 33,3 33,3 

ganska ofta 3 42,9 50,0 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Betonar vikten av att vara starkt målinriktad 

39 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Håller tillbaka sina egna intressen för gruppens bästa 

40 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 3 42,9 50,0 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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Uppträder på ett sätt som bygger upp min respekt för honom/henne 

41 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls/aldrig 1 14,3 16,7 16,7 

Någon enstaka gång 1 14,3 16,7 33,3 

ganska ofta 3 42,9 50,0 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Visar upp en känsla av trygghet och tillit 

42 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

ofta om inte alltif 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   

 
Får mig att se på problem ur många olika synvinklar 

43 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Någon enstaka gång 3 42,9 50,0 50,0 

Ganska ofta 2 28,6 33,3 83,3 

Ofta om inte alltid 1 14,3 16,7 100,0 

Total 6 85,7 100,0  
Missing System 1 14,3   
Total 7 100,0   
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