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Sammanfattning 
 
Den offentliga sektorn har sedan traditioner benämnts som byråkratisk och mindre förändringsbenägen än 

privata företag. Samhället befinner sig i förändring och kräver flexibla och utvecklade organisationer för att 

följa omvärldens höga förändringstakt. De flerdimensionella teorierna om ledarskap handlar om hur ledare 

kombinerar hanteringen av dels det styrande och dels det stödjande ledarskapet samt hur 

förändringsbenägen ledaren är. Det visar sig att förändringsbenägenheten är hög inom hos myndigheten och 

företaget som representerar denna studie, däremot är sättet att förändra olika. Myndigheten arbetar med 

förändring genom tekniska system och företaget genom både tekniska system och arbete direkt med 

medarbetaren. Motivation är en av nyckelorden i denna studie och i enlighet med teorier om 

arbetsmotivation framgår det att företaget fyller kraven för hög arbetsmotivation bättre än myndigheten, det 

ska dock tilläggas att ingen mätning har gjorts på medarbetarens åsikt om nivån på motivation samt den 

efterföljande effekten på produktivitet. Motivation innebär för den enskilde individen att de grundläggande 

faktorerna, såsom mat, kläder och fysiska behov såsom exempelvis närhet är uppfyllda. När dessa är 

uppfyllda kan individen välja att nå självförverkligande. Syftet med denna teoretiska uppsats är att 

undersöka om ett coachande förhållningssätt hos dagens ledare, i enlighet med human resource management 

och de moderna ledarskapsteorierna, kan påverka medarbetarens prestation, effektivitet och därmed 

produktivitet samt om det i det avseendet finns en skillnad mellan statlig och privat sektor. Slutsatsen är att 

ledarskapet har en betydelse för frigörandet av de mänskliga resurserna och att ledare inte alltid inser vilken 

effekt de har på medarbetarens motivation. Motivationen frigör resurser som kan förbättra organisationens 

produktion genom att effektiviteten höjs. Därmed ökar företaget och organisationens beredskap mot 

förändringar som både offentlig och privat sektor måste anpassas efter för att följa den föränderliga marknad 

som idag råder. Ett verktyg är det coachande ledarskapet, som i studien visar sig vara mer integrerat i den 

privata sektorn trots att det inte är en uttalad ledarskapsmetod. Slutligen har studien konstaterat att det finns 

skillnad i sättet att leda mellan statlig och offentlig sektor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

Abstract 
Titel: Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat 

sektor 

Författare: Charlotta Nilsson och Lena Jadekrantz  

Handledare: Feresteh Ahmadi 

Examinator: Peter Öberg 

Typ av arbete: Kvalitativ C-uppsats i Sociologi 

Period: VT 2008 

Syfte och frågeställningar: 

 

Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den 

enskilde individens och arbetsgruppens motivation, effektivitet och 

produktivitet. Utöver detta syftar studien till att studera om ledaren är 

medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares 

motivation, effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och 

likheter mellan offentlig och privat sektor.  

Metod och material: 

 

En kvalitativ studie med deduktiv ansats där empirin framtagits via 

semistrukturerade intervjuer. 

Huvudresultat: 

 

Ledarna i studien ser att frihet under ansvar genom ett coachande ledarskap 

påverkar motivation, effektivitet samt produktivitet gynnsamt och resulterar i 

friskare och mer motiverade medarbetare.   

 

Ledarna är delvis medvetna om att val av beteende påverkar medarbetarnas 

motivation, effektivitet och produktivitet och detta väljer ledarna att ta tillvara 

genom att låta medarbetarna vara delaktiga i sin arbetsmiljö ibland annat 

samverkansprojekt. 

 

Det finns skillnad mellan privat och offentlig sektor vad gäller ledarskapssyn 

och människosyn samt hur man väljer att ta tillvara på dem mänskliga 

resurserna. Det coachande förhållningssättet som ledarskapsmetod är mer 

integrerat i det privata näringslivet jämfört med den offentliga sektorn.  

Nyckelord: Organisation, ledarskap, människosyn, motivation, coaching 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges läsaren en bakgrund till det valda ämnet och en diskussion förs kring ämnet som leder till 

den frågeställning och det syfte studien har. Utöver detta beskrivs och motiveras de avgränsningar som 

gjorts.  

1.1 Bakgrund  
I företag och myndigheters föränderliga värld är det, enligt Wolvén1, viktigt att ta tillvara på de mänskliga 

resurserna på bästa sätt. Företag och myndigheter måste ta hänsyn till den yttre påverkan, såsom hög 

konkurrens och minskade marknadsandelar. I detta ständigt pågående arbete har ledarna också en betydande 

roll att vara den förmedlande länken mellan ledning och medarbetare. Företagens och myndigheternas 

medarbetare har uppdraget att aktivt delta i arbetet med att nå visionen.  

 

 

Samhällsutvecklingen, ska enligt Näringsdepartementet, inriktas på att tillvarata och utveckla hela landets 

resurser2. Näringsdepartementet anser även att Sveriges ekonomiska situation har ökat kravet på prestationer 

                                                 
1 Wolvén, L-E (2000), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
2 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2104 

Ledar- o medarbetarskap 

Verksamheten 

Kundkrav 

Organisationsklimat 

Omvärlden 

Källa: Sandström 2004 

Figur 1: Områden i samhället som påverkar varandra 
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i förhållande till insatta resurser, det vill säga att ”produktiviteten måste upp” 3. Begreppet det nya 

arbetslivet har använts för att karaktärisera de förändringar som innebär att organisationer och företag 

upplever ökade krav på effektivitet, förändringsförmåga och flexibilitet4. Ledarskap och medarbetarskap har 

således stor betydelse för ett företags och/eller organisations produktivitet och effektivitet. Att som ledare 

vara både strukturell- och relationsinriktad innebär att kunna välja form av ledarskap utifrån både individen, 

det uppsatta målet och den situation som råder. I dagens hårt utsatta marknad med hög konkurrens gäller det 

att som företag/organisation finna nya vägar för att utmärka sig på marknaden. Industrialismens framfart i 

början av 1900-talet har genererat att teknikens era kommit för att stanna och fokus har, i enlighet med 

organisationsutveckling, hamnat på medarbetarna för säkerställandet och bibehållandet av hög produktivitet 

och effektivitet. Motivationen har betydelse för nivån på medarbetarnas prestation. Det coachande 

förhållningssättet innebär att ledaren väljer att lyfta medarbetarna på ett något annorlunda sätt än det 

traditionellt auktoritära, där människan ses som en maskin. I linje med Human Resource Management, som 

innebär att ta tillvara på de mänskliga resurserna på bästa tänkbara sätt, kan ett coachande förhållningssätt 

vara en av lösningarna till bibehållen hög produktivitet och effektivitet och framförallt frigöra nytänkande 

och innovativitet.  

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den enskilde individens och 

arbetsgruppens motivation, effektivitet och produktivitet. Utöver detta är studiens syfte att studera om 

ledaren är medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares motivation, 

effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och likheter i offentlig och privat sektor. Om 

privat och offentlig sektor skapar rätt förutsättningar för att nå högre effektivitet och produktivitet, utvecklas 

en kreativ miljö. Därmed blir både privat och offentlig sektor mer följsam vid marknadens förändringar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/36182 
4 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=1167 
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1.2 Problemformulering 
� På vilket sätt anser ledarna att ett coachande förhållningssätt påverkar medarbetarens motivation, 

effektivitet samt produktivitet?  

� Vilken insikt har ledarna i om deras val av beteende mot medarbetarna påverkar medarbetarnas 

motivation, effektivitet och produktivitet?  

� Skiljer sig synen på utövandet av ett coachande förhållningssätt mellan offentlig sektor och privat 

sektor och på vilket sätt? 

1.3 Avgränsning 
Denna teoretiska studie avgränsas till att omfatta ledares syn på det coachande förhållningssättets eventuella 

effekt på medarbetares motivation och därmed också indirekt på effektivitet och produktivitet. Orsaken till 

denna avgränsning beror på intresset av ledares påverkan på medarbetare och om ledare har insikt om sin 

egen påverkan eller inte. Den andra dimensionen, medarbetaren, kommer i form av teoretiska infallsvinklar 

att diskuteras i studien. Ingen fördjupning har gjorts att samla in empiri från medarbetare, för att utföra en 

korrelation mellan ledares respektive medarbetares syn på effekten av ledares val av metod för att 

kommunicera. Ingen hänsyn har tagits till skillnad i ålder, erfarenhet eller personlighet hos respondenterna.  
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1.4 Disposition  
Kapitel 1: Inledning 

I det första kapitlet ges läsaren en bakgrund till det valda ämnet och en diskussion förs kring ämnet som 

leder till den frågeställning och det syfte studien har. Utöver detta beskrivs och motiveras de avgränsningar 

som gjorts.  

 

Kapitel 2: Metod 

I det andra kapitlet redogörs för valet av metod för att nå studiens syfte. En presentation ges av det 

tillvägagångssätt som används vid datainsamlingen, det vill säga intervjuernas genomförande, etik och 

moral samt undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

Kapitel 3: Teori 

I kapitel 3 kommer vi att behandla uppsatsens teoretiska referensram samt gå igenom analyseringsmetoder 

som används för att svara på de frågeställningar som framgår i problemformuleringen. 

 

Kapitel 4: Resultat och analys 

I kapitel 4 presenteras resultatet av empirin och en analys utförs där empirin kopplas till den valda teorin. 

För att redogöra för resultat och analys på ett följdriktigt sätt, redovisas de under sex underrubriker, vilka 

även är intervjuguidens kategoriseringar.   

 

Kapitel 5: Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel redovisas de slutsatser som uppdagats i analysen. Avslutningsvis ger vi förslag till 

fortsatta studier inom ämnet. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för valet av metod för att nå studiens syfte. I detta kapitel ges en presentation av det 

tillvägagångssätt som används vid datainsamlingen. Dessutom diskuteras intervjuernas genomförande, etik 

och moral samt undersökningens validitet och reliabilitet.  

2.1  Val av metod 
Studien är en teoretisk uppsats, vilket innebär att det valda forskningsområdet utvecklar och för den 

teoretiska och begreppsliga förståelsen framåt5. Analysen kommer att göras utifrån olika modeller som är 

hämtade från litteratur avsedd för detta ämnesområde. För att få en bild av hur verkligheten ter sig gentemot 

den valda litteraturen har två kvalitativa intervjuer genomförts. De två respondenterna är personalchefer, 

dessutom är de utvalda ledarna delaktiga i den process som studeras.  

2.2 Urval 
Empirin har inhämtats från två företag, ett inom det privata och ett inom den offentliga sektorn i två 

norrländska län, Västernorrlands-, respektive Gävleborgs län. Val av län har med författarna till studiens 

regionstillhörighet att göra.  

Det privata företaget finns i Gävleborgs län och har valts ut genom Bolagsverkets register. Ett systematiskt 

urval har skett, där urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt 

och strategiskt definierade6. Urvalet har skett genom att de största företagen, d.v.s. med mer än 50 anställda, 

i regionen valdes ut. De företag som författarna har personlig anknytning till plockades bort, dels för att 

studien ska vara så neutral som möjligt och dels för att minimera den egna förförståelse till 

undersökningsobjekten och inte påverka studiens resultat. Resterande företag samlades och lottdragning 

utfördes. Det första företaget som kontaktades ansåg sig inte kunna tillföra något i ämnet, vilket gjorde att 

lottdragning återigen fick utföras. 

De statliga myndigheterna i Västernorrlands län, framkom genom att en lista över statliga myndigheter 

nedtecknades och lottdragning utfördes.  

Valet att intervjua personalchefer beror på en förväntad kompetens och kunskap om ledarskap samt att 

personalchefer har möjlighet att påverka företagets och myndighetens syn på personalfrågor. 

 

 

                                                 
5 Backman, J (1998:70) Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund 
6 Holme I, Solvang B, (1997:101) Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
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2.3 Etik och moral 
Enligt humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)7 finns det fyra huvudkrav som forskare 

måste ta ställning till och följa. För denna studie innebär detta att respondenterna vid varje intervjutillfälle 

informerades om syftet med studien och den uppskattade tiden för intervjun. Inlednings-, och avslutningsvis 

fick respondenterna möjlighet att ställa egna frågor. Samtycke har inhämtats från respondenterna om 

bandupptagning och alla respondenter har godkänt slutlig transkripterad intervju. Respondenternas namn 

och organisatoriska tillhörighet är fiktiva, dessutom har det empiriska materialet förvarats så att ingen 

obehörig kunnat ta del av dessa. Efter studiens färdigställande kommer uppsatsen att skickas till 

respondenterna för kännedom.  

2.4 Reliabilitet och validitet 
Validitet kan översättas med relevans eller giltighet. Det betyder att validiteten mäter hur den empriri man 

samlar in är relevant för undersökningens frågeställning. Studien börjas med genomgång av vilka teorier 

som var användbara. Dessa låg till grund för skapandet av intervjufrågorna. Empirin samlades in genom val 

av respondenter som har en sammanhållande funktion för personalfrågor8. 

 

Reliabiliteten innebär hur pålitliga mätningarna är9. Hög reliabilitet uppstår om man utför två oberoende 

mätningar och får samma resultat. Hög reliabilitet ska försäkra att empirin är pålitlig så att den kan förklara 

studiens problemställning. Denna studies reliabilitet baseras på att intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. Varje svar har analyserats noggrant och svaren tematiseras genom att 

meningsbärande delar lyftes ur det transkripterade materialet. Exempel ”frihet under ansvar innebär att man 

ska hålla sig till ramarna”, kodades som ”människosyn”, och lades under kategorin ledarskap. Då detta är en 

teoretisk uppsats har frågorna i intervjuguiden skapats efter en genomgång av den, för studien, valda 

litteraturen. Frågorna har kategoriserats in i åtta rubriker; 1) Inledande frågor 2) Ledarens syn på ledarskap 

3) Vad ledaren tror att medarbetaren tycker om ledarskap 4) Hur ledaren låter medarbetaren vara aktiv        

5) Effekten av att medarbetare får vara aktiv 6) Ledarens syn på förändringsarbete 7) Ledarens syn på 

struktur 8) frågor om ett ledarskap med ett coachande förhållningssätt. 

                                                 
7 Se Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
8 Halvorsen, K (1992:41-42), Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
9 Ibid:42 
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2.5 Respondenterna 
Enligt Kvale10 är det svårt att veta hur många man ska intervjua för att få ett bra urval och det beror även på 

vilken typ av studie som utförs. I denna studie spelar det låga intervjuantalet inte en avgörande roll eftersom 

syftet inte är att generalisera utan att se hur ett coachande ledarskap kan utövas och vilka resultat det kan 

uppnå. Här nedan beskrivs respondenterna samt företags-, eller myndighetstillhörighet. Namnen i denna 

uppsats är fiktiva. 

� Respondent Åsa arbetar sedan 5 år som personalchef på ett stort företag inom tillverkningsindustrin. 

Åsa har även erfarenhet av arbete som enhetschef på en statlig myndighet. Den nuvarande 

arbetsgivaren, företaget, har 181 anställda och är ett av fem i en koncern, varav en fabrik finns i 

Spanien. Tillverkningen sker dygnet runt och sex skift finns på företaget. 

� Respondent Lisbeth arbetar sedan 2001 som personalchef och administrativ chef på en statlig 

myndighet. Den administrativa avdelningen utgörs av 50 anställda. 

2.6 Definitioner 
 
Organisation Individer som samverkar mot gemensamt mål. Den lärande organisationen 

utvidgar ständigt sin förmåga att skapa sin framtid. För att åstadkomma detta 

krävs en gemensam värdegrund, en kultur för fortlöpande 

kompetensutveckling samt fokusering på omvärlden11. 

 

Ledarskap Ledarskap är chefens förmåga att skapa de betingelser, som gör att 

medarbetarnas personligheter, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till 

samarbete tillvaratas för att på bästa sätt lösa förelagda uppgifter. Viktigast i 

varje enhet är människan, framförallt som en del av en grupp i samverkan, 

men också som individ. Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser 

av alla slag är avgörande för framgång. Kunskap och förståelse för samspelet 

mellan människor är därför förutsättningen för ett gott ledarskap12. 

 

 

                                                 
10 Kvale, S (1997:121) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
11 Sandström, B (2004:64, 182) Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
12 Ibid:9 



 
Högskolan i Gävle 
Institution: vårdvetenskap och sociologi 
Handledare: Fereshteh Ahmadi  
Sociologi C, VT 2008 
 

 Lena Jadekrantz 
Charlotta Nilsson 

 
 
 

- 8 - 

Coaching Coaching går ut på att hjälpa medarbetarna i deras utveckling. Detta görs 

genom att följa upp, fråga, lyssna, ge feedback och stödja medarbetarna på 

olika sätt. Coaching syftar till att hjälpa medarbetarna till självhjälp, inte att 

själv som ledare komma med färdiga lösningar och förslag13. 

 

                                                 
13 Ibid:69 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att behandla uppsatsens teoretiska referensram samt att gå igenom analysmetoder 

som används för att svara på de frågeställningar som framgår i problemformuleringen. 

3.1 Organisation  
Endast i organisationer som både har trygghet och frihet kan det moderna ledarskapet komma till sin fulla 

rätt. I sådana klimat vågar människor släppa loss, initiativ uppmuntras och kreativiteten frodas. Enligt 

Sandström är det i detta företagsklimat som en lärande organisation kan utvecklas14. Framgångsrikt 

ledarskap bygger alltid på relationer och kommunikation, varvid det är viktigt att verksamheten organiseras 

med dessa processer som utgångspunkt. Enligt Sandström är det vanligt att man gör tvärtom, det vill säga 

börjar med att organisera verksamheten för att först därefter försöka anpassa processerna till 

organisationskulturen15. Sandström anser att om företag ska kunna agera proaktivt i en föränderlig värld så 

krävs det mycket hög grad av självständighet hos organisationens medarbetare där ledarens uppgift blir att 

skapa en kultur för initiativkraft och oräddhet hos medarbetarna samt ge stöd när så krävs16. Lärande 

organisationer kan utvecklas till två olika kvalitetsnivåer. På den lägre nivån har man skapat en organisation 

där medarbetarna utan särskilda direktiv automatiskt kan rätta till taktiska/operativa misstag inom ramen för 

vald strategi17, även kallat trippel-loop-learning18. Singel-loop-learning handlar om en oreflekterande 

process, det vill säga den vardagsinlärning som sker i anslutning till arbetsuppgifterna. Double-loop-

learning innebär däremot ett medvetet kritiskt reflekterande över läroprocessen där till exempel 

slutresultatet kan bli att individens roll, hela arbetsprocessen eller till och med organisationen ifrågasätts och 

förändras19. Företag och myndigheter kan, enligt Sandström, inte sitta och vänta på order när det inträffar 

saker i omvärlden som snabbt behöver åtgärdas20. I enlighet med Sandström beskriver Wolvén de kriterier 

företag och myndigheter bör ta hänsyn till för att på bästa sätt ta tillvara de mänskliga resurserna.   

                                                 
14 Sandström, B (2004:21), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö  
15 Ibid: 23 
16 Ibid: 64 
17 Ibid: 65 
18 Skiffington, S (2006:145), Behavioral Coaching; how to build sustainable personal and organizational  

strength, the McGraw-Hill Australia Pty Ltd 
19 Wolvén, L-E (2000:150), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
20 Sandström, B (2004:65), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö  
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3.1.1 Att ta tillvara de mänskliga resurserna 

Wolvén beskriver i boken ”Att utveckla mänskliga relationer i organisationer” skillnaden mellan lyckade 

och utdöende organisationer21 : 

 

Figur 2: Olika former framgångsrika organisationer 
 
Lyckade organisationer är/har: Mindre lyckade organisationer är: 

• Flexibla 
• Målrelaterade 
• En klar definierad verksamhet  

baserad på globalt engagemang 
• Stark kultur 
• Starkt gräsrotsinflytande 

• Byråkratiska 
• Rigida 
• Uppifrån styrda 
• Statsberoende  

                        Källa: Wolvén, 2000:247 

 

Wolvén beskriver att de organisationer som ska lyckas i framtiden måste i ökad utsträckning inriktas på att 

ta tillvara och utveckla mänskliga resurser. Organisationerna i sig måste i större utsträckning än idag öppna 

sig mot omgivningen och vara ännu mer flexibla. De slutsatser som Wolvén drar är att de starkt toppstyrda, 

storskaliga hierarkiska, konservativa organisationerna kommer att dö ut. Dessa former av organisationer är, 

enligt Wolvén, byråkratiska, rigida, uppifrån styrda och statsberoende. Lyckade organisationer är flexibla 

och målrelaterade och ger en klar definierad verksamhet som baseras på globalt engagemang22. Medarbetare 

i självstyrande grupper har en arbetsmiljö där man behandlar varandra med respekt och tillit och där arbetet 

bidrar till medmänsklig förståelse och upplevs som nyttigt, och där man kan se konsekvenserna av sina 

handlingar för omgivningen. Detta resulterar, enligt Wolvén, i starkare engagemang, större 

arbetstillfredsställelse, högre effektivitet och bättre kvalitet än andra arbetsmiljöer23. Ledarens förmåga att 

kommunicera internt och externt är helt avgörande för ledarskapets resultat. Effektiv kommunikation 

handlar om lyssnandets konst, förmågan att fånga upp motpartens verklighet och att sedan anpassa 

budskapet efter detta. Sandström anser att all effektiv kommunikation är dubbelriktad och engagerar 

mottagaren minst lika mycket som sändaren, d.v.s. förutsätter aktiva kommunikationsparter24. Genom 

dialogen mellan ledare och medarbetare får ledaren klart för sig att medarbetaren verkligen har uppfattat 

                                                 
21 Wolvén, L-E (2000:247), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
22 Wolvén, L-E (2000:248), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
23 Ibid:88 
24Sandström, B (2004:102), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
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målet korrekt, anser det realistiskt och via dialogen haft möjlighet att framföra egna synpunkter25. 

Delaktighet och engagemang påverkar således medarbetarens motivation. 

3.1.2 Teorier om arbetsmotivation 

Rätt form av motivation hos medarbetaren skapar hög arbetstillfredsställelse och kan minska vantrivsel26. 

För att uppnå detta måste ett klimat skapas där arbetsuppgifterna står i centrum och anpassas efter 

individernas intressen, ambitioner och kapacitet och rymma möjligheter till eget ansvarstagande och att 

företagsledningen och de anställda tillsammans bör bestämma normer för goda och dåliga prestationer. 

Utgångspunkten för många teorier och modeller om individens drivkrafter i arbetet utgörs av Maslows 

behovshierarki för att beskriva individens behov. Enligt Maslow kan individens behov beskrivas och ordnas 

utifrån fem olika behovsnivåer från ”lägre” till ”högre” behov, d.v.s. från fysiska behov såsom mat och 

kläder till behovet att förverkliga sig själv. Ju högre behovet är, desto senare visar det sig i utvecklingen, 

desto mer specifikt mänskligt är det och desto lättare slås det ut eller undertrycks27. 

 

Figur 3: Maslows behovspyramid 

 

 

                                                 
25 Ibid:56 
26 Wolvén, L-E (2000:173-174), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
27 Ibid:169  

Behov av självförverkligande 

Behov av aktning 

Sociala behov 

Trygghetsbehov 

Fysiska behov 

Att förverkliga och utveckla sig själv 

Mat, kläder, sömn 

Ordning och reda, skydd mot yttre faror 

Gruppgemenskap, att vara respekterad 

Respekt och uppskattning, inflytande och status 

Källa: Sandström 2004:22 

Maslows behovspyramid 
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Enligt Herzbergs arbetsmotivationsteori, som baseras på Maslows tankegångar, framgår två dimensioner; 

inre och yttre faktorer för motivation28, som även benämns hygienfaktorer och motivationsfaktorer, vilka 

förklaras närmare i nedanstående bild: 

 

Figur 4: Herzbergs teori om arbetsmotivation  

 

Hygienfaktorer (yttre) Motivationsfaktorer (inre) 

Påverkar graden av tillfredsställelse men  
kan inte utlösa motivationen 

- Klara företagsmål 
- Sociala relationer 
- Arbets- och miljöbeting 

 

Påverkar graden av tillfredsställelse  
och utlöser motivation. 

- Känsla av att lyckas 
- Att bli uppskattad 
- Att få arbeta med stimulerade arbetsuppgifter 
- Att få ansvar  
- Att få utvecklas 
 

                     Källa: Wolvén, 2000:174 

 

Den allra mest citerade modellen för arbetsutformning utgörs troligen av Hackman och Oldhams teori, som 

bygger vidare på Herzbergs tvåfaktorteori. I likhet med Herzberg menar Hackman och Oldham att 

arbetsmotivationen i hög grad påverkas av hur arbetet är utformat. För att innehålla en hög 

motivationspotential bör arbetet därför innehålla en hög grad av följande fem dimensioner29: 

 

Figur 5: Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation  

 

Variation Individen bör kunna använda så många färdigheter som möjligt 

Helhet Individen bör helst arbeta med arbetsuppgifter som har en tydlig början och ett tydligt slut 

Betydelsefullhet Arbetsuppgifterna bör upplevas som viktiga 

Frihet Individen bör kunna påverka sina arbetsuppgifter 

Feedback Individen bör kunna se ett tydligt resultat av sitt arbete 

                                                                                                                                                  Källa: Wolvén, 2000:176 

Känslor är viktiga i alla prestationssammanhang. Som ledare och tränare måste man se till att det blir så 

många påfyllningar och så få urtappningar som möjligt i prestationsgruppen, annars blir tanken med psykisk 

energi helt tom30. Med detta, menar Berg, att individens inre kraft minskar vid prestation och måste därför 

                                                 
28 Berg, M (2004:173-174), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
29 Wolvén, L-E (2000:175), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
30 Berg, M (2004:105), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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löpande fyllas på. De fem teorierna om arbetsmotivation som Hackman och Oldham redovisar kan användas 

vid påfyllning. I nästa kapitel presenteras val av ledarskap samt ledarens människosyn. 

3.2 Ledarskap 
Chef respektive ledare är två olika begrepp, som enligt Sandström, inte bör sammanblandas. Han beskriver 

att chefsrollen utgörs av en befattning, en formell position med personalansvar samt att leda och fördela 

arbetsuppgifter. Chefen tillsätts av sin chef och har således legitimitet uppifrån. Ledaren får, enligt 

Sandström, sin legitimitet underifrån, d.v.s. från medarbetarna. Ledarskap kan således inte utövas om inte 

medarbetarna accepterar ledaren31. Sandström har i likhet med Berg beskrivit ledarskapets utveckling från 

industrialismens era till dagens företag och organisationer och påvisar korrelationerna mellan den 

strukturella nivån som kan jämföras med chefskap samt den nivå som består av relationer, denna nivå kan 

således jämföras med ledarskap. Berg beskriver att ledarskapsteorierna de senaste åren har utvidgats med en 

tredje dimension: lärande. De två första dimensionerna är struktur och relation. Den gamla ledarrollen som 

förutsatte kontroll, ersätts av en ny ledarroll där uppgifterna i högre grad innebär att ge medarbetarna frihet 

att leda sig själva, utveckla medarbetarnas kompetens och bidra till ökad självtillit32. Ledaren får en helt ny 

roll: från att fungera som ”polis” i de traditionella ledarskapsteorierna till att bli tränare och handledare. 

Enligt Berg måste flexibla och lärande organisationer anpassa sig till nya förhållanden för att utvecklas. Han 

anser även att ledare inte längre kan detaljstyra medarbetare. Medarbetare har idag mer kompetens och kan i 

högre grad överta styrningen av sig själva. De behöver ingen ledare som sätter mål, motiverar, fattar beslut 

och utvärderar resultat. Ledarens människosyn, det vill säga om ledaren ser människan som lat eller har 

ambition, är av vikt för att kunna se möjligheten i den lärande organisationen33.  

3.2.1 McGregors teori om X och Y 

Den amerikanske psykologen McGregor har utvecklat två grundteorier om individens drivkrafter. 

McGregors teori X menar att människan är lat av naturen och har en instinktiv motvilja mot hårt arbete. 

Därför måste individen styras genom tvång, som till exempel hot om straff, eller genom lockelser, som till 

exempel löften om stora belöningar, för att utföra rimliga prestationer. Individen undviker helst att ta 

ansvar, har inga större ambitioner och vill helst ledas utan ansträngning. Det enda riktigt viktiga för 

individen är att få sina fysiska trygghetsbehov tillfredsställda. 

                                                 
31 Sandström, B (2004:11), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
32 Berg, M (2004:55), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
33 Ibid:55 
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Den andra ytterlighetsteorin, som McGregor benämner Y-teorin, är den rakt motsatta. Denna teori säger att 

människan har ambition och att arbete är lika naturligt som vila och avkoppling. Individen vill ta ansvar och 

leda och kontrollera sitt arbete. Hon söker utmaningar, är kreativ och behöver självförverkligande. 

 

Figur 6: McGregors teori om X och Y 

 

 

Berg anser att den centrala tanken i så gott som alla teorier om ledarskap är att påverka människors beteende 

genom att använda sig av mål, rutiner, regler, belöning, straff och respons34.  I praktiken är ledarens syn på 

medarbetaren någonstans i mitten av den glidande skalan mellan två ytterligheter35. Dilemmat mellan 

kontroll och frihet har genomsyrat stora delar av ledarskapsteorierna, anser Berg, och inser att utvecklingen 

har gått mot att använda modernare begrepp såsom demokratisk styrning, decentralisering, 

medarbetarinflytande, delegering och empowerment. Definitionen av empowerment är att individen har 

möjlighet att ta ansvar, styra och frigöra sin egen kapacitet i samspel med sig själv och omgivningen. Berg 

anser således att ett coachande förhållningssätt möjliggör frisättandet av individens kapacitet36. 

                                                 
34 Berg, M (2004:57), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
35 Sandström, B (2004:18ff), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
36 Berg, M (2004:58), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 

1. Kan leda och kontrollera sitt 
eget arbete. 

2. Söker och tar ansvar. 
3. Söker utmaningar.  

Är kreativ 

1. Motvilja mot arbete 
2. Måste dirigeras, 

tvingas och hotas 
3. Undviker ansvar. 

Vill ha trygghet. 

Teori X Teori Y 

Organisationens och 
individens mål är 
åtskilda 

Källa: Sandström, 2004:32 

Organisationens och 
individens mål är 
integrerade 
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3.2.2 Teorier om struktur, relation och förändring 

I ledarskapsteorier har det situationsbaserade ledarskapets funnit plattform bland ledare. Det 

situationsbaserade ledarskapet består av en blandning av styrande (strukturorienterade) och stödjande 

(relationsorienterade) åtgärder. Modellen delar in gruppers mognad i fyra grader, anpassade till fyra olika 

principiella ledarstilar. Northouse beskriver i sin bok Leadership bland annat ”the situational approach”, 

”the style approach” samt den välkända modellen ”the managerial grid”37. Modellen delar in gruppers 

mognad i fyra grader och ledaren kan utifrån gruppernas mognad och situation anpassa sitt ledarskap38. 

 

Figur 7: The Managerial Grid    

 

I situation 1 (S1) måste ledaren direktstyra medarbetarna, och ge dem tid att förstå struktur, mål och 

uppgifter. Ledaren måste engagera och motivera medarbetarna samt skapa målklarhet om vad man vill 

uppnå. Ledarens uppgift blir i denna situation att ge tydliga instruktioner, vara ett föredöme, ta eventuella 

beslut samt beskriva hur arbetsuppgifterna ska lösas. 

                                                 
37 Northouse, P (2006:92), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
38 Sandström, B (2004:53), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
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I situation 2 (S2) har medarbetarnas förmåga och motivation förhoppningsvis ökat avsevärt. Medarbetarna 

känner nu att man är kompetenta att ta över en hel del från ledaren. Detaljstyrning är inte längre aktuellt när 

medarbetarna är delaktiga i beslut om hur arbetsuppgifterna ska lösas. Sandström menar att ledarens roll blir 

att sälja in idéer och synsätt som är viktiga för lösandet av uppgifterna.  Till skillnad mot Sandström så 

anser Northouse att detta i S2 sker med ett coachande förhållningssätt39. 

 

I situation 3 (S3) har medarbetarna blivit självgående och ledaren har blivit mer av en coach att samråda 

med, om man stöter på svårigheter. Medarbetarna fattar egna beslut om hur uppgifterna ska lösas. Ledaren 

drar endast upp riktlinjerna utan att på in på detaljer. Detta är grunden för den lärande organisationen. 

 

I situation 4 (S4) har samarbetet mellan ledaren och medarbetaren övergått till ömsesidig respekt, där 

medarbetaren löser sina uppgifter utifrån en gemensam värdegrund. Ledarens roll är att ge gruppen stöd vid 

behov. Öppenhet, delaktighet och engagemang präglar relationsspelet. Utifrån teorier om den lärande 

organisationen skapas därmed möjligheter för löpande förändringsarbete. Den lärande organisationen 

tacklar löpande strategiska frågor och genererar också löpande förändring.  

 

3.3 Coaching 
Uppfattningen om den lärande människan utgör en del av fundamentet för coaching och innebär att hjälpa 

människor att öka sin effektivitet. Åsikter om vad coaching är sträcker sig från det ”mjuka” som handlar om 

att hjälpa människan att leva ett bra liv, till det ”hårda” som handlar om att hjälpa människan att uppnå 

konkreta resultat40.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Northouse, P (2006:93), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
40 Berg, M (2004:12, 65, 69, 78), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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Figur 8: Coaching är att hjälpa individen att utveckla sättet att tänka, vara och lära sig  
               så att han eller hon kan uppnå sina mål 

 

 

I coaching är det en kombination av att både ge stöd och ställa krav och utifrån situationer anpassa sig efter 

de problem man står inför. Den enklaste och minst förpliktigande formen av coaching är att ge feedback. Då 

blir det upp till den person som blir coachad att avgöra om han ska dra nytta av feedbacken eller inte. Mer 

krävande för coachen blir det att vara med och eliminera hinder, främja handling och uppnå resultat. Utifrån 

glappet mellan nuläge och önskvärd situation väljer personen som blir coachad sin egen strategi och 

tillvägagångssätt, implementerar detta, bedömer resultatet och lär av sina handlingar. Coaching skapar 

förväntningar både hos ledare och medarbetare på utveckling och förbättring41. Ledare kan nyttja det 

coachande förhållningssättet för att frigöra individen och införliva ett lärande i organisationen genom att 

utifrån situation och individ ställa de tre grundläggande frågorna i coaching: Var är vi/jag/du? Vad vill 

vi/jag/du? Hur ska vi/jag/du komma dit? 

Berg42 anser att coaching är ett verktyg för ledaren att hantera krävande kunder, större konkurrens, ny 

teknologi, ökade krav på kompetens och nya värderingar samt krav på att allt ska ske snabbt. Tid har blivit 

                                                 
41 Berg, M (2004:16, 69), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
42 Ibid:14 

Coaching 

Utveckla 
sättet att 
tänka 

Utveckla 
sättet att vara 

Utveckla sättet 
att lära sig 

Källa: Berg, 2004:13 
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en konkurrensfaktor. Många känner stress och press i sitt arbete och en del blir utbrända. För att frigöra 

kapacitet bör positiva effekter åstadkommas, vilket sker genom platta organisationer, samarbete i team, 

flexibilitet, delegering, självstyre och empowerment.  

I ledarskapsteorier läggs stor vikt vid själva innehåller, med andra ord på vad en ledare bör göra. Det läggs 

mindre vikt vid hur de ska göra detta, med andra ord förutsätts att när ledare får vetskap och kunskap om 

alternativa metoder för utövandet av ledarskapet, kommer de även att nå mål och skapa resultat. Berg anser 

att det coachande förhållningssättet kan lösa detta. Om ledare och medarbetare ska lyckas i praktiken 

behöver de ofta hjälp med själva genomförandet43, vilket innebär att ledaren bör ha insikt om sin egen syn 

på: 

� motivation, d.v.s. att medarbetare tar eget ansvar och egna initiativ,  

� människan, är hon lat eller aktiv 

� vilken form av ledarskap som situationen kräver 

� uppfattningen om den lärande människan. 

 

Dagens ledarskap handlar således om att göra kunskapsmedarbetare mer produktiva. Medarbetaren får allt 

högre kompetens och många önskar större frihet att fatta beslut. Berg anser att ledaren ska kunna tre saker: 

delegera och ge frihet, ge feedback, ge stöd samt ställa sig frågan ”vad kan jag göra för att få ut det bästa av 

medarbetarna?” Coachrollen är således en kombination av att vara facilitator (organisatör), lärare 

(förmedlare) och katalysator (få saker att hända)44.  

                                                 
43 Ibid:29 
44 Ibid:175 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av empirin samt en analys där empirin kopplas till den valda teorin. För 

att redogöra för resultat och analys på ett följdriktigt sätt, redovisas de under sex underrubriker, vilka även 

är intervjuguidens45 kategoriseringar.   

4.1 Ledarens syn på ledarskap 
Syftet med denna rubrik är att lyfta fram hur ledaren ser på ledarskap. Dessutom kommer detta att 

analyseras mot den teori som beskrivs i kapitel 3.  

 

Om organisationer ska lyckas måste företagsledare både tänka på människor och på arbetet som ska utföras, 

anser Berg. Det måste göras en ”gemensam optimalisering”, där medarbetare får sina behov tillgodosedda 

samtidigt som organisationen infriar sina krav på effektivitet46. I enlighet med Berg anser Wolvén att ledare 

i lärsamhället därför bör, utöver den traditionella ledarrollen, också kunna föra en dialog med anställda och 

olika intressenter i företaget, vara en pedagogisk, resultatinriktad visionär, ha allsidiga värderingar, både ha 

överblick över samt inblick i organisationen och dess omgivning47.  

 

Åsa på företaget anser att det är viktigt att individerna ”trivs och att det är viktigt att ledaren ser till att 

individerna växer genom att möta dem på den nivå de är”.  I motsats till detta anser Lisbeth på myndigheten 

att ledarens uppgift är att ”vara tydlig mot myndighetens uppdrag” och därefter ”se och ta tillvara på de 

möjligheter som de enskilda medarbetarna har”. Här ser vi att deras uppfattning är att ledarskapet syftar till 

att se individen och att man utgår från dennes enskilda behov och möjligheter. Enligt Berg får valet av 

människosyn konsekvenser för hur ledare ska förhålla sig till sina medarbetare48. I nedanstående figur 

framgår resultatet av respondenternas intervjuer. Varje svar har analyserats och tematiseras genom att 

meningsbärande delar lyftes ur det transkripterade materialet. Exempel ”frihet under ansvar innebär att man 

ska hålla sig till ramarna”, kodades som ”människosyn”, och lades under kategorin ledarskap.  Detta kan 

illustreras genom att tolka företag och myndighet enligt McGregors teori om X och Y: 

 

                                                 
45 Se bilaga 1, Intervjuguide 
46 Berg, M (2004:53), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
47 Wolvén, L-E (2000:282), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
48 Berg, M (2004:50), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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Figur 9: McGregors teori om X och Y, ledarens människosyn får  
               konsekvenser för hur ledaren förhåller sig till sina medarbetare 
 
Människosyn X   Y 

Företag Ser människan som en viktig resurs  Ser människan som en viktig resurs  

Myndighet Ser människan som utbytbar  Individen finna sin egen motivation 

 

Åsa berättar även att ”Det finns inget så och så när man är en optimal chef, utan det finns ett antal nycklar 

man måste använda”. Uppfattningen om den lärande människan utgör en del av fundamentet för coaching49. 

Medarbetaren är således förändringsbenägen och modifierbar om rätt ledarskap utövas. Ledaren får, enligt 

Sandström, sin legitimitet underifrån, det vill säga från medarbetarna. Ledarskap kan, enligt Sandström, 

således inte utövas om inte medarbetarna accepterar ledaren.50  

  

Åsa på företaget har en tydlig balans mellan struktur och relation när hon förklarar att ledaren bör vara 

”tydlig och samtidigt lyhörd” och att man som ledare ”ibland ligger ett steg före” medarbetaren i tanke och 

handling och att det därför är viktigt att ”vara här och nu, det här ska vi lösa”. Lisbeth anser däremot att 

ledarrollens uppgift först och främst är att vara ”tydlig mot myndighetens uppdrag” och därefter ”se och ta 

tillvara på de möjligheter som de enskilda medarbetarna har”. Hon anser vidare att det ”optimala 

ledarskapet måste vara anpassat till den situation som finns”, d.v.s. ”att utifrån uppdraget se till ”individens 

utbildningsbehov i kombination av graden av kvalificerade arbetsuppgifter”. Utifrån ledarskapsteorin om 

struktur och relation, som även visas i modellen The Managerial Grid51, visar detta på att Åsa arbetar med 

både struktur och relation. Detta innebär att Åsa i sitt ledarskap har en kombination av en stödjande och en 

styrande roll. Lisbeth i första hand utgår från uppdraget och de uppsatta målen för verksamheten och är 

därmed mer strukturinriktad än relationsinriktad. Detta innebär att företagsledaren befinner sig situation 4 

(S4) och myndighetsledaren i situation 1 (S1) om en översättning görs till modellen på sidan 14 i denna 

studie. Analysen av varför Lisbeth representerar låg grad av stödjande baseras på hennes inriktning på 

grundstruktur för arbetet såsom de för verksamheten uppsatta målen samt att de tekniska förutsättningarna 

först ska fungera. För Lisbeth kommer personalen i andra hand och att hon förväntar sig att personalen ska 

ta eget ansvar.  

                                                 
49 Berg, M (2004:78), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
50 Sandström, B (2004:11), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur AB, Lidingö 
51 Northouse, P (2006:92), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
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4.2 Vilken form av ledarskap tror ledare att medarbetare vill ha 
Syftet med denna rubrik är att lyfta fram vilken form av ledarskap som ledaren tror att medarbetaren vill ha. 

Detta är kopplat till ledarskapsmodellen The Managerial Grid, som enligt Northouse52 påvisar en 

kombination mellan struktur och relation.  Utöver detta kommer även en diskussion utföras utifrån den 

situationsbaserade ledarteorin53.  

 

Modellen nedan, The Managerial Grid, visar således på olika former av ledarskap beroende på 

kombinationen mellan relation/individen och struktur/resultat, exempelvis en låg nivå stödjande åtgärder 

respektive en låg nivå styrande åtgärder genererar 1.1 i modellen. De fem olika ledarstilarna beskrivs såsom 

kombinationerna54: 

 

Figur 10: The Managerial Grid samt vilken form av ledarstil en ledare med ett styrande och en stödjande roll genererar    
 

The Managerial Grid Struktur 

Styrande 

Relation 

Stödjande 

Ledarstil 

9,1 + - Auktoritära 

1,9 - + Trivsel 

1,1 - - Låt-gå 

5,5 +- +- Medelväg 

9,9 + + Team 

            Källa: Northouse 2006:74, egen graf 

 

Lisbeth på myndigheten anser att ”många medarbetare har stort behov av bekräftelse, att bli sedd och att bli 

synliggjord” och att myndigheten styr upp detta genom att ”myndigheten tar hänsyn till antal anställda 

under en ledare”, vilket innebär att dialog mellan ledare och medarbetare möjliggörs. Hon ”tror att 

medarbetaren vill att ledaren är tydlig så att de vet var man har ledaren någonstans”.   

 

Lisbeth anser även att tydlighet mot medarbetaren är viktigt och ”att de inte alltid måste vara överens med 

sina egna preferenser, utan att hänsyn måste tas till uppgiften och inte enbart mig som medarbetare”.  

                                                 
52 Northouse, P (2006:73), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
53 Ibid:92 
54 Ibid:73 
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Åsa på företaget anser att medarbetarna önskar att ”ledaren ska vara bestämd och tydlig”. Det framgår även 

att Åsa ser att det pågår en ”rangordning mot chefen, d.v.s. vara kompis med chefen för att ligga bättre till”.  

Hon tror även att medarbetarna vill att ”man bryr sig om dem och att de mår bra på jobbet”.  

 

Den situation som ledare och medarbetare befinner sig i inbjuder till nya ledarskapsformer. Viktiga effekter 

har blivit platta organisationer, samarbete i team, flexibilitet, delegering, självstyre och empowerment55. 

Åsa, företagsledaren, tror att medarbetarna vill ha en ledare som har en balans mellan tydlighet och 

lyhördhet och använder således kombinationen av relation och struktur. Lisbeth, myndighetsledaren anser 

att struktur är viktigast i ett första skede och därefter tar man hänsyn till relation.  

 

Figur 11: Ledarskapet på företaget och myndigheten   
 

 Stödjande Styrande Stödjande Styrande 

Företag +- +- + + 

Myndighet - + - + 

              

Utifrån studiens empiri kan vi fastslå att myndigheten har ett klimat av mindre stödjande och mer av 

styrande och företaget har jämvikt mellan stödjande och styrande. Dock är bägge respondenter överens om 

att de tror att medarbetaren vill ha tydlighet. Det som skiljer myndigheten och företaget åt är att företaget 

gör en koppling till produktivitet och ledarskap, det vill säga där det finns ett ledarskap som nyttjar de tre 

dimensionerna struktur, relation och förändring, har förekomst av högre produktivitet. Myndigheten, har en 

övervikt mot struktur, mindre mot relation och dessutom inte gjort kopplingen ledarskap och produktivitet. 

4.3 Hur låter ledaren medarbetaren vara aktiv och vilken effekt på 
medarbetaren blir det 
Syftet med denna rubrik är att se hur aktiv ledaren är för att få medarbetaren aktiv och om ledaren är 

medveten om sitt eget sätt att påverka den enskilde individen. Detta diskuteras mot teorin om struktur och 

relation samt teorier om motivation. 

 

                                                 
55 Berg, M (2004:14), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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Både Åsa och Lisbeth anser att delaktighet spelar en viktig roll i ledarens arbete med att låta medarbetaren 

vara aktiv. På myndigheten finns en tydlig struktur vad gäller förändringsarbete, då ett samverkansavtal 

finns mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter. Myndighetens samverkansavtal med de fackliga 

representanterna har genererat en möjlighet för medarbetarna att framföra synpunkter, idéer och önskemål 

och vara delaktiga i förändringsarbete. Utöver att delta i samverkansarbetet finns även möjlighet att i 

kompetensportalen framföra sina önskemål om behov av utbildning. Återigen framgår att Lisbeth är mer 

strukturinriktad än relationsinriktad, vilket i Sandströms termer innebär mer styrande än stödjande. Lisbeth 

berättar mycket om införande av tekniska system samt de förordningar som måste följas och mindre om hur 

myndighetens ledare arbetar mot personalen. Förändringsarbete sker på myndigheten genom utveckling av 

tekniska system, i denna utveckling sker en dialog med fackliga representanter som finns delaktiga i 

samverkansarbetet. Enligt Sandström är det vanligt att man börjar med att organisera verksamheten för att 

först därefter försöka anpassa processerna till organisationskulturen56. Sandström anser även att om företag 

ska kunna agera proaktivt i en föränderlig värld så krävs det mycket hög grad av självständighet hos 

organisationens medarbetare där ledarens uppgift blir att skapa en kultur för initiativkraft och oräddhet hos 

medarbetarna samt ge stöd när så krävs 57. 

 

Här har båda respondenterna uppmärksammat behovet av delaktighet och Wolvén definierar delaktighet 

som: medlemskap i arbetsgrupper, delaktighet, sociala belöningar och bestraffningar i form av 

uppmärksamhet. Beröm och kritik blir därför viktiga incitament för individen, liksom i viss mån en 

”mänsklig arbetsmiljö med goda fysiska förhållanden och variationer i arbetsuppgifterna”58.   

 

Åsa anser att det optimala tillvägagångssättet att få medarbetaren aktiv är att ”ge positiv feedback samt att 

pusha individerna oavsett mindre bra eller bra sidor”. Hon anser att det är viktigt att ”ständigt bli påmind om 

att ge feedback till medarbetaren”. Åsa ser till både struktur ”att pumpen måste vara okey när vi kör och inte 

efter tre veckor” och individ parallellt.  

Däremot framgår att rutiner är viktiga för både Lisbeth och Åsa. Även om delaktighet är viktigt för både 

myndighets-, och företagsledaren så sker det på olika sätt. Lisbeth anser att det inte bara ska vara ledaren 

som ska vara aktiv mot medarbetaren, även medarbetaren måste ”ta sitt eget ansvar och säga till om något 

                                                 
56 Sandström, B (2004:23), Att lyckas som operativ ledare, Industrilitteratur, Lidingö 
57 Ibid:64 
58 Wolvén, L-E (2000:88), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
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inte är bra”. Hon informerar om att myndigheten lättare ger feedback på exempelvis antal telefonsamtal. 

Lisbeth anser att användbarheten av de tekniska systemen är viktiga och ”fångar därför upp kraven från 

användarna”. Inför varje ”förändring görs en arbetsmiljökonsekvensanalys” för att säkerställa att 

utvecklingen påverkar arbetsmiljön positivt.  

 

Att coaching är ett verktyg som skapar motivation med högre resultat som följd har bekräftats av många 

framgångsrika organisationer. Berg beskriver företaget IBM och att de ledare som har uppnått bäst 

ekonomiskt resultat även är bäst på att coacha sina medarbetare59. Åsa drar något fler kopplingar mellan 

ledarskap och produktivitet eller effektivitet, än vad Lisbeth på myndigheten gör.  

 

Åsa har sett att medarbetarnas motivation ökar om till exempel ”produktionsrekordet slås”. Utöver detta är 

vikten av att ha gemensamma mål viktigt för att få rätt effekt på medarbetarnas prestation. 

 

Lisbeth ”anser att myndigheten inte jobbar så mycket med motivering”. Hon anser att ”motivation är inget 

man kan ge andra utan måste finna själv”.  I enlighet med Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation 

framgår följande: 

 

Figur 12: Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation samt hur  
                 företaget och organisationen ser på de fem variablerna. 
 

 Företag Myndighet 

 Styrande Stödjande Styrande Stödjande 

Helhet + + + - 

Frihet + + + - 

Feedback + + + - 

 

Förutsättningar för hög arbetsmotivation framgår således genom de fem nyckelorden ovan. Det framgår att 

myndigheten inte tillåter lika hög grad av frihet som företaget. Myndigheten tillåter till viss del 

medarbetaren att delta i form av samverkansarbete. Företaget ger medarbetaren möjlighet att se ett tydligt 

resultat av sitt eget arbete genom dialog. Myndigheten däremot har öppnat upp tekniska system där dialogen 

sker i ett första skede, därefter har medarbetaren dialog med sin ledare. Om medarbetarna inte är motiverade 

                                                 
59 Berg, M (2004:10), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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använder båda ledarna sig av samtal. På myndigheten arrangeras det även en utbildning (SDI, Strength 

Deployment Inventory) där medarbetaren bland annat får möjlighet att ”lära sig ge feedback till andra och ta 

ansvar” och på det sättet ”lära sig ta ansvar och på det viset känna motivation för jobbet”. Motivation 

kommer således av effekten av att känna sig delaktiga och får vara med och påverka ”produktionsrekord” 

eller då ledaren/ledning kan se att medarbetare har uppnått goda arbetsresultat. 

4.4 Ledarens syn på struktur och styrning 
Syftet med denna rubrik är att se hur ledaren ser på struktur och om ledaren per automatik diskuterar 

relation eller enbart är fokuserad på struktur. Detta analyseras mot teorin om struktur och relation genom att 

analysera företagets och myndighetens styrningsmetoder60.  

 

Lisbeth på myndigheten menar att ”frihet under ansvar är en förutsättning för att man ska känna 

motivation”. Hon berättar även att ”medarbetaren inte behöver ha så mycket frihet under ansvar eftersom 

arbetet är så regelstyrt”. 

 

Åsa på företaget är av åsikten att ”man har inte full frihet i företaget, men man är fullt ansvarig, man har 

frihet inom ramarna”. 

 

Berg anser att det i ledarskapsteorier läggs stor vikt vid själva innehållet, med andra ord vad en ledare bör 

göra, men att det läggs mindre vikt vid hur de ska göra detta. Enligt Berg kommer mål att nås och resultat 

att skapas om ledare får ökad kunskap61. Struktur är en av fyra viktiga aspekter för ett lyckat ledarskap, detta 

enligt teorier om ledarstil62 som innebär att ledaren tar hänsyn till både relation och struktur. Ledarens 

möjlighet till situationsanpassning sker antingen genom att vara den auktoritäre ledaren eller den stödjande 

teamledaren 
63. 

 

Medarbetarens motivation kan öka om den optimala nivån av dessa fyra faktorer nås. Wolvén beskriver, i 

enlighet med teorin om inre och yttre motivationsfaktorer, att de yttre motivationsfaktorerna är ledarskap, 

klara företagsmål, sociala relationer och förutsättningar till en god arbetsmiljö. Han beskriver även de inre 

                                                 
60 Northouse, P (2006:92), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
61 Berg, M (2004:29), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
62 Northouse, P (2006:73), Leadership; theory and practice, Sage publications, Inc 
63 Ibid:92 



 
Högskolan i Gävle 
Institution: vårdvetenskap och sociologi 
Handledare: Fereshteh Ahmadi  
Sociologi C, VT 2008 
 

 Lena Jadekrantz 
Charlotta Nilsson 

 
 
 

- 26 - 

motivationsfaktorerna som skapar inre belöningar av typen att lyckas, att bli uppskattad, att få arbeta med 

stimulerande arbetsuppgifter, att få ansvar och att få utvecklas. Arbetsmotivationen är kopplad till hur 

arbetet är utformat, enligt Berg. Enligt Hackman och Oldham bör arbetet, för att nå hög arbetsmotivation, 

därför innehålla en hög grad av följande fem dimensioner64: 

 

Figur 13: Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation samt utdrag från empirin  
 

Arbetsmotivation: Individen bör enligt teorin: Företag Myndighet 

Variation använda så många färdigheter  
som möjlighet 

Både struktur och 
variation 

Tydlig struktur, lite 
variation  

Helhet arbeta med arbetsuppgifter som har 
en tydlig början och ett tydligt slut 

Löpande information Information från 
generaldirektören och 
ledning löpande  

Betydelsefullhet uppleva att arbetsuppgifterna  
är viktiga 

Delaktighet på vissa 
nivåer 

Delaktighet på fler nivåer 

Frihet kunna påverka sina  
arbetsuppgifter 

Förslagslåda 
Ledare se individerna 
Samverkansprojekt 

Samverkansavtal 
Förslagslåda 
Strength Deployment 
Inventory (kartläggning av 
individens styrkor i 
relation till andra 
människor) 

Feed-back kunna se ett tydligt resultat  
av sitt eget arbete 

Utarbetad mellanmänsklig 
kommunikation, dialog 

Kommunikation genom 
system, information 

 

Ledarens människosyn är en viktig aspekt i arbetet med att nå en hög arbetsmotivation. Att genom struktur 

nå rutiner och uppnå en effektivitet innebär inte att ledaren måste negligera relationen till medarbetaren. 

Genom relationen nås inneboende egenskaper hos medarbetaren som kan gagna organisationens totala 

effektivitet och därmed ha en positiv effekt på produktiviteten. Enligt Berg återfinns den mindre skickliga 

ledaren ofta i en organisation präglad av byråkrati, där kulturen kännetecknas av regler, kontroll, sanktioner 

och makt utifrån den formella position man har. Primärt används yttre belöningar i form av pengar, makt 

och status. Den skickliga ledaren finns ofta inom en organisation som präglas av självledning och lojalitet. 

Självledning innebär att medarbetaren själv sätter mål, bestämmer tillvägagångssätt, utvärderar, ger kritik 

och beröm samt tar ansvar för resultatet65. Medarbetare leds styra sig själva och de har frihet under ansvar. 

                                                 
64 Wolvén, L-E (2000:174-175), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
65 Berg, M (2004:228), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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Här används i högre grad naturliga eller inre belöningar i form av autonomi, möjlighet att prova sin 

personlig kapacitet och kompetensutveckling66.  

4.5 Ledarens syn på förändringsarbete 
Syftet med denna rubrik är att visa på förändringsarbetet, det vill säga. den tredje dimensionen i de 

flerdimensionella ledarskapsteorierna. De två första dimensionerna är struktur och relation. Tidigare har 

struktur och relation diskuterats och här lyfts förändringsarbetet fram och vikten av att ständigt vara i rörelse 

för att vara följsam till den föränderliga marknad som företag och organisationer befinner sig i. Koppling 

görs till teorier om lärprocesser. 

 

Lisbeth informerar om kompetensportal som finns för medarbetaren. Kompetensportalens syfte är ”att 

medarbetaren i samband med utvecklingssamtal går i in portalen för att förbereda sitt utvecklingssamtal och 

skatta sin kompetens”. All förändringsverksamhet följs upp och analyseras.  

 

Även Åsa berättar att ”vi försöker titta på vad som gick bra i det här projektet och ta med oss det till nästa 

projekt”. Reflektion är otroligt viktigt men det kan lätt glömmas bort”. I enlighet med teorin om 

lärprocesser, framgår att båda respondenterna använder sig av ”double-loop-learning”, vilket innebär ”ett 

medvetet kritiskt reflekterande över läroprocessen” med mål att en positiv förändring ska komma tillstånd 

som påverkar effektivitet och produktivitet. Slutresultatet kan då till exempel bli att individens roll, hela 

arbetsprocessen eller organisationen ifrågasätts och förändras67.  

 

Lisbeth berättar att i en för något år sedan gjord omorganisation var inte medarbetaren ”delaktig i tillräckligt 

hög utsträckning”, vilket resulterade i en organisation som inte var anpassad för verksamheten.  

Enligt Wolvén finns det en ytterligare lärprocess, ”singel-loop-learning”, som handlar om den 

oreflekterande processen. Denna process är en vardagsinlärning utan reflektion och som inte innebär 

varaktiga förändringar av till exempel av arbetsrutiner eller beteenden68. 

 

Att genom en lärprocess reflektera, utvärdera och genomföra förändringar innebär för organisationen att 

man ständigt arbetar med förbättringsarbete för att nå ökad effektivitet och produktivitet. Ett sätt att arbeta 

                                                 
66 Berg, M (2004:59), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
67 Wolvén, L-E (2000:150), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
68 Ibid:150  
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är att regelbundet utföra medarbetarundersökningar, vilket myndigheten utför. Målet med detta är att ta 

tillvara medarbetarnas åsikter för att säkerställa att förändring och utveckling sker i linje med både 

ledningens och medarbetares önskemål. Ett annat sätt är att arbeta med lärprocesser är att via 

förslagsverksamhet ta tillvara på idéer, tankar och åsikter från medarbetarna i produktionen om 

förbättringsåtgärder för att i slutet främja företagets och myndighetens produktivitet. Både företaget och 

myndigheten har utvecklade förslagsverksamheter, enligt båda respondenterna. På detta sätt blir 

”medarbetarna aktiva”. I företaget som analyseras i denna uppsats berättar Åsa att det finns ett utvecklat 

arbete med ”trainee-program, kursverksamheter, studiebesök samt certifieringsutbildningar”, där 

”lärprocesser pågår personer emellan”, vilket ligger i linje med ”double-loop-learning” enligt Wolvén. 

Skiffington69 beskriver även en tredje form av lärprocess, ”tripple-loop-learning”. Denna lärprocess innebär 

att lärandet sker automatiskt utan att man reflekterar över processen. Detta är den ultimata nivån där 

lärandet har integrerats i organisationen.  

 

Figur 14: Lärprocesser 
 

               Singel-loop     Double-loop                      Tripple-lopp 

 

Att nå insikt om lärprocessernas effekt i förändringsarbetet har blivit mer självklart genom åren. Trots detta 

är det inte ännu riktigt uttalat vare sig på myndigheten eller företaget. 

 

4.6 Ledarskap med ett coachande förhållningssätt 
Syftet med detta kapitel är att se om kunskap och insikt finns hos de två respondenterna vad gäller det 

coachande ledarskapet och om respondenterna har insikt och tror att ett coachande förhållningssätt kan 

påverka effektivitet och produktivitet kontra ledarskapsteorier, motivationsteorier samt lärteorier. Dessa har 

tidigare beskrivits i kapitel 3, teori. 

 

Berg anser att arbetsmotivationen ligger till grund för genomförandet av själva uppgiften. Motivationen 

består av lusten att testa sin förmåga, behovet av utmaningar, spänningen med att tävla, glädjen med att 

                                                 
69 Skiffington, S (2006:145), Behavioral Coaching; how to build sustainable personal and organizational  

strength, the McGraw-Hill Australia Pty Ltd 
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lyckas och känslan av att behärska något. Det allra viktigaste är kanske att uppleva den social trygghet som 

ligger i att prestera något tillsammans med andra och uppnå framgång tillsammans med andra70. Känslor är 

viktiga i alla prestationssammanhang, anser Berg, och som ledare måste man se till att det blir så många 

påfyllningar och så få urtappningar som möjligt i prestationsgruppen, annars blir tanken med psykisk energi 

helt tom71. Åsa berättar att ”ett positivt ledarskap ger det där lilla extra för företagsproduktionen”. Företaget 

har som tidigare påvisats en balans mellan struktur och relation. 

 

Lisbeth anser att ”det är svårt att förklara hur ett coachande ledarskap är”. Myndigheten arbetar genom 

tekniska system där den enskilda medarbetarens fulla kapacitet som individ inte tas fullt hänsyn till.  Hänsyn 

tas till individen i form av samverkansarbetet där fackliga representanter deltar. Myndigheten har som 

tidigare påvisat att struktur är viktigare än relation. Lisbeth berättar i intervjun mer om införande av tekniska 

system samt de förordningar som måste följas och mindre om hur myndighetens ledare arbetar mot 

personalen. 

 

Produktiviteten mäts på Företaget genom ”ett mått som heter långtidsfriska. Där man är mer frisk går också 

produktionen bättre, samt där man har bra chefer”.  Myndigheten har ”inte gjort någon koppling mot 

produktiviteten”. 

 

Figur 15: Fem faser i coachingmetoden 
 

Bygga upp 

förtroende 

Ställa diagnos  Sätta upp mål Genomföra 

handling 

Följa upp 

      Källa: Berg, 2004:19 

 

Berg beskriver att coaching är situationsbestämd72 och innebär en kombination av att både ge stöd och ställa 

krav73, där uppfattningen om den lärande människan utgör en del av fundamentet för coaching74. Den 

enklaste och minst förpliktigande formen av coaching är att ge feedback och den mer krävande formen är att 

med och eliminera hinder, främja handling och uppnå resultat. Det sistnämnda innebär mer engagemang 

                                                 
70 Berg, M (2004:104), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
71 Ibid:105 
72 Ibid:78 
73 Ibid:65 
74 Ibid:78 
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från ledaren. Utifrån glappet mellan nuläge och önskvärd situation väljer personen strategi och 

tillvägagångssätt, implementerar detta, bedömer resultatet och lär av sina handlingar75. 

 

Lisbeth anser att coachens roll är att ”finnas som stöd och ställa de rätta frågorna” och ”att indirekt styra 

mot de mål man har för verksamheten”. Coachens egenskaper är att ”kunna lyssna och locka fram svaren 

hos personen som ställer frågorna”.  

 

Åsa ”tror mycket på att ett coachande ledarskap påverkar positivt, även produktionen”. ”Coachens roll är att 

leda företaget framåt och att få ett positivt arbetsklimat, att ge feedback, att få medarbetarna att växa och 

våga ge dem uppgifter”. Hon anser att ”en coach kan ge verktygen för att nå målen”.  

 

Båda respondenterna använder sig av ett coachande ledarskap. På myndigheten arbetar man mer regelstyrt 

än på företaget vilket i sig innebär att struktur föregår det coachande förhållningssättet. Det coachande 

förhållningssättet blir här det sekundära. I coaching återkommer huvudfaser som används som 

inspirationskälla för egna val, berättar Berg76 , vilket även går i linje med lärlogiken77:   

  

                                                 
75 Berg, M (2004:12, 69), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
76 Ibid:143 
77 Wolvén, L-E (2000:150), Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, Studentlitteratur, Lund 
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5. Slutsats och diskussion 
I detta avslutande kapitel redovisas de slutsatser som uppdagats i analysen. Avslutningsvis ger vi förslag till 

fortsatta studier inom ämnet. 

5.1 Slutsatser  

5.1.1 På vilket sätt anser ledarna att ett coachande förhållningssätt påverkar 

medarbetarens motivation, effektivitet samt produktivitet?  

 
Denna teoretiska uppsats har till syfte att intervjua två ledare och deras syn på det coachande 

förhållningssättet som ett verktyg i sin roll som ledare. I dagens postmoderna samhälle är ett coachande 

förhållningssätt ett verktyg för att handskas med dilemman såsom tidsbrist, understimulering, känsla av 

otillräcklighet som uppkommer av dessa faktorer. Motivationen på företaget ”har via nyckeltal såsom antal 

långtidsfriska” visat gynnsam effekt på produktiviteten. Företaget i denna studie har gjort kopplingar till väl 

fungerande team och låga sjuktal och ser att detta ger positiv effekt på företagets produktivitet. Det har inte 

framkommit i studien att myndigheten gjort någon liknande koppling. 

 

Myndigheten menar att ”frihet under ansvar är en förutsättning för att man ska känna motivation” och att 

”medarbetaren inte behöver ha så mycket frihet under ansvar eftersom arbetet är så regelstyrt”. I ett 

coachande ledarskap ingår att kunna ge frihet under ansvar. Myndigheten som påvisar hög grad av struktur 

har svårigheter utifrån sin regelstyrning att ge denna frihet, trots detta anses det vara en viktig faktor för 

motivation, effektivitet och produktivitet. 

 

Motivationen är en viktig faktor för genomförandet av arbetsuppgifter, detta enligt Hertzbergs 

motivationsteori. Den inre motivationen består av lusten att testa sin förmåga, behovet av utmaningar, 

spänningen med att tävla, glädjen med att lyckas och känslan av att behärska något. Berg beskriver även att 

det allra viktigaste är kanske att uppleva den social trygghet som ligger i att prestera något tillsammans med 

andra och uppnå framgång tillsammans med andra78.  

 

 

                                                 
78 Berg, M (2004:104), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 



 
Högskolan i Gävle 
Institution: vårdvetenskap och sociologi 
Handledare: Fereshteh Ahmadi  
Sociologi C, VT 2008 
 

 Lena Jadekrantz 
Charlotta Nilsson 

 
 
 

- 32 - 

5.1.2 Vilken insikt har ledarna har ledarna i om deras val av beteende mot 

medarbetarna påverkar medarbetarens motivation, effektivitet och produktivitet?  

Denna teoretiska uppsats visar att ledarens insikt om det coachande förhållningssättet påverkar ledarnas 

bemötande mot medarbetarna. Företaget arbetar löpande med individen genom delaktighet i form av 

samverkansprojekt.  

Motiverade medarbetare blir effektiva och produktiva genom att företaget skapar en känsla av samhörighet. 

Myndigheten arbetar med medarbetarnas utveckling via tekniska system, samverkansgrupper och 

projektmetoder. Motivationen på myndigheten ”anses komma inifrån individerna själva” och inte från ett 

ledarskap eller genom en interaktion individer emellan. Således anser man inte på myndigheten att ledarens 

val av beteende påverkar medarbetarnas motivation, effektivitet eller produktivitet. Det finns inte någon 

tydlighet från myndighetsledningen hur den enskilde ledaren på myndigheten kan arbeta med att nå effekt 

på medarbetares motivation, effektivitet och produktivitet. För att nå motivation krävs en hög grad av 

dialog. En dialog som bör vara individanpassad. Motivation kommer inte enbart inifrån en individ utan 

skapas av ett öppet och delaktigt ledarskap. Delaktighet skapar en känsla av att medarbetaren är viktig och 

det ökar medarbetarnas motivation. 

 

Den enskilde ledarens personliga egenskaper är naturligtvis viktiga i sammanhanget men vi har valt att inte 

omfatta det i denna studie.   

 

Ledarnas val av beteende relateras till McGregors teori om x och y – människor kan ses som varandras 

motpoler. Människor är lata, tycker inte om att arbeta, eller ta ansvar och måste hela tiden övertalas att 

prestera (x). Människor tycker om arbete, är kreativa, söker ansvar och är självgående (y)79. Valet av 

människosyn är således en central faktor i ett ledarskap och studien påvisar att viss skillnad finns i 

respondenternas insikt i hur beteendet påverkar medarbetarnas motivation, effektivitet och produktivitet. 

 

 

 

 

                                                 
79 Berg, M (2004:50), Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas, Studentlitteratur, Lund 
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5.1.3 Skiljer sig synen på utövandet av ett coachande förhållningssätt mellan offentlig 

sektor och privat sektor och i så fall på vilket sätt? 

Den postmoderna eran innebär att information och kunskap står i fokus, arbetslivet blir allt mer målinriktat. 

Visioner och värderingar i målproduktion styrs till att alla medarbetare skall vara ansvariga för att nå upp till 

målbilden, att lyckas. Strategiska ledare behöver därför inlemma varje medarbetare i produktionen och göra 

visionerna till konkreta mål. Denna teoretiska uppsats har visat att företaget har inblick i det coachande 

förhållningssättet för att optimera ledarskapet och därmed frigöra den enskilde medarbetarens hela 

kompetens. Genom samverkan skapar man delaktighet och ett öppet klimat. Myndigheten har en styrning 

som innebär en tydlig bild gentemot medarbetaren, genom deltagande i samverkansarbetet samt via tekniska 

system finna möjligheter att framföra sina önskemål och jämföra om det finns möjlighet till 

kompetensutveckling utifrån den funktionsbeskrivning som finns framtagen. Slutsatsen blir att det finns 

skillnad i synen på det coachande förhållningssättet mellan myndighet och företag. Studien visar att det 

coachande förhållningssättet är mer uttalat och utpräglat hos företaget som är delaktig i studien än vad det är 

hos myndigheten. Myndigheten använder ett coachande förhållningssätt, dock inte i samma utsträckning 

som företaget. 
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5.2 Avslutande diskussion 
Syftet med studien är att se vilken roll det coachande förhållningssättet har inom både offentlig och privat 

sektor och om det coachande förhållningssättet har någon effekt på medarbetarens motivation. Motivation 

kan, som tidigare beskrivits, delas in i yttre och inre motivationsfaktorer och med ett coachande 

förhållningssätt kan de inre motivationsfaktorerna lockas fram hos medarbetaren. Ledarens kunskap om det 

coachande förhållningssättets effekt på medarbetarens motivation skiljer sig mellan den offentliga och 

privata sektorn. Med ett coachande förhållningssätt frigörs den enskilde medarbetaren, men även teamet 

som helhet. Detta genom att ett coachande förhållningssätt alltid utgår från den enskilde individen, indviden 

som är samhällets bas. Sociologin ser detta samspel mellan människan i samhället och samhället i 

människan. För att optimera individualiseringen, men ändå bibehålla strukturen och inte låta 

individualiseringen skena iväg, föreslås att organisationer sätter nya mål där empowerment är i fokus. 

Regelbundna ledarskapsutbildningar ökar ledarens självinsikt och självmedvetenhet, och därmed också 

insikten i hur ledaren påverkar sin omgivning. Ledares optimala effekt på omgivningen är som Blake and 

Mounton redovisar i ”The Grid Modell”, ges om ledaren når högt på skalan relation och struktur på samma 

gång. Effekten påvisar frigörande av kunskap, kompetens och nytänkande, där det sistnämnda är det verktyg 

som kan göra organisationen unik i den hårda verklighet som råder med hög konkurrens och ständig jakt på 

marknadsandelar. Empowerment, eller självmakt, avser alltså en tilltro till individens egen förmåga att 

förändra sin tillvaro genom sitt eget handlande. Om individen tar sitt ansvar att lyssna på sig själv och följa 

de frågor som är grunden i coaching – var är jag - var vill jag - hur ska jag nå dit, uppnås, enligt Berg, ett 

samhälle som genererar positivitet och nyfikenhet och där det finns en hög nivå av respekt för varandra och 

där frigörande av kapacitet genererar högre effektivitet och produktivitet. Ett samhälle som förädlas växer 

fram. Det växer fram genom ett coachande förhållningssätt. 
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5.3 Förslag till framtida studier 
 

En kompletterande och intressant aspekt är att även mäta medarbetarens önskemål på ledaren samt se hur 

medarbetaren ser på motivation och vilken effekt detta har för organisationens framgång. Detta går således 

att mäta genom teorier om motivation och hur organisationer bör utveckla mänskliga resurser. 

 

En ytterligare aspekt är att studera på ledaren vid anställningsintervjuer och vilken hänsyn den eventuella 

arbetsgivaren tar till ledarens kompetens och om hänsyn tas till de tre dimensionerna struktur, relation och 

förändring  

 

Denna studie kan utvecklas genom att komplettera med respondenter från bland annat det andra könet, 

annan härkomst etc. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide          

 
Inledande frågor 
1. Vilken roll har du?  
2. Beskriv vad dina arbetsuppgifter består av? 
3. Hur länge har du arbetat som chef här på…? 
Ledarens syn på ledarskap 
4. Beskriv ett optimalt ledarskap? (Hur det skulle kunna vara i den allra bästa av världar) 
5. Vad är viktigt i en ledarroll? 
Vad ledaren tror att medarbetarna tycker om ledarskap och vilken form av ledarskap vill medarbetarna ha 
6. Hur tror du som ledare att medarbetarnas uppfattning är om hur ledarskap bör vara  
7. Hur tror du att medarbetaren vill att en god ledare är?  
Hur ledaren låter medarbetaren vara aktiv 
8. Vilken roll spelar delaktighet in i ledarskapet? 
9. Vilken form av feedback ges och hur för att återkoppla och utvärdera medarbetares prestationer? Åldersskillnad? 
10. Vilken roll spelar lyhördhet, feedback och utveckling hos medarbetarna in i ledarskapet?  
11. Beskriv hur den interna kommunikationen/dialogen ser ut? 
12. Hur fungerar samverkan i projekt, delaktighet, påverkan på avdelningen? Beroende på mentalitet? 
Effekten av att medarbetare får vara aktiva 
13. Hur gör ledaren för att öka motivationen bland medarbetarna? 
14. Hur ser ledaren att medarbetaren har hög motivation? 
15. Vid vilka tillfällen har medarbetaren hög motivation?  
16. Hur arbetar ledaren med medarbetare som inte är motiverade? 
Ledarens syn på förändringsarbete/vidareutveckling 
17. Hur arbetar ni med lärprocesser? Hur ser ledaren på individuellt/organisatoriskt lärande? 
18. Hur lägger ledaren upp arbetet när han/hon arbetar med förändring och utveckling? 
19. Hur låter ledaren sina medarbetare vara aktiva vid förändringsarbete?  
20. Vilken roll spelar medarbetaren vid ett lyckat förändringsarbete? 
21. Sker det en reflektion för vidareutveckling i ett förändringsarbete? I ledningsgrupp/medarbetare? 
22. Om ja: varför anses det vara av värde? 
23. Vad betyder det att involvera arbetstagarna i utvecklingsarbete? 
Ledarens syn på struktur/rutiner/ordning och reda 
24. Vad innebär frihet under ansvar? 
25. Hur sätts organisationens/avdelningens mål? (Sätts målen uppifrån? Sker det tillsammans med medarbetare?) 
26. Om målen sätts ”uppifrån”, hur upplever du att detta tas emot av medarbetarna? 
Frågor om ett ledarskap med ett coachande förhållningssättet 
27. Hur kan en coach beskrivas? 
28. Vad är coachens roll? 
29. Vilka färdigheter och egenskaper är viktiga för en coach? 
30. Vad kan en coach göra för att motivera teamet och den enskilde individen? 
31. Hur påverkar ett ledarskap med ett coachande förhållningssätt produktiviteten?  
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Bilaga 2 - Figurförteckning         

 
Figur Text Sidan 
1 Områden i samhället som påverkar varandra   1 
2 Olika former framgångsrika organisationer  10 
3 Maslows behovspyramid 11 
4 Herzbergs teori om arbetsmotivation 12 
5 Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation 12 
6 McGregors teori om X och Y 14 
7 The Managerial Grid 15 
8 Coaching är att hjälpa individen att utveckla sättet att tänka, vara  

och lära sig så att han eller hon kan uppnå sina mål 
17 

9 McGregors teori om X och Y, ledarens människosyn får konsekvenser  
för i hur ledaren förhåller sig till sina medarbetare 

20 

10 The Managerial Grid samt vilken form av ledarstil en ledare med ett 
styrande och en stödjande roll genererar 

21 

11 Ledarskapet på företaget och myndigheten 22 
12 Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation samt hur företaget 

och organisationen ser på de fem variablerna 
24 

13 Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation samt utdrag  
från empirin 

26 

14 Lärprocesser 28 
15 Fem faser i coachingmetoden 29 
 
 
 


