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1. Inledning 
 

1.1 Definition av chefskap kontra ledarskap 
Maltén definieras chefskap kontrat ledarskap och anser att chefskapet representerar en formell 

position i en organisatorisk hierarki. Den formella chefen känner inte alltid till sin omgivning av 

hängivna följare då titeln tilldelats av en styrelse eller högre chef. Chefskapet bygger på en 

formell auktoritet som tilldelas vissa befogenheter men också förväntningar.  

 Maltén nämner även Kotters formella benämning av ledarskapet som ”management”, där Kotter 

lägger in arbetsrelaterade funktioner som i korthet innebär en rationell problemlösningsfunktion. 

Det informella ledarskapet däremot är sanktionerat underifrån, genom det förtroende ”följarna” 

ger ledaren, och bygger därmed på en personlig auktoritet där ledaren är beroende av sina 

”följare”. Denna typ av ledarskap beskrivs som ett informellt gruppfenomen som manifesterar sig 

i en medveten inflytandeprocess. Maltén återkopplar här igen till Kotter som ”//…beskriver 

”leadership”- funktioner som att peka ut riktningen, utveckla visioner, bygga upp strategier, kommunicera 

mål till medarbetarna, motivera och inspirera, stödja initiativ och vilja till samverkan – dvs. förändra” 
när han beskriver de goda ledarskapsfunktionerna. Granér redogör för fyra kategorier som 

beskriver specifikt chefers uppgifter. Han menar att planering som att formulera visioner och 

övergripande mål samt strategier för att nå dessa tillfaller chefer på en högre nivå. Även 

organisering som att översätta visioner till mätbara mål, fördela och samordna resurser som finns 

i fråga om människor och material som t ex budgetarbete och arbetsfördelning tillfaller chefer på 

denna högre nivå. Ledning och kontroll som handlar om att göra målen förståelig för 

medarbetarna, motivera och samordna dessa liksom att samrodna resurser och hantera konflikter, 

sätter upp kriterier som krävs för medarbetarna, utvärdera, ge kritik på arbetet och göra 

korrigeringar är uppgifter som tillfaller chefer på en något lägre nivå.  

Granér skriver att ”chefen alltid är arbetsgivarens representant”. Chefen är tillsatt för att 

tillgodose de mål arbetsgivaren satt upp för gruppen, samt att se till att detta sker så effektivt som 

möjligt samtidigt som det gäller att hitta en balans mellan den enskildes behov och förmågor och 

gruppen i helhet. Samtidigt krävs lyhördhet för gruppens behov av en chef för att nå acceptans av 

sina medarbetare. Förmåga att motivera sin personal för överordnades direktiv är av väsentlig 

vikt. Kaufmann och Kaufmann menar att det sociala sambandet mellan olika parter som 

exempelvis ledare och medarbetare är av enorm vikt, och att kommunikationsprocessen kanske är 

dess viktigaste funktion för att förstärka detta sociala samspel. De beskriver att kommunikationen 

är nödvändig för att skapa motivation. God motivation bidrar till en hög motivationsnivå genom 

kartläggandet av arbetsuppgifter, utvecklingssamtal och liknande. För den enskilde har 

kommunikationen också den viktiga funktionen att man får feedback på sin egna arbetsprestation 
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vilket är avgörande för ett bra lärande ska äga rum. Feedback är även något som reducerar 

osäkerhet och täcker delvis ett naturligt kontaktbehov. 

  
1.2 Motivations teori 
Motivation handlar om vilka drivkrafter som får oss att handla och intresset ligger även i att 

förklara beteendens riktning - varför våra handlingar går i en riktning och inte en annan - Målet 

för våra handlingar eller vilka avsikter vi har. Kaufmann och Kaufman(2005) presenterar fyra 

olika motivationsteorier beträffande motiverat beteende i arbetslivet. Behovsteorin betraktar 

motiverat beteende som utlöst av olika typer av grundläggande behov. Kognitiva teorier betraktar 

motivation som ett resultat av individers förväntningar om måluppfyllelse, belöning och egen 

prestation samt utvärderingar av motivationskällorna. Sociala teorier riktar uppmärksamheten på 

individens upplevelse av likhet respektive olikhet samt rättvisa respektive orättvisa i förhållande 

till medarbetarna och tillvägagångssättet för fördelning och förmåner på arbetsplatsen. 

Arbetskaraktäristiska modellen handlar om motivationselement i själva arbetet. Här försöker man 

kartlägga vilka faktorer i själva arbetssituationen som fungerar motiverande respektive icke 

motiverande. Vidare talar man om yttre och inre motivationer där yttre motivation handlar om 

belöning i traditionell bemärkelse t ex bonus extra förmåner osv. Arbetet är ett redskap för att 

uppnå den yttre belöningen där feedback är av enorm betydelse. Inre motivation är den 

motivationsenergi som ligger i själva arbetsutförandet. Denna energi har sin upprinnelse i två 

grundläggande behov, behovet av kompetensupplevelse och behovet av självbestämmande.  

Enligt Maslow behovsteori sker en utveckling av de behov som krävs för att känna 

tillfredställelse allt eftersom individen mognar. Han nämner sex olika steg till självförverkligande 

som måste vara uppfyllda, vilka är; fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av tillgivenhet och 

samhörighet, behov av uppskattning och behov av maximal utveckling samt behov av kunskap 

för dess egenvärde. Hertzberg har utvecklat en tvåfaktorsteori - vilken är uppdelad i motivation –

respektive hygienfaktorer (se figur 1.1). Denna tvåfaktors teori är en utveckling av Maslows 

behovsteori, där Hertzbergs hygienfaktorer motsvarar nedre området av Maslows behovspyramid 

och hans motivationsfaktorer är knutna till behov högre upp i Maslows pyramid. Det 

arbetsprogram som Hertzbergs teori har lett fram till kallas arbetsberikning, vilken har för mål att 

rusta upp hygien- och motivationsfaktorer i organisationer. Fem punkter presenteras i Kaufmann 

och Kaufmann vilka är några exempel på arbetsberikning; 1. att lämna över större del av ansvar 

och kontroll på arbetstagaren gällande tillvägagångssätt för att uppnå resultat, 2. att ge 

arbetstagaren mer personligt ansvar över egna arbetshandlingar, 3. att ge den enskilda 

arbetstagaren helhetsuppgifter – möjlighet att fullborda arbetet från början till slut, 4. att ge 
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arbetstagaren en större frihet och bättre övergripande informationstillgång rörande hela 

organisationen, samt 5. att se till att arbetstagarna får möjlighet att utveckla sig. 

 

Mycket belåten         

 
 
 
 
 
 
 
 
Varken belåten  
eller missbelåten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket missbelåten 

 

 

1.1 Hertzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer 

Arnold tar upp tre olika komponenter gällande motivation; riktning, som omfattar vad en person 

försöker utföra, ansträngning som handlar om hur mycket individen försöker utföra något samt 

uthållighet som visar på hur länge en individ försöker utföra något. Det talas om två teorier 

gällande motivation, den ena fokuserar sig på vad som motiverar individers beteende och den 

andra på hur belåtenhet av motivation påverkar beteende. Motivation är ett brett område gällande 

praktisk och teoretisk betydelse i en arbetssituation. 

 
1.3 Definition av attityd  
Attityder är ett visst beteende gällande en individs tankar, känslor och mottaglighet om något i sin 

omgivning, alltså någons reflektion antingen positivt eller negativt gentemot ett objekt eller en 

situation. I en arbetssituation kan attityd gälla ett beteende mot bland annat medarbetare, 

arbetsuppgifter, lön eller chefer, också värderingar och humör hjälpa till att förklara varför det 

inte går att förutspå beteenden i specifika arbetssituationer. Med hjälp av personlighetstester kan 

ett visst beteende förutspås där de själva får beskriva sina känslor, övertygelser och beteenden 

Motivationsfaktorer 
 

• Prestationer 
• Uppskattning 
• Ansvar 
• Själva arbetet  
• Personlig 

utveckling 
 

Hygienfaktorer 
 

• Arbetsbetingelser 
• Lön och trygghet 
• Företagspolicy 
• Ledning  
• Mellanmänskliga 

relationer 
 

Område för 
tillfredställelse 

Motivationsfaktorer 
påverkar nivån av 
tillfredställelse  

Område för 
otillfredställelse 

Hygienfaktorer som 
påverkar nivån av 
otillfredställelse 
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gällande en viss fråga. En positiv attityd och jobbtillfredställelse leder oftast till motivation och 

viljan att prestera bra. 

 
1.4 Arbetstillfredsställelse 
I Kaufmann och Kaufmann definieras arbetstillfredsställelse som en attityd – ”Brief och Weiss 

ger uttryck för en representativ uppfattning när de definierar arbetstillfredsställelse som en 

positiv (eller negativ) evaluerande värdering av arbetet eller arbetssituationen”. 

Kaufmann och Kaufmann vill definiera arbetsattityder som relativt konsistenta tanke-, känslo-, 

och beteendeintensioner samt -mönster i förhållande till olika sidor av arbetet. De menar på att 

samma komponenter som ingår i generella attityder också ska ingå i arbetsattityder. Det är de 

olika attityderna som vi kan ha till arbetet som ofta med ett samlingsbegrepp samlas 

arbetstillfredsställelse – job satisfaction vilken är en av de mest studerande attityderna i 

arbetslivet. 

Hertzbergs tvåfaktorsteori vilken är uppdelad i hygien- respektive motivationsteorier är den första 

fullständiga teori om arbetstillfredsställelse (se figur 1.2). 
” Motivationsfaktorerna (som uppskattning av personlig utveckling) skapar trivsel 

i den mån det finns till hands, men inte vantrivsel om de saknas. Hygienfaktorerna 

(som löneförhållanden och trygghet i arbetet) kan skapa vantrivsel i den mån det 

saknas men inte trivsel om de finns till hands.” (Kaufmann och Kaufmann, s 272.) 

 
Här betonas även att för att förstå arbetstillfredsställelse måste vi ta hänsyn till själva innehållet i 
arbetet. 
 
                           Hygienfaktorer  Motivationsfaktorer 

Politik och administartion Prestation 
  Ledarskap Uppskattning 
  Fysiska arbetsförhållanden  Involvering 
  Mellanmänskliga förhållanden Ansvar  
  Löneförhållanden Befodran 
  Status Utveckling 
  Arbets-  Trygghet i arbetet                                                                                                      Arbets-                        
 missnöje Privatlivet                      tillfredställelse 
 
    1.2 Hertzbergs tvåfaktorsteori om arbetstillfredsställelse. 

Ledarskapsforskning har huvudsakligen ägnat sig åt produktivitetstemat, men visar på att en 

medarbetares tillfredställelse med ledaren beror i hög grad på ledarens ledarstil. En ledares 

hänsynsfullhet mot medarbetarna, att bland annat delta i beslut som påverkar det egna arbetet 

tycks generellt överensstämma med arbetstillfredsställelse. Kaufmann och Kaufmann skriver 

gällande beslutsfattande att ett uppdelat beslutssystem spridda över flera institutioner/personer 

tyder på större arbetstillfredsställelse. Andra intressanta faktorer i detta sammanhang är att 

medarbetarna uppger större tillfredställelse när ledarna uppfattas som skickliga, kompetenta och 
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uppmärksamma på medarbetarnas intressen, samt att tillgänglighet och öppen kommunikation har 

stor betydelse. Vidare nämner dem studier utförda i norska Bergen som visar på missnöje i 

förhållande till ledning, personalomsorg och/eller stöd från kolleger, vilket kommer ifrån för lite 

uppmuntran, stöd i arbete och för lite handledning och feedback i det arbete som man utför. Det 

sociala klimatet avser det mellanmänskliga samspelet, och behovet avser ett socialt stöd - att till 

exempel bli uppskattad, accepterad och bli omsorgsfullt bemött. Det handlar om ett behov av 

fungerande mellanmänskliga relationer, vilka fungerar som en buffert mot stress och missnöje på 

arbetet. Stöd från kolleger, chefer osv. bidrar då till att man uppskattar sitt arbete som mer 

acceptabelt vid exempelvis motgångar.  
”Mycket forskning visar att en ökad arbetstrivsel generellt leder till högre 

livskvalitet, bättre hälsa, bättre stabilitet i arbetet och sannolikt bättre 

samarbetsförmåga. Dessutom har organisationspsykologer och ledare intresserat 

sig för detta område eftersom man förmodar att arbetstillfredsställelse får viktiga 

konsekvenser för organisationens allmänna produktivitet.” (Kaufmann och 

Kaufmann, s 278.) 

 
1.5 Människosyn 
Människosyn är något som alla människor har, en slags teori om hur människor egentligen 

fungerar och vad de är för varelser. Vår människosyn styr våra förväntningar på hur andra 

människor kommer att bete sig i olika situationer samt påverkan av människans egna 

förhållningssätt och tolkningar (Nilsson & Waldemarson, 1994). Det finns fyra olika sätt för en 

ledare att se på sina medarbetare, fyra antaganden om hur människan är och varför hon jobbar. 

Den rationella ekonomiska, den sociala, den självförverkligande och den komplicerade 

människan.  

Om en ledare har en människosyn som säger att hans/hennes medarbetare är rationella 

ekonomiska människor så innebär det att ledaren ser sina medarbetare som en människa vilken 

enbart jobbar för krassa vinstmotiv och är passiv. Ledarstilen som tillämpas på rationella 

ekonomiska människor är i regel ett auktoritärt ledarskap som består av stark kontroll och 

ledarstyrning. Har ledaren en människosyn som stämmer in på den sociala människan så anser 

ledaren att medarbetaren främst motiveras av sociala behov vilka vill bli accepterade och 

omtyckta. Ledaren som ser sina medarbetare som sociala människor bör lägga vikt vid att 

motivera och försöka skapa en bra gemenskap på arbetsplatsen och vara lyhörd. Den 

självförverkligande medarbetaren har enligt ledaren ett behov att självförverkligande, att utnyttja 

sina möjligheter och vill arbeta kreativt, självständigt och flexibelt. Här gäller det för ledaren att 

inte lägga sig i för mycket utan att styra så lite som möjligt och låta medarbetarna utvecklas. Den 
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fjärde människosynen handlar om att människan är en komplicerad varelse. Att människors behov 

och motiv när som helst kan ändras och att ledarskapet hela tiden bör anpassas efter situationen 

(Maltén, 2001). 

 
1.6 Personlighetspsykologi 
Personlighet kan definieras som ett sätt att tänka, känna och bete sig, och det är just individens 

respons på olika livssituationer. Bland annat diskuteras tre ord - personlighet, karaktär och 

identitet och dess betydelse för individen, hur man beskriver en individ. Personlighet är hur 

individen är och vad man ger för intryck. I personlighetsteorin vill man ha svar på frågorna vad, 

hur och varför? Vad kännetecknar individen, och man frågar sig då vem individen är? Hur 

kännetecknar hur individen har påverkats av gener respektive omgivningen och sociala 

inlärningserfarenheter, varför individen blev som den blev. Varför kännetecknar varför individen 

beter sig som den gör, alltså vad som skiljer individen åt från andra, samt olika anledningar till 

individens beteende. (Pervin, Cervone och John, 2005) 

 Inom arbetspsykologins motivationsteorier finns tre väsentliga faktorer att ta hänsyn till som är 

av betydelse för våra individuella skillnader, vilka presenteras i Kaufmann och Kaufmann. Den 

första berör individuella skillnaden när det gäller graden av utvecklingsbehov, den andra 

individuella skillnader när det gäller arbetstillfredsställelse, och den tredje individuella skillnader 

när det gäller kunskaper och färdigheter hos individen.  

 
1.7 Summering  

Utifrån olika arbetsrelaterade teorier har ett intresse väckts för chefs/ledarskaps perspektivet och 

relationen till medarbetarna. Intresseområdet ligger i motivationsarbetet, och det som avses att 

undersöka är den attityd gentemot upplevelsen av och behovet till motivation som existerar hos 

chefer. Olika aspekter rör även hänsyn till den enskilda individen – personlighet - och gruppen – 

människosyn - i helhet chefen har, vilka berörs av konsekvenser utifrån dennes attityd. Ur en 

arbetsrelaterad infallsvinkel är det intressant att se motivationsarbetets eventuella påverkan på 

arbetstillfredsställelsen.  

 
1.8 Syfte 

Syftet med undersökning var att se chefers verkliga attityd till motivation, samt att ta reda på 

likheter/olikheter i deras syn på behovet av motivationsarbete med sina medarbetare.  

Utifrån detta syfte är följande frågeställningar av intresse för studien; vad har chefer för syn på 

behovet av motivation med medarbetarna, går det att utröna någon skillnad hos chefer med 

någon form av ledarskapsutbildning eller kurser och dem utan, existerar det någon relevant 
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skillnad i deras syn på motivation med medarbetarna, samt ser man någon relevant skillnad 

mellan manliga och kvinnliga chefers syn på motivation med medarbetarna? 

 

2. Metod  
 
2.1 Val av metod 
Val av metod valdes utifrån studiens syfte och de frågeställningar som formulerades i 

inledningen, där en kvantitativ metod med kvalitativa inslag i form av öppna frågor valdes. Val 

av denna metod gjordes utifrån önskan om att kunna generalisera utifrån förväntat resultat, samt 

för att nå den större förståelse för ledares syn på motivation med medarbetarna som söktes. 

Kvantitativ metod kännetecknas av form och struktur, liksom kontroll från forskarens sida och 

avstånd till informationskällan. Statistiska mätmetoder har en central roll för analysen av 

kvantitativ information (Holme & Solvang, 1997; Stukát, 1993). Kvantitativ metod har ansetts 

som något absolut, det vill säga den enda riktigt vetenskapliga metod som objektivt har kunnat 

fastslå samhälleliga förhållanden. Naturvetenskapen ligger till grund för denna 

forskningsinriktning. Till skillnad från det subjekt–subjekt förhållande som är centralt i kvalitativ 

metod, domineras kvantitativ metod av ett jag–det förhållande undersökningsobjektet. Kvalitativa 

forskare går in i undersökningen i ett syfte att lära något, och måste då släppa viss kontroll och 

endast då kan de riktigt beträda en annan värld - de beträder då en annan värld, inte som en 

person som vet allting utan som en person som har kommit för att lära.  (Holme & Solvang, 

1997.) Skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa metodens syfte är att kvalitativ metod 

utgår ifrån det hermeneutiska vetenskapsidealet, vars syfte inte är upprepning av etablerad 

tolkning utan har inslag av genuin nyhet och innebörder vilket innebär att metoden är 

hypotesgenererande. Kvantitativa metoden i sin tur utgår ifrån det nomotetiska vetenskapsidealet 

som söker förklara fenomenen, vilket sker utifrån brett anlagda undersökningar och är 

övervägande hypotesprövande. Skillnader i de kvantitativa samt kvalitativa forskarnas roll är att 

den kvantitativa forskaren tittar utifrån och in medan den kvalitativa forskarens roll är mer 

deltagande, de tillåter sig själva att gå in i den värld de undersöker. (Heiman) Till undersökningen 

valdes att utnyttja tidigare nämnda styrkor från de båda metoderna, som exempelvis att nå ett så 

stort sampel som möjligt via den kvantitativa enkätmetoden, och att via öppna frågor nå den 

kvalitativa undersökningens förståelse och djup studien syftade till. 

I kvantitativa undersökningar krävs i regel fundering kring vilken grupp som är representativa för 

undersökningens syfte/hypotes, medan vikt i den kvalitativa studien läggs vid representativitet då 

oftast ett eller flera fenomen undersöks, och forskaren söker finna en insikt/förståelse för något. I 
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den kvantitativa undersökningen kan det vara lättare att vara anonym i resultatet då det kan vara 

svårt att se vem som sagt vad, medan det i den kvalitativ undersökning oftast är lättare att känna 

igen vem som sagt vad även om viss information utebliver, och där av bör, utav etiska skäl 

redovisning av resultat tänkas över. Externa bortfall i form av chefer som ej besvarar enkäten, 

samt interna bortfall där vissa väljer bort en del av frågorna är nackdelar som kan vara vanligt 

förekommande i denna typ av studie. Vid undersökningstillfället bör det ha framgått att det rörde 

sig om forskning, även lite kortfattad information om vad som söktes, dock bör det vidtas 

försiktighet med att avslöja för mycket för deltagare som kan påverka slutresultatet. Det bör även 

framgå hur lång tid enkäten/intervjun förväntas ta, samt vem som ligger bakom undersökningen, 

exempelvis; att vi är studenter från BTH, och möjligtvis att det är motivation som ligger till 

grund för undersökningen. I denna inledning bör även framgå att undersökningen är frivillig och 

att materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

 
2.2 Deltagare 
Ett bekvämlighetsurval av deltagare till undersökningen gjordes utifrån studiens syfte, där chefer 

med personalansvar valdes till deltagare. Urvalsgruppen kom att bestå av ca 50 chefer som 

slumpmässigt valdes ut i detta bekvämlighetsurval. Med slumpmässighet menas att alla chefer 

som kom att komma i kontakt med studien på ett eller annat sätt, och som hade personalansvar 

och var intresserade av att medverka i undersökningen välkomnades.   

 
2.3 Enkätdesignen  
Utifrån tidigare arbeten kopplade till arbetspsykologin hade ett intresse fötts för relationen mellan 

chefer och medarbetare. Efter fördjupning i ämnet fokuserades intresset till motivation utifrån ett 

chefsperspektiv. Utifrån de frågeställningar som formulerades i startskedet av undersökningen 

utformades en enkät med både slutna och öppna frågor som kom att innefatta bland annat kort 

bakgrund – utbildning, ledarskapskurser, samt skalfrågor som var av intresse att ställa utifrån 

studiens syfte (se till bilaga 1).  

Av enkätens rubrik framgick att undersökningen rörde arbetsrelaterade frågor. Följande text 

informerade kort om vilka som genomförde undersökningen, samt att enkäten vände sig till 

chefer med personalansvar. Även information som att enkäten var anonym och skulle behandlas 

konfidentiellt framgick, och en önskan om att enkäten skulle besvaras så tydligt och 

sanningsenligt som möjligt. Fråga ett till fyra behandlade bakgrundsfrågor som kön, ålder, 

utbildningsbakgrund och arbetsrelaterade kurser. Syftet med bakgrundsfrågorna var att få 

cheferna att ”testa pennan” samtidigt som resultat skulle kunna visa på en skillnad mellan män 

och kvinnor, chefer i yngre eller äldre åldrar samt en skillnad mellan dem med högre eller lägre 
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utbildning som genomgått arbetsrelaterade kurser eller ej. Nästkommande fyra frågor, var 

relaterade till det företag/organisation som chefen tillhörde. Frågorna rörde typ av 

företag/organisation, totalt antal anställda, antal chefer med personalansvar samt hur många 

anställda cheferna i undersökningen ansvarade över. Även dessa frågor avsågs för att ”testa 

pennan” samtidigt som det också här skulle vara möjligt att kanske upptäcka en väsentlig skillnad 

mellan chefer i stora eller små företag/organisationer, eller mellan exempelvis enskilda företag 

och statliga verksamheter. Fråga nio och tio efterfrågade antal år cheferna varit chef inom 

nuvarande företag/organisation samt tidigare chefspositioner innan den aktuella. Intresset avsåg 

eventuella skillnader mellan de med längre tid och större erfarenhet av chefspositioner och dem 

med mindre. Fråga elva och tolv efterfrågade chefens upplevelse av vad som skulle vara chefers 

främsta funktion i sitt arbete med medarbetarna, och vad de ansåg vara sin egna viktigaste roll 

som chef på sin arbetsplats. Dessa frågor avsåg att se huruvida cheferna var konsekventa i sin 

inställning till chefskap både i upplevelse och praktiskt, samtidigt som det eftersöktes någon form 

av inriktning mot motivation som kom från chefen i studien själv innan enkäten avslöjade 

studiens fokus. Syftet var även med dessa frågor att senare kunna genomföra en korrelation 

mellan de två frågorna. Nästkommande två frågor styrde fokus rakt på vad motivation var för 

cheferna, samt vad de upplevde vara motiverande för sig själva på arbetet. Dessa två frågor avsåg 

även de att avslöja om ett konsekvent ställningstagande existerade mellan upplevelse och praktisk 

erfarenhet. Det avsågs här att göra en korrelation även mellan fråga tolv och fjorton, för att se 

någon eventuell signifikans mellan vad chefen själv upplevde vara motiverande för sig själv, och 

vad de ansåg vara sin viktigaste roll som chef på sin arbetsplats. Fråga femton rörde till vilken 

grad cheferna kände att de utvecklades personligt och yrkesmässigt i sin arbetssituation. Frågan 

avsåg att utläsa någon form av motivation och ambition hos chefen själv, för att eventuellt se 

någon koppling mellan upplevt behov av motivationsarbete med sina medarbetare och den egna 

upplevelsen av motivation förankrat i chefen. Följande två frågor, sexton och sjutton var 

skalfrågor där behov av individuellt motivationsarbete med medarbetarna efterfrågades, samt 

behov av gemensamt motivationsarbete. Frågorna besvarades på en skala mellan 0-6, där 0 

motsvarade inget behov och 6 stort behov. Frågorna avsåg att behandlas i statistiskt program där 

frekvens och medelvärde skulle vara möjligt att utläsa, och eventuell generalisering. Fråga arton 

efterfrågade om cheferna gjorde något för att motivera sina medarbetare. Frågan avsåg att ställas 

mot ovanstående två skalfrågor samt mot kommande fem skalfrågor, där de åter eftersöktes ett 

konsekvent ställningstagande mellan upplevelse/attityd och praktiska handlingar. Skalfrågor, 

nitton till tjugotre efterfrågar vilket inflytande chefen tros sig ha på sina medarbetares 

motivation, hur de ser på feedback ifrån sin personal, vad de anser om den egna feedbacken till 
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personalen, vad de anser om att ge konstruktiv kritik till medarbetarna regelbundet samt hur 

vidare de ser på en öppen kommunikation mellan sig själva och sina medarbetare. Första frågan – 

nitton – besvaras av en skala mellan 0-6, där 0 motsvarar inget inflytande och 6 stort inflytande. 

Följande fyra frågor besvaras på en skala mellan 0-6, där 0 motsvarar inte alls viktigt och 6 

mycket viktigt. Dessa frågor avsåg liksom tidigare två skalfrågor att behandlas i statistiskt 

program där frekvens och medelvärde skulle vara möjligt att utläsa, och eventuell generalisering. 

Också här eftersöktes att eftersöktes om ett konsekvent ställningstagande existerade mellan frågor 

rörande upplevelser/attityder och praktiska handlingar. Fråga tjugofyra, näst sista frågan i enkäten 

efterfrågade huruvida chefen trodde att andra arbetsplatser arbetade med motivation idag. Svar på 

denna fråga förväntades ge en övergripande bild av attityden till motivationsarbete i allmänhet. 

Fråga tjugofem, sista frågan efterfrågade en teoretisk anknytning bakom chefens praktiska 

motivationsarbete. Frågan avsåg att se hur pass förankrat utbildning bakom motivationsarbete 

verkligen tillämpades på våra arbetsplatser.    

Dessa frågor skulle hjälpa oss att se en bild av cheferna, som de själva kanske inte är medvetna 

om – ansiktet bakom masken. Det skulle även visa en bild av hur de ser på sig själva i en situation 

jämfört med andra. 

 
2.3.1 Frågeformulärsmetoden  

Frågeformulärsmetoden är en systematisk utfrågning av ett större antal personer som normalt sätt 

utgör ett representativt urval av den relevanta populationen. Forskningsprocessen är en inspiration 

till alla frågeformulärsundersökningar, antingen av praktiskt intresse eller utifrån ett teoretiskt 

intresse. I inledningsfasen handlar det därför om litteraturgenomgång, uppställning av syfte, 

frågeställningar, eller hypoteser, val av variabler och definition av begrepp. Principen om 

enkelhet går ut på att det vid en undersökning är bättre att använda ett fåtal relevanta variabler 

och okomplicerade relationer då det blir lättare att tolka resultaten. Principen om bredd i studien 

handlar om att det vid en undersökning är bättre att använda variabler, begrepp och relationer som 

verkligen täcker hela ämnet hellre än att förenkla, vilket är en god förutsättning i 

frågeformulärsundersökningar. 

 

2.3.2 Frågeformulär och intervju  

I denna kvantitativa undersökning ställdes frågor som exempelvis vem, vad, var, hur många samt 

hur mycket? Frågorna var slutna då det var omöjligt att ställa nya frågor efter att enkäten skickats 

ut och mottagits, dock var frågorna så pass utformade att så stort missförstånd som möjligt skulle 

undvikas. Ett enkelt klart och tydligt språk användes vid frågeformuleringar, och avancerade 
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frågor undveks medvetet. I skalfrågor var svarskategorier utformade så att det skulle vara lätt att 

bearbeta statistiskt, medan andra frågor sökte mer fakta och öppna svar (se åter bilaga 1). Normalt är 

det vanligt förekommande med förundersökningar i kvantitativa studier för att finna och rätta till 

brister och felaktigheter som skulle kunna förekomma. Då ingen förundersökning låg till grund i 

denna studie var det extra viktigt att från början utforma och bearbeta en lättförståelig och enkel 

enkät. Utarbetandet av frågeformulär och intervjumallar sker i den kvantitativa undersökningen 

innan den ges till deltagarna, medan den i den kvalitativa studien oftast inte sammanställs så 

detaljerat innan själva intervjun. Kvalitativ intervju har oftast för syfte att vara mer öppen och 

djupgående med sina frågor och tillåts på så sätt att vara mer oförutsägbar. Utifrån det som var 

studiens syfte - att kunna generalisera - krävdes en insikt om hur många deltagare som skulle 

krävas för att nå en signifikant siffra eller ej, likaså var eventuella bortfall då viktigt att beakta.  

 
2.4 Procedur/Genomförandet  
Utifrån studiens syfte som var att se chefers verkliga attityd till motivation, samt att ta reda på 

likheter/olikheter i deras syn på behovet av motivationsarbete med sina medarbetare, utformades 

ett frågeformulär med både öppna och slutna frågor för att uppnå det önskade resultatet av en 

kvantitativ undersökning med kvalitativt inslag. Undersökningen genomfördes via både mail och 

möten med chefer för att nå så många som möjligt, vilket krävdes för att nå den mängd chefer 

som behövdes för att senare kunna generalisera resultatet. Genom de öppna frågorna söktes 

chefernas konkreta och vardagliga upplevelser, och det var då även intressant att mer utforska 

eventuella skillnaden mellan chefer i olika positioner. Syftet med dessa frågor var att låta chefer 

mer ingående förtydliga och vidareutveckla i sitt berättande. Ett ömsesidigt samspel efterlystes i 

detta ”samtal” där eventuella oklarheter, utelämnande, missförstånd, motsägelser och 

dubbeltydigheter utreddes, och på så sätt förtydligas företeelser från olika berättares synvinklar. 

Det som eftersträvades här var informationsmättnad och gott underlag där material skulle visa på 

eventuella upprepningar, tankefigurer och röda trådar samtidigt som god variationsrikedom av 

syn- och utgångspunkter. Frågeställningarna i denna studie utformades utifrån syftet vilket också 

kom att ligga till grund för hur enkätfrågorna utformades. De öppna och slutna frågorna som 

användes för att uppnå en önskan om bredd, klarhet och viss fördjupning i studien, där även 

skattningsskalor kom att användas då det som eftersöktes var chefers ställningstagande till mer 

eller mindre vikt i dessa frågor. Val av tillvägagångssätt var en kostnadsfråga varför enkäter inte 

skickades ut per post, och då det ansågs vara möjligt att nå tillräckligt underlag via mail eller 

möte. En faktor som kunde komma att påverka visst bortfall samt felkällor var på de olika 

premisser som enkäten delades ut och samlades in på, vissa erhöll och returnerade enkäten 
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personligen medan andra erhöll och returnerade enkäten per mail. De som erhöll och lämnade 

enkäten personligen kom att ha en möjlighet att söka förtydligande av frågor som känts osäkra, 

samtidigt som det kunde förekomma en viss osäkerhet i att återlämna enkäten ”face to face”.  

 
3. Resultat 
Undersökningen resulterade i 35 returnerade enkäter som kom att användas i studiens resultat. 

Elva enkäter hade besvarats av manliga chefer, och tjugofyra enkäter av kvinnliga chefer. Fråga 

om ålder besvarades av 33 av de 35 medverkande i studien och visar på en ålder mellan 25-65 år, 

varav medelåldern var 44 plus.  (Denna resultatsdel hänvisar till bilaga 2-) 

Sjutton stycken, motsvarande 48,6% av dessa chefer hade en gymnasieutbildning, en person 

motsvarande 2,9% hade folkhögskola bakom sig, nio stycken , motsvarande 25,7 % hade 

högskoleexamen, och åtta personer, motsvarande 22,9% hade en universitetsexamen. I olika 

korrelationer mellan de med högre utbildning – högskola och universitet - respektive de med 

lägre utbildning – gymnasieutbildning och folkhögskola - och olika frågor exempelvis öppna 

frågor och skalfrågor visade varken på någon större skillnad eller signifikans. På fråga fyra i 

enkäten, gällande arbetsrelaterade kurser eller ej svarade tjugonio personer, motsvarande 82,9% 

att det deltagit i denna form av kurser antingen internt, externt eller också både och. Fyra 

personer, motsvarande 11,4% hade inte deltagit i någon arbetsrelaterad kurs, och två personer 

motsvarande 5,7% valde att inte besvara frågan.  

Fråga fem gällande typ av organisation/företag cheferna tillhörde resulterade i en stor vidd av 

olika svar som skola, expedition, tillverkning, försäljning, enskilt företag, Ab-bolag, 

dagligvaruhandel, statlig verksamhet, kommunal organisation, café osv då frågan var öppen, och 

enkäten vände sig till alla möjliga chefer med personalansvar, och inte någon specifik grupp mer 

än så. Resultatet resulterade i att de var omöjligt att se eventuella skillnader mellan chefers attityd 

till motivation på olika företag, i enkätens olika frågor. Fråga sex besvarades av alla 

medverkande och visade på ett resultat där cheferna har mellan noll-femtiofem anställda under 

sig. Resultatet i denna fråga har dock visats sig vara ointressant att korrelera med andra frågor i 

enkäten då resultatet inte visat på några väsentliga skillnader, samt att resultatet i denna fråga 

varit så pass utspritt. Chefen med noll anställda arbetar som kvalitetssäkrare på ett stort 

expeditionsföretag, och har därför inga anställda, men jobbar på uppdrag av en arbetsgivare med 

hela dennes arbetsplats och –grupp, därav beslutades det om att acceptera enkäten för 

undersökningen. Chefer med tre och fyrtio anställda utgör respektive 11,4% per grupp, de med 

fem  och tio anställda under sig utgör 8,6% per grupp, och resterande grupper utgörs av 1-2 

chefer, respektive 2,9% och 5,7% per grupp med antal anställda under sig. Fråga sju som 
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besvarades av trettio av de medverkande i undersökningen visade på att de företag/organisationer 

som medverkade chefer tillhörde hade allt från 1-2000 chefer med personalansvar. Problemet 

med att utnyttja denna fråga för korrelationer med andra frågor i enkäten, var att vissa besvarat 

enkäten utifrån den egna enheten i organisationen och andra utifrån företaget/organisationen i 

helhet, förutom att resultatet var liksom i tidigare frågor väldigt utspritt. Sex av företagen, 

motsvarande 17,1% hade endast en chef med personalansvar,  elva företag, motsvarande 31, 4% 

hade två chefer och resterande grupper utgjordes två företag per grupp med tre, fyra och nio 

stycken chefer, vilket motsvarade 5,7% per grupp. Företag med tjugoåtta, hundra, hundrafemtio, 

två hundra, ett tusen och två tusen chefer med personalansvar utgjordes av ett företag per grupp, 

motsvarande 2,9% per grupp. De som ej besvarade frågan utgjordes av fem chefer, motsvarande 

14,3%. I fråga åtta som besvarades av trettiotre chefer visar cheferna sina 

företags/organisationers totala mängd anställda, som varierar mellan 2-25.000, också denna frågas 

problematik ligger i att vissa besvarat frågan utifrån en enhet alternativt ett helt 

företag/organisation. Två chefer valde att inte besvara frågan, och utgör 5,7% vardera. Tre 

företag, vilka utgör respektive 8,6% visar på fyrtio anställda, tre, fem, sex, sju och åttiotre 

anställda visas på respektive två företag per grupp, vilket motsvarar 5,7% per grupp. Resterande 

grupper utgörs av ett företag per grupp, vilket motsvarar 2,9% per grupp. I fråga nio 

efterfrågades medverkande chefs antal år i chefstjänst. Svaren varierade mellan 1-27 år, där ett 

chefsår representerades av den största gruppen, 11 personer, motsvarande 31,4%, två chefsår 

representerades av 5 chefer, motsvarande 14, 3%, tre och sex chefsår av 4 chefer vardera, 

motsvarande 11,4% per grupp, fem chefsår av 3 chefer, motsvarande   8,6%, elva och arton 

chefsår av två chefer per grupp där vardera grupp motsvarar 5,7%. Resterande grupper med fyra, 

tio, femton och tjugosju chefsår representeras av en chef per grupp, motsvarande 2,9% per grupp. 

Korrelation av denna fråga visade inte på någon väsentlig skillnad mellan chefer med längre eller 

kortare års erfarenhet av chefskap i förhållande till attityd rörande motivation. På fråga tio som 

besvarades av alla medverkande framgick att nitton chefer, motsvarande 54,3% haft en tidigare 

chefs- eller ledarskapsposition innan nuvarande chefsposition. Sexton chefer, motsvarande 45,7% 

hade tidigare inte haft någon sådan position. De öppna frågorna, elva till femton i enkäten 

kategoriserades, och redovisas därmed utifrån kategorisering som pressenteras med resultat. För 

resultat av korrelation mellan könen – män och kvinnor - samt chefer med lägre respektive högre 

utbildning och öppna frågor 11-15 i enkäten se bilaga 2 och 2.1. 

Fråga elva handlade om vad chefernas främsta uppgift var i sitt arbete med medarbetarna, och 

resulterade i svarskategori ett som var starkt riktat mot ett arbete med fokus på medarbetarna, 

eller kategori två med ett tydligt fokus mot företaget och företagets resultat, eller också den tredje 
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kategorin som representerades av de chefer som visade ett tydligt fokus mot både håll, 

medarbetarna och företaget. Resultatet som sammanställdes från alla trettiofem medverkande i 

undersökningen visade på att sjutton chefer, motsvarande 48,6% ansåg att deras fokus skulle ligga 

på själva medarbetarna, nio chefer , motsvarande 25,7% ansåg att fokus i deras arbete skulle ligga 

på företaget och resultatet, och åter nio chefer, motsvarande 25,7% ansåg att deras fokus borde 

ligga på både medarbetarna och företaget med resultat. I fråga tolv där chefens viktigaste roll på 

sin arbetsplats efterfrågades kunde samma kategorisering användas som i fråga elva. En chef, 

motsvarande 2,9% valde att inte besvara frågan, av resterande trettiofyra chefer svarade fjorton, 

motsvarande 40% att deras viktigaste uppgift var med fokus mot medarbetarna. Åtta chefer, 

motsvarande 22,9% svarade att deras viktigaste uppgift var med fokus mot företaget, och tolv 

chefer, motsvarande 34,3% ansåg att båda var av vikt, fokus både mot medarbetarna och 

företaget. Korrelation mellan fråga elva och tolv visade på en signifikans på 1% nivån, där chefer 

är konsekventa i sin upplevelse/attityd gällande vad som bör vara chefers viktigaste funktion i sitt 

arbete med medarbetarna, och vad de anser vara sin främsta roll som chef på sina egna 

arbetsplatser. Fråga tretton krävde en annan kategorisering då frågan resulterade i lite 

annorlunda svar än de två tidigare frågorna. Det som efterfrågades var ”vad är motivation för 

dig”, och kategoriseringar som svar resulterade i var ett, respons från andra medmänniskor, två, 

bra resultat, tre, både och samt fyra, egen utveckling. Trettitvå av medverkande chefer besvarade 

frågan, de tre som valde att inte göra så motsvaras av 8,6%. Sex chefer, motsvarande 17,1% ansåg 

att respons från andra var av vikt för den egna motivationen, fyra personer, motsvarande 11,4% 

ansåg att bra resultat var av vikt, tio, motsvarande 28,6% ansåg att både och var av vikt - både 

respons från andra och bra resultat, samt tolv personer, motsvarande 34,3% ansåg att den egna 

utvecklingen var det som var motiverande. Fråga 14 i enkäten efterfrågade vad som ansågs vara 

motiverande för cheferna själva på arbetet. Samma kategorisering användes här som i fråga 

tretton då många svarade ”detsamma”, men ytterligare en kategori tillkom då vissa kombinerade 

den egna utvecklingen med bra resultat. Trettifyra av de medverkande i undersökningen 

besvarade frågan, och den chef som valde att inte besvara frågan, motsvarade 2,9%. Sju chefer, 

motsvarande 20% ansåg att motovationen låg i responsen från medarbetarna och egna chefer, nio 

chefer, motsvarande 25,7% ansåg att ett bra resultat var det som var motiverande, åtta personer, 

motsvarande 22,9% att poängterade att både respons och bra resultat var motiverande, tre, 

motsvarande 8,6% ansåg att den egna utvecklingen och bra resultat var det som var motiverade 

och sju chefer, motsvarade 20% ansåg att det var den egna utvecklingen som var av vikt för 

motivationen. Korrelation mellan fråga tolv och fjorton, där chefens viktigaste roll efterfrågades, 

samt vad de ansåg vara motiverande för sig själva på arbetet, visade inte på någon större 
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signifikans, då signifikansnivån hamnade på 26% nivån – korrelationen visar inte på ett samband 

mellan deras roll som chef och upplevelse av motivation. Fråga femton gällande till vilken grad 

cheferna ansåg sig utvecklas personligt eller yrkesmässigt kategoriserades in i tre grupper. Först 

en grupp om fem chefer, motsvarande 14,3% besvarade aldrig frågan, tjugotre, motsvarande 

65,7% ansåg dock att de utvecklandes i hög grad, fyra chefer, motsvarande 11,4% poängterade att 

det var i samarbete med sina medarbetare de utvecklades och den tredje gruppen med tre chefer, 

motsvarande 8,6% ansåg att de bara utvecklades ”sådär”.  

Fråga sexton var den första skalfrågan i enkäten och efterfrågar vad cheferna såg för behov av 

individuellt motivationsarbete med sina medarbetare. Skalan gick från noll som innebar inget 

behov till sex som innebar stort behov. Alla medverkande i undersökningen besvarade alla 

skalfrågor, på fråga sexton blev resultatet att tio chefer, motsvarande 28,6% svarade tre, tolv 

chefer, motsvarande 34,3% svarade fyra,  fem, motsvarande 14,3% svarade fem och åtta chefer, 

motsvarade 22,9% svarade sex - stort behov. Medeltalet på fråga sexton blev 4,31, och var det 

som hamnade lägst på skalfrågorna. I fråga sjutton efterfrågades vad cheferna såg för behov av 

gemensamt motivationsarbete med hela organisationen, och samma skala användes som i fråga 

sexton. Fyra chefer, motsvarande 11,4% svarade tre, tolv, motsvarande 34,3% svarade fyra, åtta, 

motsvarande 22,9% svarade fem, elva chefer, motsvarande 31,4% svarade sex – stort behov. 

Medelvärdet på fråga sjutton blev 4,74 Fråga arton efterfrågade om cheferna gjorde något för att 

motivera sina medarbetare. Trettien chefer, motsvarande 88, 6% svarade att de medvetet arbetade 

aktivt med att motivera sina medarbetare, fyra chefer, motsvarande 11,4% svarade att de inte 

gjorde något. Fråga nitton var den tredje skalfrågan, och efterfrågade vilket inflytande cheferna 

trodde sig ha på sina medarbetares motivation. Svarsskalan gick från noll som innebar inget 

inflytande till sex som var stort inflytande. Fem chefer, motsvarande 14,3% svarade tre, sjutton, 

motsvarande 48,6% svarade fyra, åtta, motsvarande 22,9% svarade fem och den sista gruppen 

om fem chefer, motsvarande 14,3% hade svarat sex – stort inflytande. Medelvärdet på denna fråga 

blev 4,37. Fråga tjugo i enkäten berörde vikten av feedback från personalen, och skalan gick från 

noll som innebar inte alls viktigt till sex som innebar mycket viktigt. Sex chefer, motsvarande 

17,1%  svarade fyra, en lika stor grupp svarade fem och tjugotre chefer, motsvarande 65,7% 

svarade sex.  5,49 blev medelvärdet på denna fråga. Fråga tjugoett avsåg feedback till 

personalen, och skalan var den samma som i ovanstående fråga. En person, motsvarande 2,9% 

svarade två, fem personer, motsvarande 14,3% svarade tre, sex, motsvarande 17,1% svarade 4, 

fem, motsvarande 14,3% svarade fem och sjutton chefer, motsvarande 48,6% svarade sex. På 

denna fråga blev medelvärdet 5,20. Fråga tjugotvå avsåg regelbunden konstruktiv kritik till 

medarbetarna, och svarsskalan var liksom i den nästkommande skalfrågan densamma som i två 
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ovanstående skalfrågor.  Två chefer, motsvarande 5,7% svarade två, fem, motsvarande 14,3% 

svarade tre, sex, motsvarande 17,1% svarade fyra, fem, motsvarande 14,3% svarade fem och 

sjutton chefer, motsvarade 48,6% svarade sex – mycket viktigt. Medelvärdet på denna fråga blev 

4,86. I fråga tjugotre, sista skalfrågan efterfrågades hur chefen såg på en öppen kommunikation 

mellan sig och sina medarbetare. Tre chefer, motsvarande 8,6% svarade med en fyra, fyra, 

motsvarande 11,4% svarade fem och tjugoåtta chefer, motsvarande 80% svarade sex – mycket 

viktigt. Medelvärdet blev som blev 5,71 på denna fråga, var det högsta på skalfrågorna.   

Intressant i detta resultat är dock att 91.52% av kvinnorna var de som markerade en sexa på denna 

fråga medan enbart 54.54% av männen markerade sex. Korrelationen indikerar starkt på att 

kvinnliga chefer generellt värderar en öppen kommunikation med sina medarbetare högre än 

manliga chefer. I Fråga tjugofyra efterfrågades huruvida cheferna trodde att andra 

organisationer/företag arbetade praktiskt med motivation, och tjugotvå chefer, motsvarande 

62,9% svarade att de trodde att andra jobbade med motivation, en person, motsvarande 2,9% 

trodde inte de gjorde så, sex, motsvarande 17,1% svarade att de inte visste och en person, 

motsvarande 2,9% svarade både och.  Fem chefer, motsvarande 14,3% valde att inte svara på 

frågan. För resultat av korrelation mellan chefer med högre respektive lägre utbildning, samt mot 

om de tror att andra organisationer arbetar praktiskt med motivation eller ej se bilaga 2.2.. 

Enkätens tjugofemte sista och fråga efterfrågade om det fanns någon teoretisk anknytning bakom 

chefernas praktiska motivationsarbete.  Nitton, motsvarande 54,3% av cheferna svarade att det 

fanns, tolv, motsvarade 34,3% svarade att det inte fanns och fyra chefer, motsvarande 11,4% 

besvarade aldrig frågan. För resultat av korrelation mellan utförd arbetsrelaterad kurs eller ej, 

samt mot nyttjandet av teoretisk bakgrund i sitt motivationsarbete se bilaga 2.3. 

 

 
4. Diskussion 
Studiens huvudsakliga fokusering ligger på attityden gentemot motivation ur ett chefsperspektiv. 

Det som undersökts utifrån studiens syfte, har varit att söka se chefers verkliga attityd till 

motivationsarbetet, samt att ta reda på likheter/olikheter i deras syn på behovet av 

motivationsarbete med sina medarbetare. Också frågeställningar rörande olika chefsgrupper, som 

exempelvis likheter/olikheter mellan manliga respektive kvinnliga chefer har varit av intresse att 

söka se. Det las ingen vikt vid kontrollerandet av typ av verksamhet, antal anställda och andra 

faktorer som exempelvis bakgrunds frågor, som ålder och antal år som chef i studiens 

bekvämlighetsurval. Anledningen till att undersökningen inte vände sig till chefer i exempelvis en 

specifik chefsposition var inte bara för att nå ett stort sampel, utan också för att det skulle vara 
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intressant i undersökningen att se eventuella skillnader/likheter hos olika chefer på olika 

positioner, samt deras inställning till motivation med medarbetarna. Dessutom hade det i många 

fall varit omöjligt att innan undersökningens genomförande veta exempelvis exakt chefsposition 

och -nivå, på grund av olika missuppfattningar som tillexempel olika språkbegrepp och –

uppfattningar om samma benämning. Av de minst 50 chefer som ingick i urvalsgruppen redovisas 

enbart 35 resultat i undersökningen, vilka besvarats av 11 män och 24 kvinnor. Bortfall som 

skedde var enkäter som helt enkelt inte besvarades eller returnerades av ca15 chefer i 

undersökningen. 35 chefer kom att vara i minsta laget för att utföra t-test, därav utfördes aldrig 

detta även om det var den ursprungliga avsikten och anledningen till att det minst eftersöktes 50 

chefer till undersökningen. Anledning till bortfall, och till att fler kvinnor än män deltog i 

undersökningen är svårt att dra slutsatser om då det inte existerar tillräckligt underlag på grund av 

att det ingenstans finns uppgifter på hur många kvinnliga respektive manliga chefer som 

kontaktats i undersökningen. I vissa fall så har chefer kontaktats och delgivits enkät via en 

mellanhand, och i dessa fall är det svårt att vara säker på att enkäten faktiskt nått cheferna.  

Val att använda kvalitativa inslag undersökningens enkät var just önskemålet om att nå en 

fördjupelse i chefers attityd - tankar och funderingar - gällande motivation med medarbetarna för 

att finna relevant information, samtidigt som det via den kvantitativa metodens 

enkätundersökning söktes en bredd för att se hur attityden till motivation var på den svenska 

arbetsmarknaden idag. Styrkan i detta metodval förväntades ligga i att kunna få undersöka ett så 

stort sampel som var önskvärt, förutom att också ett gott resultat rörande motivation förväntades 

vara tillfredställande. Det ansågs inte vara mer fördelaktigt att genomföra en kvalitativ studie, då 

så pass stor population efterlystes. Bland annat skulle gruppintervju vara uteslutet då det ansågs 

vara allt för svårt att kunna samla denna population på ett och samma ställe, samt att många 

förmodligen inte skulle komma till tals och inte känna sig bekväma vid att svara i grupp, där 

också risken för grupptryck skulle vara stor. Även vid flera mindre gruppintervjuer skulle det vara 

svårt att kontrollera parametrar och oberoende variabler.  

Övergripande har undersökningen visat på att det inte existerar någon väsentlig skillnad mellan - 

exempelvis kvinnliga och manliga chefer, chefer med högre eller lägre utbildning eller antal års 

erfarenhet av chefskap - olika chefer i mellan rörande attityden till motivation.  Möjligtvis har 

resultat kunnat visa på en tendens till skillnad i övergripande fokus mellan de chefer med högre 

respektive lägre utbildning, där öppna frågor i enkäten övervägande visat på ett mer övergripande 

fokus hos chefer med högre utbildning och fler chefs år, än de med lägre utbildning och färre 

chefs år. Trots tendens till skillnad anses dock att ingen slutsats kan dras i denna fråga utifrån den 

aktuella undersökningen, utan undersökningen skulle behöva kompletteras med möjligtvis 
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djupintervjuer, där konkret fokus läggs på dessa grupper. Undersökningen skulle eventuellt även 

kunna kompletteras med fler deltagare i enkätundersökningen från dessa två grupper, för att se 

den eventuella skillnaden och kunna göra en generalisering. Möjligt är att detta beror på att 

82.9% av de 94.3% cheferna som besvarade frågan faktiskt genomgått arbetsrelaterade kurser. En 

annan skillnad som tydligt framgår av undersökningen är att kvinnliga chefer mer än manliga 

värderar den öppna kommunikationen mellan sig och sina medarbetare. Däremot finns en 

medvetenhet om att denna skillnad mellan manliga och kvinnliga chefer skulle kunna visa sig 

vara felaktig om man kompletterade undersökningen med fler manliga deltagare, då den aktuella 

undersökningen överrepresenteras av kvinnor som utgör ca 68,5%. Därav skulle just attityden till 

kommunikation vara intressant att undersöka vidare ur ett genusperspektiv, framförallt som inga 

andra väsentliga skillnader visat sig i attityden mellan män och kvinnor. Däremot visar resultat 

från undersökningen på en sammanstämmighet i attityden gentemot motivationsarbetet med 

medarbetarna hos undersökningens deltagande chefer. Undersökningen visar snarare på att 

attityden till motivation ligger i den egna individens person snarare än arbetsfunktion och roll 

som chef, om denna attityd handlar om verklig upplevelse och förankring i individen själv eller 

trend är svårt att se då många chefer i undersökningen inte lämnat de uttömmande svar öppna 

frågor förväntat, utan korta likvärdiga svar som från en mall. Vi menar med detta att 

motivationsarbete någonstans kan upplevas som en trend och att svar upplevs vara tagna ur något 

som anses vara ”korrekt” och dagsaktuellt på våra arbetsplatser, då faktiskt 29 chefer av de 35 

medverkande i studien svarade att de genomgått arbetsrelaterade kurser. Denna fundering och 

antagande kommer ifrån att många chefer i öppna frågor rörande den egna motivationen och 

utvecklingen värderar personlig respons från andra, men i skalfrågor senare värderar individuellt 

motivationsarbete relativt lågt, samt det egna inflytandet på medarbetarnas motivation. Också att 

cheferna värderar feedback från personalen högre än den egna feedbacken till personalen– även 

om båda medelvärdena är relativt höga - säger oss att den egna individen och personlighet spelar 

större roll i ett eget intresse hos chefen, än gällande medarbetarna. Lite förvånande kan det dock 

upplevas vara att chefer även värderat den konstruktiva kritiken till medarbetarna ännu lägre. 

Utifrån detta resultat är det svårt att utläsa någon människosyn hos våra chefer då enkäten 

besvarats i detta egenintresse, och det upplevs inte helt lätt att se eventuell människosyn, även om 

man ser ett socialt och självförverkligande behov. Det är inte helt tydligt om detta behov ses lika 

tydligt av chefen hos sina medarbetare, eller om behovet är störst hos en själv. Det är även inte 

tydligt vem som uppfyller vems intresse av socialt- och självförverkligande behov, på grund av 

att enkäten besvarats i detta egenintresse. Tillfredställs detta behov i ett samspel chefer och 

medarbetare i mellan? Chefernas upplevelse av den allmänna chefsfunktionen i ett arbete med 



 20 

medarbetare och den egna viktigaste rollen som chef på sin arbetsplats är dock signifikant, vilket 

är positivt då det tyder på ett konsekvent ställningstagande. Däremot kan det upplevas förvånande 

att bara 17 chefer av 29 som deltagit i de arbetsrelaterade kurserna faktiskt använder den 

teoretiska bakgrunden i sitt motivationsarbete, varav ett antal chefer vilka inte deltagit i kurs 

införskaffat litteratur på eget initiativ. Rent krasst säger oss resultatet att ambitionen är hög 

rörande motivationsarbete, men ännu bara halvt förankrat handlingsmässigt och praktiskt på våra 

arbetsplatser. Att tillfredställa dessa personliga behov av utveckling, arbetstillfredsställelse, 

kunskap och färdigheter tros ske i detta samspel mellan chefer och medarbetare, då det existerar 

ett givande och tagande oss i mellan.  

Utifrån det resultat undersökningen givit har viss problematik framgått i enkätens utformning, så 

som svårigheter att förstå vissa begrepp och upplevelse av då avancerade frågor. Bland annat har 

kritik lämnats rörande begreppet konstruktiv kritik vars betydelse har ifrågasatts av två chefer, 

även sista frågan gällande teoretisk anknytning i motivationsarbetet har ifrågasatts. Alla 

deltagande chefer i undersökningen har inte haft samma möjlighet till att ifrågasätta samt lämna 

feedback på enkäten, vilket kan innebära att flera chefer upplevts bland annat dessa frågor som 

”svåra”, och därmed missuppfattat och inte besvarat frågor korrekt enligt deras egen uppfattning. 

Det kan vara ett lätt skett misstag då de som genomför en undersökning är insatta i ämnet, och 

olika begrepp och termer kan upplevas självklara att förstå för forskaren själv, men avancerade 

för exempelvis deltagare av undersökningen och allmänheten. Detta är en felkälla i 

undersökningen som även tros ha bidragit till den ”tröghet” som upplevts i att samla in besvarade 

enkäter. En annan felkälla tros kunna vara att enkätens första frågor fokuserats så pass till chefen 

själv att detta kan ha haft betydelse för att följande frågor besvarats i ett större egenintresse än 

förväntat, och därför gett ett mer egocentriska resultat. Vid kompletterande djupintervjuer tro vi 

att det är möjligt att undersökningen gett ett lite annorlunda resultat. Med ovanstående sagt tror vi 

inte på reliabiliteten i denna studie, förutom att vi tror att denna typ av studie i vilket fall som 

helst skulle kunna resultera i relativt varierande resultat beroende på grupp som undersöks, samt 

tid och rum. Utifrån studiens syfte upplevs validiteten vara god, då det är attityden hos dessa 

chefer som undersökts. Reliabiliteten anses god gällande de deltagare som valts ut för 

undersökningen, däremot ej gentemot frågeställningarna med tidigare nämnd motivering, där 

konkreta chefsgrupper separat anses behöva undersökas för att uppnå resultat vilka kan besvara 

frågorna. En annan problematik ligger i det aktuella samhällsfenomenet på våra arbetsplatser, där 

vi inte alltid konsekvent använder en korrekt benämning av chefs- kontrat ledarskap. Denna 

problematik skulle kunna innebära en bristande extern validitet, i att vi har deltagare i 

undersökningen som kanske faktiskt inte är chefer utan ledare med personalansvar. 
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Undersökningen har varit, även om svår så intressant att genomföra och förvånat i de likvärdiga 

svar den resulterat i. Liksom tidigare nämnts skulle det nu vara intressant för oss att i vidare 

studier konkret undersöka mer separata specifika chefsgrupper, och verkligen fördjupa oss i 

ämnet med attityd. Efter nu genomförd undersökning finns en större kunskap och säkerhet om 

nödvändiga förändringar i form av tydligheter och förändringar i utförandet som skulle vara 

önskvärt. Exempelvis skulle det vara önskvärt att definiera chefskap, olika begrepp samt att göra 

kompletterande djupintervjuer, ifall enkätmetoden fortfarande skulle vara den främsta metoden. I 

den typ av ny undersökning förväntas en generalisering kunna göras, vilken inte känns lika 

självklar nu, även om aktuell undersökning resulterat i likvärdiga resultat chefer i mellan. 

Undersökningen har inte lett till det resultat som varit förväntat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, däremot så har resultatet bringat en större kunskap och insikt inom detta område 

gällande chefskap, men fram för allt denna typ av studie för fortsatta undersökningar i ämnet. 

Denna undersökning har alltså lett till en ny utgångspunkt, större säkerhet och ett gott empiriskt 

underlag för oss inför det fortsatta forskandet.  

  


