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Finns det något samband mellan medarbetares upplevda arbetsmotivation och ledares ledarstil? 

 
 
 
 

Sammanfattning  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka eventuella samband mellan 
medarbetares upplevda inre arbetsmotivation och ledares olika ledarstil. 
Enligt vissa teorier kan förutsättningar i arbetet bidra till en ökad 
arbetsmotivation hos medarbetarna. Det finns dock omgivningsfaktorer 
som kan påverka arbetsmotivationen, en faktor kan vara ledares 
ledarstil. I vissa modeller beskrivs hur olika ledarstilar kan ha 
varierande betydelse för den arbetsmotivation medarbetarna upplever. 
För att besvara uppsatsens syfte har enkätundersökning och 
korrelationsanalys utförts för att mäta arbetsmotivation och ledarstil. 
Studiens resultat visar att medarbetares inre upplevda arbetsmotivation 
har ett samband med vissa ledarstilar i de undersökta grupperna. En 
förklaring till de uppmätta sambanden kan vara att vissa ledarstilar 
innehåller faktorer som ger goda förutsättningar att motivera 
medarbetarna.  
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Abstract 
 

The purpose of this essay is to investigate if there are any connections 
between the workmotivation co-worker experienced and different 
leaderstyles. Some models suggest that the motivating potential for co-
worker can be increased by conditions at work. There can be some 
factors in the enviroment which may effect the workmotivation, for 
example a leader´s leaderstyle. Some models suggest that different 
leaderstyles may have various effects on the workmotivation co-worker 
experience. A survey and correlationanalysis were conducted to measure 
the workmotivation and leaderstyle to answer the purpose of this essay. 
The result of this study shows that co-worker internal experience 
workmotivation is connected to some of the leaderstyles in the examined 
groups. One possible explanation to these connections could be that 
some leaderstyles contain factors that lead to favourable conditions for 
motivating the co-worker. 
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Finns det något samband mellan medarbetares upplevda arbetsmotivation och ledares ledarstil? 
 
Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation har betydelse för både enskilda individer och arbetsorganisationer. De flesta 

enskilda individer vill ha ett arbete som är motiverande och tillfredställande och därför har 

arbetsplatsens utformning betydelse. Enskilda individers arbetsmotivation är också viktig för att 

arbetsorganisationer ska uppnå framgång. Tidigare forskning har framhållit att anställda endast 

skulle motiveras av pengar. Det kan stämma för vissa anställda men för många är möjlighet till 

utveckling, att få använda sin skicklighet och att få känna inre personlig tillfredställelse 

avgörande för vilken arbetsmotivation de upplever. Inom organisationspsykologin har många 

modeller utvecklats för att öka anställdas arbetsmotivation och prestation. Genom att sträva efter 

att göra arbetet mer berikande och skapa möjlighet till utveckling kan arbetsmotivationen öka. 

(Passer & Smith, 2004) 

 Det finns olika sätt att definiera och kategorisera begreppet arbetsmotivation. Inom 

contentteori och processteori görs en distinktion av begreppet arbetsmotivation. Contentteorier 

beskriver framförallt varför människor arbetar. Contentteorierna utgår ifrån allmän motivation 

och har utvecklats genom studier med både anställda och arbetslösa. Processteorier beskriver 

vilka faktorer som påverkar och upprätthåller arbetsmotivationen hos människor. En 

utgångspunkt är vad som påverkar hur hårt människor arbetar. Ett skäl anses vara att människor 

arbetar hårdare då de upplever att de har möjlighet att uppnå en önskad belöning för sin insats. 

Vissa processteorier betonar arbetsmotivation och andra arbetstillfredsställelse. En av de teorier 

som fokuserar på arbetstillfredställelse är Herzbergs tvåfaktorteori medan Hackman och Oldhams 

Job characterisitc model tar fokus på arbetsmotivation. (Foster, 2002, ref. i Chmiel, 2000)  

  Herzbergs tvåfaktorteori är en av de mest inflytelserika teorierna när det gäller work 

redesign (Herzberg, 1959, ref. i Hackman & Oldham, 1976). I sin teori menar Herzberg att 

grundläggande arbetstillfredsställelse hos anställda fastställs av olika faktorer i arbetet som till 

exempel möjlighet till ansvar, personlig utveckling och befordran. Dessa faktorer kallas 
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motivatorer och antas kunna påverka anställdas arbetsmotivation och ansträngning på ett effektivt 

sätt. Teorin beskriver också andra faktorer som anses finnas i själva arbetet till exempel 

företagets policy, lön och andra arbetsförhållanden. Dessa faktorer kallas hygienfaktorer och 

antas kunna leda till otillfredsställelse i arbetet om de inte uppfylls. (Herzberg, 1966) 

 Job characteristics model är ytterligare en teori som beskriver medarbetares 

arbetsmotivation (Hackman, Oldham, Janson, & Purdy, 1975). Modellen är en vidareutveckling 

och komplettering av tidigare teorier gällande arbetsmotivation bland annat Herzbergs 

tvåfaktorteori (1966). Modellen beskriver relationen mellan arbetets karaktär och medarbetares 

arbetsmotivation (bilaga 1). Genom att skapa vissa förutsättningar i arbetet kan medarbetares 

upplevda inre arbetsmotivation påverkas (Hackman et al., 1975). 

 Enligt modellen kan förutsättningar i arbetet leda till tre psykologiska tillstånd hos 

medarbetaren som i sin tur kan leda till dennes inre arbetsmotivation. Ett av de tre psykologiska 

tillstånden benämns upplevd meningsfullhet vilket innebär att medarbetaren måste uppleva att 

denne har värdefulla och viktiga arbetsuppgifter. Ett annat psykologiskt tillstånd benämns upplevt 

ansvar och handlar om att medarbetaren måste känna ett personligt ansvar för det resultat denne 

uppnår genom sin arbetsinsats. Ytterligare ett psykologiskt tillstånd kallas för kännedom om 

resultat vilket innebär att medarbetaren måste kunna bedöma om det resultat denne uppnår genom 

sitt arbete är tillfredsställande eller inte. Då dessa tre psykologiska tillstånd är uppfyllda finns det 

förutsättningar för medarbetare att känna arbetsmotivation och prestera bra. Då medarbetare 

presterar bra får de en positiv känsla på grund av tillfredställelse över det utförda arbetet. 

Medarbetare upplever och inspireras då av en inre arbetsmotivation istället för att inspireras och 

vara beroende av yttre faktorer som kan skapa arbetsmotivation. (Hackman et al., 1975) 

 För att uppnå dessa tre psykologiska tillstånd kan arbetet enligt modellen utformas på ett 

visst sätt inom områdena organisationsstruktur och kännetecken hos uppgiften. Kännetecken i 

uppgiften består av fem centrala dimensioner där den första dimensionen kallas variation i 

kunskap och handlar om i vilken grad ett arbete ger möjlighet för medarbetaren att utnyttja sin 
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kunskap och förmåga. Den andra dimensionen kallas identifikation med uppgiften och handlar 

om i vilken grad arbetet möjliggör för medarbetaren att få utföra arbetsuppgifter i dess helhet. 

Den tredje dimensionen, uppgiftens betydelse, handlar om i vilken grad arbetet har betydelse för 

omgivningen till exempel andra kunder, klienter och organisationer. Den fjärde dimensionen 

kallas autonomi och handlar om i vilken grad arbetet ger utrymme för medarbetaren att arbeta 

självständigt. Den femte dimensionen, feedback, handlar om i vilken grad arbetet ger 

medarbetaren en direkt återkoppling på dennes arbetsinsats. Återkopplingen kan komma från 

arbetsledare och medarbetare men är mest effektiv då den kommer ifrån själva arbetsuppgiften. 

Enligt modellen har dessa fem dimensioner betydelse för om medarbetaren kan utveckla de tre 

psykologiska tillstånden. (Hackman et al., 1975) 

 Även om de fem centrala dimensionerna uppfylls väl kan andra faktorer leda till att de tre 

psykologiska tillstånden inte uppnås. I modellen beskrivs dessa faktorer som moderatorer 

(Hackman & Oldham, 1980). Tre moderatorer anses ha särskild betydelse för hur medarbetaren 

reagerar på ett arbete där det finns förutsättningar att uppleva inre arbetsmotivation. Den ena av 

de tre moderatorerna handlar om medarbetarens kunskap och förmåga vilket innebär att 

medarbetaren måste känna att denne har tillräcklig kompetens att utföra sitt arbete. Saknar denne 

tillräcklig kompetens för sitt arbete hjälper det inte att arbetsuppgifter är utformade för att ge 

förutsättningar att känna arbetsmotivation. En annan moderator handlar om medarbetarens behov 

av personlig utveckling och personligt växande.  En del medarbetare har starkare behov av 

utveckling och lärande och upplever därför ofta hög inre arbetsmotivation vid mer komplexa och 

utmanande arbeten. Andra medarbetare har ett mindre behov av personlig utveckling och är 

därmed mindre benägna att ta till sig de möjligheter till personlig utveckling som finns i arbetet. 

En tredje moderator handlar om tillfredställelse med övriga arbetsförhållanden. Det gäller olika 

aspekter i arbetets omgivning som arbetsledare, medarbetare och säkerhet i arbetet. Då 

medarbetare är tillfredställda över sådana aspekter kan de reagera mer positivt på ett arbete som 

är utformat för att ge ökad inre arbetsmotivation. Då medarbetare är missnöjda över dessa 
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förhållanden läggs deras energi på att hantera omständigheterna och arbetsmotivationen blir 

därmed lägre. Endast genom att lösa problemen kan det skapas möjlighet för medarbetaren att 

tillgodogöra sig förutsättningar i arbetet som kan öka den upplevda inre arbetsmotivationen. 

Moderatorerna kan enligt modellen påverka relationen mellan de fem dimensionerna under 

kännetecken hos uppgiften och de tre psykologiska tillstånden. Moderatorn påverkar även 

relationen mellan de tre psykologiska tillstånden och de resultat som kan uppnås genom att arbeta 

med de områden som enligt modellen kan leda till ökad arbetsmotivation. För medarbetarna 

innebär dessa resultat en möjlighet att uppleva en ökad inre arbetsmotivation, tillfredsställelse 

över ökad personlig utveckling och en allmän tillfredsställelse med sitt arbete. (Hackman & 

Oldham, 1980) 

Ledarskap 

Många olika teoretiska angreppssätt har använts för att förklara begreppet ledarskap. Trots olika 

sätt att beskriva ledarskap finns vissa gemensamma centrala delar. Centralt för ledarskap är att 

det uppstår i relation till en grupp genom en process där ledaren och medarbetare påverkar 

varandra. Centralt är även att ledarskap handlar om att leda en grupp mot vissa bestämda mål 

(Northouse, 2004). Ledarskap kan kategoriseras i ett direkt ledarskap eller ett indirekt ledarskap. 

Ett direkt ledarskap utövas på de lägsta hierarkiska nivåerna i en arbetsorganisation och innebär 

att ledaren har direktkontakt med de medarbetare denne leder. Ett indirekt ledarskap utövas på 

mellannivå och högre nivå i en organisation och innebär att leda genom sina underchefer. När det 

gäller att definiera begreppet ledarskap gör forskare idag sällan några extrema ställningstaganden 

på grund av en dominerande uppfattning om att flera faktorer har betydelse för ledarskapet. 

(Larsson & Kallenberg, 2006) 

 Bass beskriver hur det under slutet av 1900–talet skett förändringar i arbetslivet (Bass, 

1999). Ansvar har flyttats ned i hierarkiska arbetsorganisationer och därmed ställs andra krav på 

ledarskapet och dess betydelse för medarbetarna. Bass beskriver i sin modell två olika ledarstilar 

och olika ledaregenskaper som påverkar medarbetarna. En ledarstil benämns transactional 
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leadership och innebär att ledare leder genom att bestraffa eller belöna medarbetarna för deras 

prestationer samt att ledaren aktivt letar efter fel och misstag eller avvaktar tills ett problem 

uppstår för att då vidta åtgärder. Ledarstilen kan även beskrivas som ett laissez-faire och innebär 

då att ledaren är passiv i sitt ledarskap. Den andra ledarstilen benämns transformational 

leadership och innehåller ledaregenskaper som karisma, samt att inspirera, bidra till intellektuell 

stimulering och ge individuell omtanke gällande medarbetarna. Ett transformational leadership 

kan bidra till att medarbetarnas mognad, engagemang och självförverkligande ökar. En ledare 

uppvisar inslag av både transformational leadership och transactional leadership även om olika 

ledare har mer eller mindre inslag av respektive ledarstil. (Bass, 1999) 

 I Sverige har Försvarshögskolan och Försvarsmakten vidareutvecklat och anpassat Bass 

ledarskapsmodell till svenska förhållanden. Den svenska modellen har vuxit fram genom en 

process där man har integrerat väletablerade ledarskapsmodeller med egna empiriska studier 

(Larsson et al., 2003). Den modell som utvecklats benämns Utvecklande ledarskap och utgår från 

ett ledarperspektiv (Larsson & Kallenberg, 2006). I modellen finns tre huvudområden som 

beskriver ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstil (bilaga 2). 

Ledarkarakteristika och omgivningskarakteristika leder genom samverkan fram till den ledarstil 

en ledare uppvisar. Ledarkarakteristika innefattar de två områdena grundläggande förutsättningar 

och önskvärda kompetenser. Då dessa områden kombineras på ett visst sätt ger det goda 

förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. Ledarskapet påverkas dock av olika faktorer i 

omgivningen, i modellen så kallade omgivningskarakteristika. Omgivningskarakteristika handlar 

om olika relationer mellan arbetsgruppen, arbetsorganisationen och omvärlden. Modellen 

beskriver vidare olika ledarstilar som en ledare kan uppvisa utifrån de förutsättningar 

ledarkarakteristika och omgivningskarakteristika ger. Modellen är indelad i de tre olika 

ledarstilarna utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och icke-ledarskap (Larsson & 

Kallenberg, 2006). 
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 Utvecklande ledarskap har tre kännetecken som handlar om ledarens förmåga att vara ett 

föredöme, att visa personlig omtanke samt att inspirera och motivera. Föredöme innebär att i sitt 

ledarskap mentalt förhålla sig till arbetsgruppen på ett visst sätt. Ledares olika mentala 

uppfattningar leder fram till olika ledarbeteenden. Faktorn föredöme handlar även om i hur stor 

utsträckning ett ledarbeteende till exempel uppvisar etik, moral, ansvar och ett konsekvent 

beteende. Ett andra kännetecken för ett utvecklande ledarskap är personlig omtanke. Faktorn 

personlig omtanke handlar om ledarens förmåga att till exempel ge medarbetarna känslomässigt 

och praktiskt stöd samt att kunna ge konstruktiv kritik. Det tredje kännetecknet för ett 

utvecklande ledarskap benämns inspiration och motivation och handlar om ledarens förmåga att 

kunna uppmuntra medarbetarnas delaktighet och kreativitet. (Larsson & Kallenberg, 2006) 

 En annan ledarstil i modellen är konventionellt ledarskap vilket bygger på de två faktorerna 

krav och belöning samt kontroll. Dessa två faktorer kan enligt modellen antingen ligga närmare 

ett utvecklande ledarskap eller ett icke- ledarskap. Då ledarstilen ligger närmare ett utvecklande 

ledarskap kan den benämnas ett konventionellt positivt ledarskap. Om ledarstilen ligger närmare 

ett icke-ledarskap kan den kallas ett konventionellt negativt ledarskap (Larson et al., 2003). Då 

faktorn krav och belöning ligger närmare ett utvecklande ledarskap kan ledarstilen beskrivas med 

delfaktorn eftersträva överenskommelse. Att eftersträva överenskommelser innebär att ledaren 

tillsammans med medarbetarna kommer fram till ett tillfredställande arbetssätt i olika 

arbetssituationer. Då faktorn krav och kontroll ligger närmare ett icke- ledarskap kan ledarstilen 

beskrivas med delfaktorn piska och morot. Piska och morot innebär att som ledare belöna eller 

bestraffa medarbetarna utifrån deras beteende och arbetsresultat. Då faktorn kontroll ligger 

närmare ett utvecklande ledarskap kan ledarstilen beskrivas med delfaktorn att vidta nödvändiga 

åtgärder. En sådan ledare är målinriktad i sitt ledarskap samtidigt som denne inspirerar och visar 

omtanke om sina medarbetare. Då faktorn kontroll ligger närmare ett icke-ledarskap kan 

ledarstilen beskrivas med delfaktorn överkontroll. En ledare som överkontrollerar har svårt att 
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släppa ifrån sig ansvar, följer noga medarbetarnas arbete, är noga med regler, betonar det 

negativa och avvikande. (Larson & Kallenberg, 2006) 

 En tredje ledarstil är icke-ledarskap som också kan benämnas som ett låt- gå ledarskap. Ett 

låt- gå ledarskap innebär att ledaren inte tar ställning i viktiga frågor, är likgiltig, inte tar ansvar 

och ofta är frånvarande när ledarskapet behövs. (Larsson & Kallenberg, 2006) 

  Ledarstilarna utvecklande ledarskap och delar av konventionellt ledarskap tycks likna 

varandra men det finns en viktig skillnad. Ledarstilarna har olika sätt att motivera sina 

medarbetare. En konventionell ledare har ett beteende som har mer inslag av krav och belöning 

vilket ofta leder till att medarbetaren utför sin arbetsuppgift men inte känner någon motivation att 

anstränga sig något utöver själva arbetsuppgiften. En utvecklande ledare utövar ett ledarskap som 

får medarbetarna att känna sig delaktiga i verksamheten och dess mål vilket i sin tur kan skapa 

arbetsmotivation som kommer inifrån medarbetaren själv.  

 En ledare uppvisar i sitt ledarskap de olika ledarstilarna i större eller mindre utsträckning. 

Det är eftersträvansvärt att öka frekvensen av ett utvecklande ledarskap då ledarstil har inverkan 

på medarbetarens individuella utveckling och organisationens resultat. Kan ledaren öka graden av 

ett utvecklande ledarskap skapas goda förutsättningar till förbättringar inom dessa områden. 

(Larsson & Kallenberg, 2006) 

 Förändringar i arbetet har lett till högre krav på medarbetares initiativ, beteende och 

prestation och därmed också på deras individuella arbetsmotivation. Dessa förändringar 

innebär sannolikt att arbetsmotivation blir en allt viktigare fråga för ledare. Ledare behöver 

utveckla en ledarstil som skapar engagemang och motivation hos medarbetarna (Jakobsen & 

Thorsvik, 2002). 

Syfte  

Mot bakgrund av tidigare presentation är relationen mellan medarbetares arbetsmotivation 

och ledarstil relevant att studera då ledarskapet antas ha betydelse för medarbetarnas 

upplevda arbetsmotivation. Utifrån ett medarbetarperspektiv har arbetsmotivationen 
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betydelse för att denne ska känna en inre tillfredställelse i sitt arbete men arbetsmotivation är 

även intressant ur ett organisationsperspektiv då arbetsmotivation antas leda till effektivitet. 

Syftet med uppsatsen är därför att genom en empirisk studie undersöka vilka samband som finns 

mellan medarbetares upplevda inre arbetsmotivation och olika ledares ledarstil. Mot bakgrund av 

tidigare beskrivna teorier undersöks följande hypoteser i studien: 

• Ett utvecklande ledarskap har ett positivt samband med medarbetares upplevda inre 

arbetsmotivation. 

• Ett konventionellt positivt ledarskap har ett positivt samband med medarbetares upplevda 

inre arbetsmotivation. 

• Ett konventionellt negativt ledarskap har ett negativt samband med medarbetares 

upplevda inre arbetsmotivation. 

• Ett icke-ledarskap har ett negativt samband med medarbetares upplevda inre 

arbetsmotivation. 

Metod  

Deltagare  

Urvalet har avgränsats till arbetsorganisationer där vi kunde studera flera arbetsgrupper med 

liknande arbetsuppgifter och en arbetsledare i varje grupp. Avsikten med en sådan avgränsning 

var att undvika eventuell påverkan från faktorer som ligger utanför studiens syfte. Genom kontakt 

med personalchefen i Örebro kommun vidarebefordrades ett mail till flera enhetschefer i 

kommunen. Mailet innehöll en skriftlig presentation av vårt syfte med uppsatsen samt kriterier 

för vilket underlag som studien krävde. Flera enhetschefer ställde sig positiva till att låta oss 

utföra vår undersökning i deras verksamhet. Utifrån de olika verksamheter vi erbjöds att utföra 

studien i gjordes sedan ett urval som bestod av samtliga arbetsgrupper i en av dessa 

verksamheter. Vår studie är utförd i en verksamhet där arbetsgrupper ger stöd och service till 

personer med funktionshinder. Studien har utförts i tio olika arbetsgrupper där sex arbetsledare 

har ansvar för en arbetsgrupp var och två arbetsledare har ansvar för två arbetsgrupper var. 
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 Som vårdare i dessa verksamheter ger medarbetarna stöd till brukarna utifrån dennes nivå 

och behov. Det gäller framförallt att på ett pedagogiskt sätt göra tillvaron tydlig och förståelig, ge 

stöd i alla uppgifter som förekommer i ett hem samt att skapa förutsättningar för en meningsfull 

fritid för brukaren. I verksamheten förekommer mycket ensamarbete vilket medför att vårdarna 

måste kunna arbeta självständigt och ha förmåga att fatta egna beslut. 

 I arbetsledarnas uppdrag ligger tonvikten på att arbeta för väl fungerande arbetsgrupper och 

med brukaren i fokus i enlighet med kommunala mål. Arbetsledarna ska leda verksamhetens 

arbete och tillsammans med sina medarbetare se till att mål och inriktningar ges konkreta uttryck 

inom verksamheten. Arbetsledarnas uppgifter är även att ge information, stöd och handledning 

till medarbetarna. Som arbetsledare ska de ge medarbetarna möjlighet till delaktighet och arbete 

under eget ansvar. De har ett personaladministrativt och ekonomiskt ansvar för verksamheten. 

Som ledare ska de också ta initiativ till att medarbetarna får den utbildning och utveckling som 

krävs (Örebro kommun, 2004). Vissa av ledarna kombinerar sitt ledarskap med att i olika grad 

arbeta som vårdare i själva verksamheten. 

 Studiens urval består av 49 medarbetare med ett externt bortfall på nio personer vilket ger 

ett underlag på totalt 40 medarbetare. Det största interna bortfallet finns i den del av enkäten som 

mäter ledarstil. Bortfallet finns främst bland de frågor som mäter de två ledarstilarna 

konventionellt positivt ledarskap och konventionellt negativt ledarskap samt för ett fåtal frågor 

gällande utvecklande ledarskap. 

 Material 
 
Enkäten i studien består av olika delar som undersöker bakgrundsvariabler, arbetsmotivation och 

ledarstil. Enkäten består även av en del med öppna frågor. ( bilaga 3) 

 Bakgrundsvariablerna har till syfte att täcka eventuella frågor som kan uppkomma under 

arbetet med den här studien. Bakgrundsvariablerna har valts utifrån områden som skulle kunna 

inverka på den upplevda arbetsmotivationen. Utifrån studiens syfte och frågeställning är det dock 

inte relevant att analysera dessa frågor. 
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 De frågor som mäter medarbetarnas upplevda arbetsmotivation har formulerats utifrån 

Hackmans och Oldhams Job characteristic model (1976). Tre frågor vardera har formulerats 

utifrån modellens fem dimensioner som tillhör området kännetecken för uppgiften.  

Arbetsmotivationsfrågorna har besvarats utifrån en femgradig skala. Sammanlagt består denna 

del av enkäten av femton frågor som mäter vilka förutsättningar som kan skapa arbetsmotivation. 

Efter en pilotstudie som omfattade tre försökspersoner gjordes vissa korrigeringar för dessa 

frågor. Varje fråga kompletterades med en delfråga som mäter medarbetarnas subjektiva 

bedömning av arbetsmotivationen på respektive arbetsplats. Då syftet med studien är att 

undersöka den upplevda arbetsmotivationen kommer endast dessa delfrågor att analyseras i 

resultatet. Genom att utgå från en teori som ger en tydlig definition av begreppet arbetsmotivation 

kan validiteten antas vara tillfredsställande. Validiteten kan även antas ha påverkats i en positiv 

riktning då frågorna operationaliserats utifrån Hackman och Oldhams teori (1976). På liknande 

sätt kan den inre validiteten antas ha påverkats positivt då frågorna specifikt har utformats för att 

mäta urvalets arbetssituation. Den yttre validiteten kan däremot antas vara låg då det inte är 

möjligt att uttalas sig om andra gruppers arbetssituation utifrån den utförda studien. 

 I den del som undersöker olika ledarstilar har medarbetare skattat sin arbetsledare utifrån 

Försvarshögskolans frågeformulär för utvecklande ledarskap. Ledarskapsfrågorna har besvarats 

utifrån en niogradig skala. Utifrån uppsatsens syfte och hypoteser har relevanta delar ur 

formuläret valts ut. Det frågeformulär som använts för att mäta olika ledarstilar är väl etablerat 

kan förväntas ha en tillfredställande validitet då enkäten genom flertalet metoder har 

vidareutvecklats. I studien kommer en uppdelning att göras för den konventionella ledarstilen i en 

positiv och en negativ del. Då Försvarshögskolan har vidareutvecklat frågeformuläret har de 

funnit att en sådan uppdelning leder till en högre reliabilitet. 

 Enkäten innehåller även två öppna frågor, en för området arbetsmotivation och en för 

området ledarstil. Syftet med de öppna frågorna är att ge respondenten möjlighet att uttrycka 

synpunkter gällande sådant som inte omfattas av enkätens frågor. De svar som erhölls gav 
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intressanta synpunkter men underlaget var dock för litet för att kunna bearbetas i en statistisk 

analys. 

Procedur 

Inför undersökningen tillfrågades respektive arbetsledare om de ville att vi skulle närvara då 

medarbetarna fyllde i enkäten eller om de föredrog att enkäten skickades med post. Det 

resulterade i att vi var närvarande då fem av arbetsgrupperna fyllde i enkäten. Dessa fick en 

muntlig presentation om oss och vårt arbete samt hur de skulle fylla i enkäten. De övriga 

grupperna fick samma information skriftligt i ett följebrev ( bilaga 3). Arbetsledarna i dessa 

grupper fick ansvar för att samla in och skicka tillbaka enkäterna. Enkäten innehåller frågor som 

skattar varje arbetsledare och för att öka medarbetarnas möjlighet till anonymitet medföljde 

därför ett kuvert med varje enskild enkät. I resultatet kommer endast gruppresultat att presenteras 

men för dessa kommer inte antal gruppmedlemmar att redovisas. Orsaken är att arbetsgrupperna 

är små och både grupperna och dess ledare skulle kunna urskiljas i resultatet. 

Statistisk analys 

Studiens statistiska analyser är utförda i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, version 11). För att skapa variabler som mäter arbetsmotivationen har ett index 

bildats och namngetts utifrån b-alternativen i de frågor i enkäten som avser att mäta 

arbetsmotivation. För motivationsvariablerna krav på variation i kunskap (fråga 1b, 2b, 3b, �  

=.91), identifikation med uppgiften (fråga 4b, 5b, 6b,� =.84), uppgiftens betydelse (fråga 7b, 8b, 

9b, � =.66) och feedback (fråga 13b, 14b, 15b, � =.72) är Cronbachs alpha tillfredställande. För 

motivationsvariabeln autonomi var Cronbachs alpha då samtliga tre frågor mättes lågt (fråga 10b, 

11b, 12b, � =.32). Då fråga 10b uteslöts ökade Cronbachs alpha ( � =.52) och blev därmed 

acceptabelt med hänsyn till att endast två frågor används.  

 För att få fram de variabler som mäter olika ledarstil har index skapats och namngetts 

utifrån delar i enkäten utvecklande ledarskap. Cronbachs alpha har mätts för ledarstilsvariablerna 

utvecklande ledarskap (fråga 1-21, � =.98), konventionellt positivt ledarskap (fråga 22-24 och 28-
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30, � =.95), konventionellt negativt ledarskap (fråga 25-27 och 31-33, � =.78), icke-ledarskap 

(fråga 34-36, � =.93) vilket visar på tillfredställande värden.  

 Beskrivande statistik kommer att presenteras för den uppmätta arbetsmotivationen i de 

undersökta grupperna samt för de olika ledarstilsvariablerna. Tabeller för medelvärden och 

standardavvikelse har till syfte att visa hur arbetsmotivationen upplevs på arbetsplatserna och om 

de olika ledarstilarna finns representerade i de olika arbetsgrupperna. 

 För att undersöka eventuella samband har Spearman´s rho använts. I analysen kommer 

gränsvärdena r=.10-.29 (lågt), r=.30-.49 (medelstarkt) och r=.50-.1.0 (starkt) att vara 

utgångspunkt (Pallant, 2005).  Valet av icke parametrisk metod grundar sig på ett litet urval som 

varken är homogent eller slumpmässigt. 

Resultat 

Syftet med den här studien är att besvara om det finns några samband mellan medarbetares 

upplevda arbetsmotivation och olika ledarstilar undersökta utifrån modellen utvecklande 

ledarskap. Resultatet presenterar värden för både arbetsmotivation och ledarstilar samt relationen 

mellan dessa.  

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för de undersökta gruppernas sammanlagda 
upplevda arbetsmotivation.  
  
 Sammanlagd motivation 
Grupper M s   Grupper  M  s 
 
Grupp 1 3.50 0.40   Grupp 6   4.15 0.57 
 
Grupp 2 3.48 0.39   Grupp 7   4.36 0.15 
 
Grupp 3 3.88 0.70   Grupp 8   4.18 0.33 
 
Grupp 4 3.82 0.37   Grupp 9   3.87 0.24 
 
Grupp 5 4.36 0.50   Grupp 10  3.29 0.88 
  
Not. M = medelvärde; s = standardavvikelse. 
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 Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelse för en sammanlagd total 

motivationsvariabel. I tabellen framkommer att samtliga grupper som undersökts upplever 

motivation i sitt arbete. För vissa grupper har högre värden för den undersökta arbetsmotivationen 

mätts samtidigt som de har en lägre spridning i sina svar vilket innebär att dessa grupper har en 

mer homogen upplevelse av arbetsmotivation. Andra grupper uppvisar en högre spridning i sina 

svar vilket innebär att medarbetarna i dessa grupper upplever arbetsmotivationen på ett mer 

varierande sätt än de övriga grupperna. 

Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för de undersökta gruppernas skattning av ledarstilarna 
utvecklande ledarskap, konventionellt positivt ledarskap, konventionellt negativt ledarskap och 
icke-ledarskap.  
 Utvecklande Konventionellt konventionellt  Icke-  
 ledarskap.  positivt ledarskap. negativt ledarskap. ledarskap. 
   
 M s M s M s M s 
 
Grupp 1 6.75 1.41 7.20 1.10 3.43 1.10 2.20 1.10  
 
Grupp 2 4.78 1.41 4.38 1.73 3.42 1.66 5.17 1.93 
 
Grupp 3 7.23 0.85 7.54 0.72 5.83 0.17 2.93 1.72 
 
Grupp 4 8.22 0.15 8.15 0.78 1.50 0.87 1.08 0.17
  
Grupp 5 8.65 0.56 8.35 0.83 2.92 2.80 1.00 0.00 
 
Grupp 6 7.66 0.91 7.30 1.76 2.94 0.61 1.67 0.82 
 
Grupp 7 8.60 0.30 8.89 0.10 1.00 0.00 1.00 0.00 
 
Grupp 8 8.56 0.31 8.12 0.85 2.28 0.98 1.00 0.00 
 
Grupp 9 6.11 3.28 6.11 3.42 4.17 1.04 3.33 3.21 
Not. M = medelvärde; s = standardavvikelse.  

 

 Tabell 2 visar medelvärden och standardavvikelse för de undersökta ledarstilarna 

utvecklande ledarskap, konventionellt positivt ledarskap, konventionellt negativt ledarskap och 

icke-ledarskap. I tabellen framkommer att de flesta ledare har en högre grad av ett utvecklande 

ledarskap och ett konventionellt positivt ledarskap. Det framkommer även att några ledare har 
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inslag av samtliga ledarstilar och att några ledare har en högre grad av icke-ledarskap i sin 

ledarstil. Vissa grupper har skattat sin ledare mer homogent medan andra grupper har en mer 

spridd uppfattning om sin ledare. Den spridning som finns i vissa grupper medför att det är 

svårare att utläsa någon riktning mot en viss ledarstil för ledare i dessa grupper. 

Tabell 3 

Spearmankorrelationer mellan motivationsvariablerna krav på variation i kunskap, identifikation 
med uppgiften, uppgiftens betydelse, autonomi och feedback samt en sammanlagd 
motivationsvariabel och ledarstilsvariablerna utvecklande ledarskap, konventionellt positivt 
ledarskap, konventionellt negativt ledarskap och icke-ledarskap.  
 Utvecklande Konventionellt konventionellt  Icke-  
 ledarskap. positivt ledar- negativt ledar- ledarskap. 
  skap. skap. 
 
Variation i .68**  .67**  -.24 -.55**  
kunskap. (38) (38) (34) (38) 
 
Identifikation .51**  .54**  -.07 -.42**   
med uppgiften. (38) (38) (34) (38) 
 
Uppgiftens .58**  .47**  -.31 -.44**  
Betydelse (38) (38) (34) (38) 
 
Autonomi .40*  .33*  -.12 -.32 
 (37) (37) (33) (37) 
 
Feedback .68**  .56**  -.22 -.60**  
 (38) (38) (34) (38) 
 
Sammanlagd  .73** .66** -.24 -.57** 
motivation. (38) (38) (34) (38) 
   
Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*p<.05, **p<.01. 
 

 I tabell 3 framkommer att för den arbetsmotivation som medarbetarna upplever för 

områdena krav på variation i kunskap, identifikation med uppgiften, uppgiftens betydelse och 

feedback finns ett starkt positivt samband med ledare som har mer inslag av ett utvecklande 

ledarskap eller konventionellt positiva ledarskap. Mellan dessa ledarstilar och 

motivationsvariabeln autonomi är sambandet positivt men svagare i de undersökta grupperna. 
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 I tabell 3 framkommer också att ledarstilen konventionellt negativt ledarskap visar på svaga 

negativa samband med alla motivationsvariablerna förutom för identifikation med uppgiften som 

inte uppvisar något samband med ledarstilen. De samband som har uppmätts är dock inte 

statistiskt säkerställda. 

 I tabell 3 framkommer även att då ledare har inslag av ett icke-ledarskap finns det ett starkt 

negativt samband med motivationsvariablerna variation i kunskap och feedback. För 

motivationsvariablerna identifikation med uppgiften, uppgiftens betydelse och autonomi finns ett 

medelstarkt negativt samband med ledarstilen icke-ledarskap. 

 Då arbetsmotivationen mäts i ett gemensamt index som en övergripande 

motivationsvariabel påvisas ett starkt positivt samband för den arbetsmotivation medarbetarna 

upplever och ledarstilarna utvecklande ledarskap, och konventionellt positivt ledarskap. För den 

övergripande motivationsvariabel och ledarstilen konventionellt negativt ledarskap finns ett svagt 

negativt samband men det är inte statistiskt säkerställt. Ledarstilen icke-ledarskap påvisar ett 

starkt negativ samband med den arbetsmotivation medarbetarna i de undersökta grupperna 

upplever. 

Diskussion 

Studien bekräftar hypoteserna om ett samband mellan medarbetares upplevda arbetsmotivation 

och ledares olika ledarstil i de undersökta grupperna. I tidigare presenterad forskning är 

medarbetarnas inre arbetsmotivation central. Hackman och Oldham (1975) tar i sin teori ett direkt 

fokus på medarbetarnas inre arbetsmotivation medan modellen utvecklande ledarskap beskriver 

hur ledarskapet kan öka medarbetarens inre arbetsmotivation genom olika ledarstilar (Larsson & 

Kallenberg, 2006). Även i den här studien ligger fokus på medarbetarnas upplevda inre 

arbetsmotivation i relation till ledarskapet. 

 Forskning visar att ledarskap som moderator kan påverka medarbetares upplevda inre 

arbetsmotivation (Hackman & Oldham, 1980). Forskning har även visat att ledares olika ledarstil 

kan ha betydelse för i vilken grad medarbetare utvecklas i sitt arbete (Larsson & Kallenberg, 
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2006). Vår studie kan stärka Hackman och Oldhams (1980) teori att ledarskap som moderator 

kan ha inverkan på medarbetares upplevda arbetsmotivation. Teorin kan stärkas därför att den här 

studien visar att olika ledarstilar har både positiva och negativa samband med medarbetares 

upplevda arbetsmotivation i de undersökta grupperna. Studien skulle också kunna stärka teorin 

om utvecklande ledarskap (Larsson & Kallenberg, 2006) då arbetsmotivation kan ses som en del 

av medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

 Förutsatt att Hackman och Oldhams Job characteristic model (1976, 1980) är tillförlitlig så 

har den utförda studien lyckats att mäta medarbetarnas upplevda inre arbetsmotivation i de 

undersökta arbetsgrupperna. Därmed kan även relationen mellan ledarskapsvariablerna och 

motivationsvariablerna bekräftas vilket innebär att det finns både positiva och negativa samband 

mellan ledarstil och medarbetares upplevda arbetsmotivation.  

 I den utförda studien har ledarstilarna utvecklande ledarskap och konventionellt positivt 

ledarskap visat på ett positivt samband med de olika undersökta motivationsområdena. Därmed 

bekräftas hypoteserna att ledarstilen utvecklande ledarskap och ledarstilen konventionellt positivt 

ledarskap har ett positivt samband med den arbetsmotivation medarbetare i de undersökta 

grupperna upplever för var och en av de mätta motivationsvariablerna. En förklaring till dessa 

samband kan vara att ett utvecklande ledarskap, utifrån Larssons modell (2006), har inslag av 

faktorer som kan bidra till de goda förutsättningar som enligt Hackmans och Oldhams modell 

(1976) krävs för att medarbetare ska kunna uppleva arbetsmotivation. Till exempel kan en ledare 

som uppmuntrar delaktighet ha inverkan på dimensionen autonomi eftersom ledare då delegerar 

mer ansvar och medarbetarna därmed får arbeta mer självständigt. Då dimensionen krav på 

variation i kunskap handlar om att medarbetare får använda den kunskap de har i sitt arbete skulle 

ledare som uppmuntrar kreativitet kunna öka förutsättningarna för medarbetarna att få använda 

sin kunskap i arbetet. Sambandet mellan medarbetares upplevda arbetsmotivation och ett 

konventionellt positivt ledarskap kan bero på att ledarskapet innehåller delfaktorer där ledaren 

tillsammans med medarbetare kommer fram till tillfredställande arbetssätt. Dessa ledare är även 



 Samband mellan motivation och ledarstil [19 ]   

 

målinriktade samtidigt som de inspirerar och visar omtanke för medarbetarna. En sådan ledarstil 

kan antas vara gynnsam för dimensionerna autonomi och feedback då ledarstilen uppmuntrar 

medarbetarna att vara delaktiga i arbetet samt ge dem stöd.  

 I de undersökta grupperna framkommer att då det finns högre grad av ett utvecklande 

ledarskap och ett konventionellt positivt ledarskap finns också en högre grad av upplevd 

arbetsmotivation. En förklaring till det kan vara att dessa ledarstilar har inslag i sitt ledarskap som 

uppmuntrar medarbetarna att få använda sin kunskap, vara delaktiga och arbeta självständigt 

vilket krävs då dessa medarbetare utför mycket ensamarbete. 

 Ledarstilen icke-ledarskap har påvisat ett negativt samband med de undersökta 

motivationsvariablerna och därmed kan hypotesen om ett negativt samband mellan icke-

ledarskap och den arbetsmotivation medarbetarna upplever styrkas även om sambandet för 

motivationsvariabeln autonomi inte är statistiskt säkerställt. Att ledarstilen icke-ledarskap visar 

på ett negativt samband med flera av de olika motivationsområdena kan bero på att ledaren har 

inslag av likgiltighet och frånvaro då ledarskap behövs. Ett sådant ledarskap kan ha en negativ 

inverkan på medarbetares arbetsmotivation då ledaren inte uppfyller faktorer som anses 

gynnsamma för medarbetarnas arbetsmotivation till exempel feedback eller uppmuntra 

delaktighet. För dimensionen autonomi finns endast ett svagt negativt samband med ledarstilen 

icke-ledarskap. En förklaring till det kan vara att då ett ledarskap saknas tvingas medarbetare att 

arbeta mer självständigt för att på något sätt kunna utföra arbetet. 

 I de undersökta grupperna framkommer att då det finns inslag av icke- ledarskap är 

arbetsmotivationen lägre. En förklaring kan vara att faktorer som uppmuntrar delaktighet, 

kreativitet och självständighet har betydelse för den upplevda arbetsmotivationen i de undersökta 

arbetsgrupperna. Vid ett icke- ledarskap saknas dessa faktorer och skulle kunna vara ett skäl till 

varför medarbetarnas arbetsmotivation minskar. 

 Ledarstilen konventionellt negativt ledarskap påvisar endast svaga negativa samband med 

de undersökta dimensionerna gällande arbetsmotivation. Därmed kan antas att hypotesen om ett 
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negativt samband mellan ledarstilen konventionellt negativt ledarskap och den arbetsmotivation 

medarbetarna i de undersökta arbetsgrupperna upplever kan styrkas men det är dock inte 

statistiskt säkerställt. En förklaring till att de uppmätta sambanden inte är så starka kan vara att de 

undersökta gruppernas arbetssituation är utformad så att ett konventionellt negativt ledarskap inte 

har så stor betydelse för arbetsmotivationen. Grupperna arbetar självständigt ute hos brukarna och 

en ledarstil som är överkontrollerande och använder straff och belöningssystem fungerar inte om 

ledaren inte har direktkontakt med medarbetarna. En annan förklaring skulle kunna vara att 

medarbetarna hittar arbetsmotivationen någon annanstans till exempel i själva arbetet eller hos 

arbetskamraterna. Ytterligare ett skäl till det svaga sambandet kan vara att i de undersökta 

grupperna har det interna bortfallet varit högt för de frågor som mäter konventionellt negativt 

ledarskap.  

 I det fall Hackman och Oldhams teori (1976) stämmer och den här studien vidare har 

lyckats att mäta den arbetsmotivation medarbetarna upplever så är en slutsats att arbete med 

ledarskapsfrågor kan vara viktiga då ledarstil i studien visats sig ha samband med den 

arbetsmotivation medarbetare upplever. I studien framkommer att det utvecklande ledarskapet 

och det konventionellt positiva ledarskapet har positiva samband med medarbetarnas upplevda 

arbetsmotivation samtidigt som de övriga två ledarstilarna visar på negativa samband. Det kan 

vara fördelaktigt att arbeta med ledarskapsfrågor för att uppnå och även bibehålla en hög grad av 

de ledarstilar som i den här studien har positiva samband med medarbetares upplevda inre 

arbetsmotivation. Dessa ledarstilar kan leda till positiva effekter för både medarbetare och 

organisation (Larsson & Kallenberg, 2006). 

 En styrka med den utförda studien kan vara att de frågor som mäter medarbetares upplevda 

arbetsmotivation är konstruerade utifrån Hackman och Oldhams teori (1975).  Därför finns det 

förutsättningar att frågorna är konstruerade så att de mäter det som avses att mäta och därmed har 

en högre validitet. En styrka är även att de frågor som har formulerats utifrån Hackman och 

Oldhams teori (1975) har hög reliabilitet för flertalet av de mätta motivationsområdena. För den 
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del som mäter ledares olika ledarstil har ett redan utarbetat frågeformulär från Försvarshögskolan 

i Karlstad använts vilken har hög reliabilitet och en god validitet. Ytterligare en styrka med 

studien är dess höga svarsfrekvens samt att undersökningen är utförd i flera mindre arbetsgrupper 

vilket medför att flera olika ledare har kunnat skattas i studien. 

 En svaghet med den utförda studien är att urvalet är relativt litet och har avgränsats till 

vissa arbetsgrupper vilket begränsar möjligheterna att generalisera resultatet. En annan svaghet 

med studien är att de frågor som avser att mäta arbetsmotivation inte är testade i andra 

sammanhang. De delfrågor som mäter motivationsvariabeln autonomi är ytterligare en brist då 

frågorna har formulerats på ett sätt som inte lyckas mäta det som avses att mäta på ett korrekt 

sätt. Det kan vara en möjlig förklaring till att sambandet mellan dimensionen autonomi och de 

olika ledarstilarna är svagare. Ytterligare en svaghet skulle kunna vara att den del av enkäten som 

mäter arbetsmotivation är uppdelad i delfrågor. Om delfrågorna lagts samman till en gemensam 

fråga hade frågeformuläret kunnat vara mer tillförlitligt därför att antalet frågor kan påverka 

respondenternas koncentration och vilja att besvara enkäten. Ännu en svaghet kan vara att det 

finns ett högre internt bortfall för de frågor som mäter konventionellt negativt ledarskap vilket 

kan ha påverkat resultatet. Även Försvarshögskolan har haft problem med mätningar gällande 

konventionellt ledarskap. Dessa förbättrades då de delade upp ledarstilen i en positiv och en 

negativ del (Larsson et al., 2003). Problemen kan ändå vara en förklaring till svårigheterna med 

att mäta ledarstilen konventionella negativt ledarskap i den här studien Ännu en svaghet kan vara 

att grupperna har haft olika förutsättningar att få stöd av oss då de fyllt i enkäten på grund av att 

vi endast varit närvarande då vissa grupper besvarat frågorna. 

  I den här studien har ledarskapets betydelse för medarbetares upplevda 

arbetsmotivation undersökts och påvisat samband. Dessa samband kan ha påverkats av andra 

faktorer som stress, gruppklimat, medarbetares personlighet och den övriga organisationen. 

Därför vore det intressant att undersöka om det finns faktorer som påvisar ett starkare 

samband med medarbetares upplevda arbetsmotivation än ledarskap. Det skulle även vara 
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intressant att undersöka om olika bakgrundsvariabler i studien kan ha inverkat på det erhållna 

resultatet. 
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Figur 1. Job Characteristic Model – Hackman & Oldham 1976, 1980.  
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Figur 2. Utvecklande ledarskapsmodell - Larsson et al., 2003.  
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Hej. 

 
Vi heter Helena Pihl och Maria Petersson. Vi går på programmet för personal – och 
arbetslivsfrågor på Örebro universitet. Vi håller nu under höstterminen på med en C – uppsats i 
vårt huvudämne psykologi. Det ämne vi fördjupar oss i är ledarskap och arbetsmotivation. Vårt 
syfte med uppsatsen är att undersöka om medarbetares upplevda arbetsmotivation kan påverkas av 
olika ledarstil hos de ledare som utövar ett direkt ledarskap. Ett direkt ledarskap utövar den ledare 
som du har närmast dig och som du har direktkontakt med. I ert fall handlar det om er arbetsledare 
som arbetar på ert boende. 
 
I vårt uppsatsarbete kommer vi att göra en enkätundersökning och det är med anledning av det 
som vi kontaktar er. Vi vänder oss till er för att er arbetsgrupp är ett bra underlag i vårt arbete. 
Därför vill vi gärna ha din hjälp genom att du fyller frågorna i vår enkät. Det är helt frivilligt att 
fylla i enkäten men för vårt uppsatsarbete är det positivt om du väljer att besvara frågorna. Om du 
väljer att fylla i enkäten så kommer vi att använda den i vårt material så att du är helt anonym.  
Samtliga enkäter kommer att ha ett nummer för att vi ska veta vilka enkäter som tillhör samma 
arbetsgrupp. Skälet till det är att vi ska kunna göra jämförelser mellan olika arbetsgrupper. De 
frågor som finns i början av enkäten om kön, ålder med mera, ställer vi för att även de kan bidra 
till att vi kan göra jämförelser mellan olika grupper till exempel åldersgrupper.  
 
Vi vill ha ditt svar senast den 30 november. 
 
Vi tackar på förhand för ditt deltagande! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Helena Pihl och Maria Petersson. 
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Följande frågor är till för att ge oss bakgrundfakta till vår uppsats. Kryssa i det alternativ som 
stämmer in på Dig: 
 
1. Fyll i ditt kön. Man......................�  
 Kvinna.................�  
 
2. Hur länge har du arbetat i verksamheten? Mindre än ett år ...�  
 1 år – 2 år.............�  
 2 år – 4 år.............�  
 4 år – 6 år.............�  
 6 år – 8 år.............�  
 Mer än 8 år ..........�  
 
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetstider? Oregelbunden 
 arbetstid enligt 
 schema.................�  
 Endast dagtid.......�  
 Endast kvällstid ...�  
 Endast natt ...........�  
 
4. Hur mycket arbetar du? Heltid...................�  
 Deltid...................�  
 Vid deltid hur 
 många procent ..............  
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Följande frågor handlar om Din egna upplevda arbetsmotivation på den arbetsplats du arbetar. 
Frågorna är formulerade som påståenden och ska besvaras utifrån en femgradig skala. I skalan 
motsvarar siffran 1 att påståendet inte alls stämmer och siffran 5 att påståendet stämmer helt. 
Bedöm i vilken utsträckning Du tycker att varje påstående passar in på Dig och ringa sedan in 
motsvarande siffra.  
 
 Stämmer Varken- Stämmer Vet 
 inte alls eller helt ej  
 

1a. Om jag får använda mina kunskaper i mitt 
  arbete känns arbetet meningsfullt. 1 2 3 4 5 

�
 

 
1b.  Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
2a.  Det är viktigt att min arbetsplats tar tillvara på de 
  kunskaper jag har som är relevant för mitt arbete. 1 2 3 4 5 

�
 

 
2b.  Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
3a. Jag känner mig motiverad att göra en större 

  arbetsinsats om jag får använda mina kunskaper. 1 2 3 4 5 
�

 
  

3b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 
�

 
  

 4a. Jag upplever arbetet mer meningsfullt om jag får 
 utföra en arbetsuppgift i dess helhet, det vill säga 
 från början till slut. 1 2 3 4 5 

�
 

 
4b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
5a. Jag inspireras att göra en bra arbetsinsats om jag  
  får slutföra arbetsuppgiften. 1 2 3 4 5 

�
 

 
5b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
6a. Jag gör en bättre arbetsinsats då jag vet att jag 
  får se det färdiga resultatet. 1 2 3 4 5 

�
 

 
6b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
7a. Om jag har kunskap om att min arbetsinsats har 
  betydelse för brukaren är jag villig att prestera mer. 1 2 3 4 5 

�
 

 
7b.  Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
 

 
8a. Min arbetsinsats påverkas om jag vet att insatsen har  
  betydelse för mina arbetskamraters arbetssituation. 1 2 3 4 5 

�
 

 
8b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 

�
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9a. Min arbetsmotivation ökar om jag förstår att min 
   arbetsinsats är en viktig del i kommunens verksamhet. 1 2 3 4 5 �  
 
9b.  Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
 
10a. Jag presterar mera om jag själv får bestämma hur  
  arbetsuppgiften skall utföras. 1 2 3 4 5 �  
 
10b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
 
11a. Jag motiveras av att vara med i  
  beslutsfattande som rör min arbetsplats. 1 2 3 4 5 �  
 
11b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
 
12a. Då jag kan påverka resultatet av en arbetsinsats 
  känner jag mig villig att prestera mera. 1 2 3 4 5 �  
 
12b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
 
13a. Min motivation påverkas om jag kan se ett  
  omedelbart resultat av min arbetsinsats. 1 2 3 4 5 �  
 
13b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
 
14a. Den feedback jag får från min chef har betydelse 
  för hur motiverad jag är att utföra mitt arbete. 1 2 3 4 5 �  
 
14b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
  
15a. När min chef ger mig konstruktiv kritik gällande min  
   arbetsinsats motiveras jag till att förbättra den. 1 2 3 4 5 �  
 
15b. Hur väl stämmer det överens med ditt arbete? 1 2 3 4 5 �  
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Följande frågor handlar om olika ledarstilar. Du ska här skatta Din ledare utifrån hur Du uppfattar honom/henne. 
Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på den person som Du bedömer. Använd skalan nedan. 
Markera Dina svar genom att ringa in motsvarande siffra.  
 
Jag har  känt personen som ledare: 
�  Mindre än en månad 
�  1mån- 6mån 
�  7mån- 1år 
�  Mer än 1år 1 = Aldrig eller 9 = Mycket ofta Vet ej
  nästan aldrig        eller alltid 
  
1. Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

2. Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

3. Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

4. Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

5. Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

6. Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

7. Tar ansvar för verksamheten – även i motgångar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

8. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

9. Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

10. Skapar entusiasm inför en uppgift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

11. Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

12. Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

13. Uppmuntrar mig att utveckla mina förmågor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

14. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

15. Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

16. Visar inlevelse i människors behov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

17. Tar sig tid att lyssna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

18. Beaktar medarbetarnas synpunkter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

19. Handskas bra med personer som ej utfört sin uppgift väl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

20. Tar itu med relationsproblem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

21. Kan hantera besvärliga medarbetare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

22. Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som skall göras. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

23. Talar om vad som väntar när målet uppnåtts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

24. Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

25. Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskomna uppgifter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

26. Uppträder mästrande mot medarbetare som ej utfört överenskomna uppgifter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

27. Tillämpar ett tydligt straff- och belöningssystem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

28. Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

29. Tvekar inte att ingripa om något håller på att gå fel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

30. Anstränger sig för att hålla god koll på läget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

31. För ”bok”  över andras misstag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

32. Letar efter fel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

33. Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

34. Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift skall utföras. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

35. Undviker att fatta nödvändiga beslut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  

36. Låter bli att ta ansvar för beslut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 �  
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Följande frågor ger Dig möjlighet att tillägga egna tankar om sådant som rör området 
arbetsmotivation eller området ledarskap/ledarstil. Det kan vara situationer, ledaregenskaper, 
sådant Du anser är motiverande, arbetsförhållanden eller något annat som Du tycker är viktigt 
men som vi inte frågar efter i vår enkät.  
 
Har Du några övriga synpunkter eller tankar gällande arbetsmotivation? 
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
 
 
 
Har Du några övriga synpunkter eller tankar gällande ledarskap eller ledarstil? 
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................  
 
 
 


