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Sammanfattning 

Titel: Torsbergsandan – Kultur och motivation 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Suleyman Alp och Ronnie Huang 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: April 2013 

Syfte: Med denna studie vill vi få en ökad förståelse för hur ledare kan motivera sina 

medarbetare för att skapa en starkare organisationskultur.  

 

Metod: De tre metoder som vi har använt oss av i vår uppsats är kvalitativ metod, 

hermeneutisk metod samt deduktiv metod. Den kvalitativa metoden har vi valt eftersom den 

till största delen inte kräver några beräkningar eller siffror utan snarare förståelse för 

människors handlingar. Hermeneutiken lämpar sig väl i vårt arbete. Vårt ämne handlar om 

ledarskap och kräver många tolkningar vilket är en del av hermeneutiken. Slutligen har vi 

deduktiv metod. Anledningen till att vi har valt oss av den deduktiva metoden är att uppsatsen 

blir mer trovärdig för läsaren då texten blir kopplad till tidigare välkända teorier.  

 

Resultat och slutsats: 

För att skapa motivation hos personal på Torsbergsgymnasiet behöver rektorerna framför allt 

visa sina medarbetare mer uppskattning. Det kan rektorerna göra genom att göra fler besök 

hos medarbetarna i deras klassrum. Vi har även kommit fram till att rektorerna måste jobba 

hårdare med det pedagogiska arbetet. Vi menar att rektorerna måste lägga mer fokus på sina 

medarbetares välmående. Det kan de bland annat göra genom att lyssna mer på vad 

medarbetarna har att säga, lära sig mer om deras arbetssituation för att ge dem stöd när det 

behövs samt berömma dem för att de ska känna sig uppskattade.   

 

Förslag till fortsatt forskning: 

För att få ett bredare perspektiv och bättre förståelse av organisationskultur och motivation är 

ett förslag att jämföra Torsbergsgymnasiet med en annan gymnasieskola.  

 

Uppsatsens bidrag: 

Denna studie ska förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för organisationskulturen i 

Torsbergsgymnasiet samt hur ledningen motiverar sina medarbetare. Under studiens gång 

framför vi idéer om hur ledningen på Torsbergsgymnasiet kan öka motivationen hos sina 

medarbetare för att utveckla kulturen.  

 

Nyckelord: Organisationskultur, ledarskap, motivation, utveckling och mål. 
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ABSTRACT 

Title: The spirit of Torsberg - Culture and motivation 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Suleyman Alp and Ronnie Huang 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: April 2013 

Aim: Our purpose with this paper is to get a better understanding of how leaders can motivate 

their employees to create a strong organizational culture.  

 

Method: We have used three different methods in our paper. The following is qualitative 

method, hermeneutics and the deductive method. We chose qualitative method because it 

doesn't require any calculations or numbers, but rather the understanding of human action. 

We believe that Hermeneutics fit our work the best. That's because our topic is about 

leadership that requires a lot of interpretations, which is a part of hermeneutics. Finally, we 

have deductive method. The reason of using the deductive method is that our essay becomes 

more convincing to the reader when the text is linked to previous well-known theories. 

 

Result and conclusions: 

In order to create motivation among staff members in Torsberg high School, we have 

concluded that the principals in particular need to show more appreciation to their employees 

by making more visits to them in their classrooms.  

 

We also found that principals have to work harder with the pedagogical part. By that we mean 

that they have to put more focus on its employees' well-being by including listening more to 

what they have to say, learn more about their professions to give them support when needed 

and to let them feel more fame for them to feel appreciated. 

 

Suggestions for future research: A thought that struck us during the work process was that 

we wanted to compare Torsberg high school with some other schools in order to get a wider 

perspective. We believe this can create an even better understanding. 

 

Contribution of the thesis: With this study, we contribute to the understanding of an 

organizational culture of the school and during our study we came up with ideas that we think 

could help management develop culture. 

 

Key words: Organizational culture, leadership, motivation, development and goal. 
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Förord 
Vi vill först börja med att tacka vår handledare Lars Ekstrand som har gett oss bra feedback 

och även hjälpt oss under arbetets gång.  

 

Vi vill även tacka alla som har ställt upp på en intervju på Torsbergsgymnasiet. Vi är mycket 

tacksamma att vi fick möjligheten att studera er organisation och ta del av er kunskap.  

 

Till slut vill vi tacka våra familjer och vänner som har gett oss stöd och motivation under 

arbetets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisationskultur förekommer i alla verksamheter oavsett om det är ett vinstdrivande 

företag, en förvaltning eller en ideell förening.
1
 Karasek (1979) och Siegrist (1996) anser att 

en kultur kännetecknas av gemensamma värderingar, betydelser samt beteenden. Vidare 

menar Karasek (1979) och Siegrist (1996) att dessa värderingar i sin tur kan gälla de 

anställdas hälsa och välbefinnande. Jones (1983), Schein (1992) samt Deal och Kennedy 

(1982) anser att organisationskultur är ett klimat som skapas av värderingar, beteenden, regler 

och synsätt som personer har. Kulturen är avgörande för om människor trivs på arbetsplatsen 

eller inte, om människor vill samarbeta eller jobba ensamma, om medarbetare vill dela med 

sig av information till andra eller hålla det för sig själva (Bruzelius och Skärvad, 2004). Dessa 

faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att människor skall trivas och känna sig motiverade på 

arbetsplatsen (Bruzelius och Skärvad, 2004). Genom en stark kultur menar Brown (1995) att 

man kan uppnå hög motivation hos medarbetare.  

Eftersom kulturen har en sådan stor betydelse i en organisation måste ledare fokusera på att 

bygga upp kulturen så att den blir stark. Bruzelius och Skärvad (2000) anser att motivation 

är en grundläggande faktor som driver människors handlingar vilket är utgångspunkten för 

att skapa en stark kultur. För att få personal i en organisation att frivilligt och engagerat 

agera med sin fulla potential krävs det att ledningen motiverar personalen i deras arbete 

(Bruzelius och Skärvad, 2000). För att ledningen ska lyckas motivera sina medarbetare 

måste ledningen först och främst veta vad som driver medarbetarna. Bang (2009) anser att 

personal som arbetat i en organisation under lång tid är ett sätt att känneteckna en stark 

kultur. Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) kan en stark kultur kännetecknas av att 

de anställda väljer att följa gemensamma mål i organisationen. Johansson (2003) anser att 

en stark kultur kan uppnås genom god kommunikation. I denna studie har vi valt att 

granska hur man kan uppnå en stark kultur genom motivationsskapande insatser. Hur kan 

ledare motivera sina medarbetare så att det skapas en starkare organisationskultur? Vi har 

försökt att ge en klar och konkret bild av hur ledare kan gå tillväga för att skapa en starkare 

organisationskultur genom att öka medarbetares motivation.  

 
1.2 Syfte 

Syftet är att, i ett organisationskulturperspektiv, studera motivationen bland medarbetare 

vid Torsbergsgymnasiet. Våra förhoppningar är att få en ökad förståelse för hur ledningen 

motiverar sina medarbetare. Kanske kan vi, om vi lyckas skapa oss en god förståelse för 

organisationskulturen på Torsbergsgymnasiet, lämna ett bidrag till hur ledningen skulle 

kunna öka motivationen hos sina medarbetare.  
 

1.3 Frågeställningar 
- Vad är en stark organisationskultur? 

- Vad kännetecknar ett bra ledarskap i en stark organisationskultur? 

- Hur kan man bygga upp en stark organisationskultur? 

                                                 
1
 http://www.entreprenor.se/i_praktiken/stark-foretagskultur-okar-lonsamheten_135996.html  
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1.4 Avgränsning 
Organisationskultur är ett mycket brett ämne. Därför har vi valt att avgränsa oss till en viss del 

av en organisationskultur. Delen i organisationskulturen som vi har valt att fokusera på är 

motivation. Vi kommer alltså att hålla oss inom ramen för hur ledare kan motivera sina 

medarbetare. 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Övergripande metoduppläggning  

Vi har planerat att använda oss av en klassisk struktur d.v.s. en teori, en empiri samt en analys 

och en slutsatsdel. För att få ett helhetsperspektiv på arbetet kommer vi att fokusera på 

samtliga delar. Vi kommer att göra många intervjuer med olika personer i en organisation så 

att vi får ett stort underlag som vi sedan kan koppla till olika teorier. På så sätt kommer arbetet 

förhoppningsvis att bli mer trovärdigt och det kommer att bli enklare för läsaren att leva sig in 

i det. Därmed skapar vi också en möjlighet att se på situationer ur olika perspektiv.  
 

Metoder som vi har utgått från är kvalitativ/kvantitativ metod, positivistisk/hermeneutisk 

metod och induktiv/deduktiv metod. Nedan har vi utförligt förklarat vilka av dessa metoder 

som vi använder oss av i arbetet samt motiverat våra val.  
 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Trost (2007) har i sin bok Enkätboken gett en förenklad beskrivning av metoderna kvalitativ 

och kvantitativ. Han menar att kvantitativ metod används när det handlar om siffror medan 

kvalitativ metod används när det gäller tolkningar av hypoteser. Trost (2005) menar i boken 

Kvalitativa intervjuer att kvantitativ metod ska användas när intresset ligger i att göra 

beräkningar. Dock anser han att kvalitativ metod ska användas när intresset ligger i att förstå 

människors sätt att resonera och reagera. Trost (2005) använder en metafor för att tydliggöra 

skillnaden mellan metoderna. Vi uppfattar det som att han vill skilja på metoderna med hjälp 

av en metafor som handlar om blommor på en äng. Trost (2005) menar enligt vår uppfattning 

att kvantitativ metod ska användas när en person vill räkna blommorna. Om personen däremot 

vill förstå blommornas situation ska personen istället använda sig av en kvalitativ metod. 

Holme och Solvang (1997) menar att den kvalitativa metoden används för att förstå det 

tillstånd som organisationer, grupper och individer befinner sig i. Vi tolkar det som att den 

kvalitativa metoden har sitt fokus på upplevelser, handlingars innebörd och frågeställningar. 

Wedin och Sandel (2004) anser att syftet med den kvalitativa metoden är att kunna förstå det 

insamlade materialet för att sedan tolka budskapet. Härmed har vi förstått att den kvantitativa 

metoden har sin utgångspunkt i beräkningar och siffror medan den kvalitativa metoden är mer 

öppen för tolkningar av omvärldsfaktorer. Vi anser att den kvalitativa metoden är relevant för 

vårt arbete eftersom det handlar om ämnet ledarskap. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl 

för våra intervjuer som grundar sig i att förstå människors handlingar samt för obeservationer 

som vi har gjort på skolan.  

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att forskaren kan göra ensidig tolkning av 

information. För att undvika det finns det sex olika kriterier som måste uppfyllas. 1) 

Tolkningen ska överensstämma med den information som granskas. 2) Urvalet ska vara brett 

så att metoden inte leder till ett ensidigt perspektiv. 3) Flera personer ska låtas tolka samma 

information varigenom det undersöks om dessa tolkar informationen på samma sätt som den 

undersökande gör. 4)Informationen ska ses från olika perspektiv med en strävan att vara 
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öppen för alternativa tolkningar. 5) Information ska granskas på djupet och det ska inte bara 

göras ytliga observationer. 6) Man ska vara medveten om att olika sammanhang och 

situationer som studien utförs i kan påverka hur tolkningen görs (Ekström och Larsson, 2000). 

Vi anser att vi har tagit hänsyn till ovanstående sex kriterier i studien.  

 
2.3 Positivistisk eller hermeneutisk metod? 

Bell och Bryman (2005) anser att hermeneutiken har sin utgångspunkt i språk. Språket är 

enligt Bell och Bryman (2005) en nyckel till kunskap om människors inre. Denna teori tolkar 

vi som att forskarens roll är att få kunskap genom att studera och tolka sättet som människor 

uttrycker sig på, bland annat genom språk. Bell och Bryman (2005) menar att syftet med 

positivismen är att förklara objektivt hur saker och ting faktiskt förhåller sig i verkligheten. 

Davidson och Patel (2003) anser att syftet med hermeneutiken är att försöka förstå 

grundbetingelser för människor och deras bild av verkligheten. Utifrån ovanstående 

resonemang har vi förstått att positivismen inriktar sig på att studera mätbara enheter medan 

hermeneutiken har en samhällsvetenskaplig grund med utrymme för tolkningar och 

ifrågasättande av det material som undersöks. Därmed anser vi att hermeneutiken lämpar sig 

väl i vårt arbete. Det kom vi fram till eftersom vårt ämne handlar om ledarskap som kräver 

många tolkningar vilket är en del av hermeneutiken.  

 

Fördelen med hermeneutisk metod är att den är mest lämpad vid kvalitativa metoder men 

också genom att studera och tolka människors handlingar vilket vi anser skapar en djupare 

förståelse för våra intervjuer. En nackdel med hermeneutisk metod kan vara att informationen 

inte har framförts genom en säker grund till skillnad från den positivistiska metoden. En 

annan nackdel med den hermeneutiska metoden är att forskare kan tolka information olika 

vilket kan leda till att resultatet av undersökningar kan bli olika. (Davidson och Patel, 2003)  

  

2.4 Induktiv eller deduktiv metod?  

För att ta reda på vilken av metoderna induktiv och deduktiv som lämpar sig väl för vårt 

arbete måste vi först definiera begreppen. Davidson och Patel (2003) anser att deduktiv metod 

är ett förhållningssätt som innebär att forskare som generar kunskap på något sätt ska förhålla 

sina studier till teorin. Enligt Le Duc (2007) innebär den deduktiva metoden att forskare ska 

använda sig av teorin för att skapa hypoteser som personen sedan ska testa för att se om 

hypoteserna stämmer överens med verkligheten. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) 

förklarar att deduktiv metod innebär att man går från teori till empiri. Det uppfattar vi som att 

de menar att forskare tar sin kunskap från teorin för att sedan koppla det till empirin. 

Med det som grund har vi tillräckligt med information om vad deduktiv metod betyder. 

Vidare ska vi även förklara vad den induktiva metoden innebär. Enligt Le Duc (2007) är 

induktiv metod motsatsen till deduktiv metod. Det uppfattar vi som att han menar att forskare 

ska utgå från verkligheten för att skapa nya hypoteser. Vilket skiljer sig från den deduktiva 

metoden som har sin utgångspunkt i teorin. Vi menar att forskare ska utifrån verkligheten 

skapa observationer. Observationerna ska sedan jämföras med teorin för att se om de stämmer 

överens med gamla antaganden. Patel och Davidsson (2003) anser att en studie med en 

induktiv metod påbörjas med en undersökning som inte förankras till någon vedertagen teori. 

Eriksson och Wiedersheim (2011) anser att utgångspunkten för induktiv metod är empirin. 

Utifrån det har vi förstått att den deduktiva metoden bidrar till att skapa nya hypoteser och 

teorier utifrån verkligheten medan utgångspunkten för den deduktiva metoden ligger i att 

skapa hypoteser utifrån det som står i litteraturen.    
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En fördel med den deduktiva metoden är enligt Davidson och Patel (2003) att man utgår från 

erkända och etablerade teorier som finns i litteraturen. Det motverkar att resultatet av studien 

framställs av forskarens egna subjektiva bedömningar. På så sätt blir studien mer trovärdig för 

läsaren. Davidson och Patel (2003) anser att en nackdel med den deduktiva metoden är att 

gamla antaganden inte behöver vara korrekta idag. Genom ny forskning kan nya upptäckter 

göras som är mer korrekta. Utifrån vår egen erfarenhet och genom logiskt tänkande vet vi att 

den deduktiva metoden inte är lika tidskrävande som den induktiva metoden. Att göra egna 

undersökningar för att utveckla nya teorier kan ta lång tid, men genom att utgå från tidigare 

teorier och kunskap sparas det mycket tid.  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av den deduktiva metoden. Det har vi gjort med tanke 

på att uppsatsen blir mer trovärdig för läsaren då texten blir kopplad till tidigare välkända 

teorier. Dessutom sparar vi mycket tid genom att använda oss av tidigare kunskap som finns i 

litteratur eftersom det kan vara besvärligt och tidskrävande att göra nya forskningar.   

 

2.5 Koppling teori och empiri 
För att läsaren ska få en överskådlig koppling mellan vår teori- och empiridel har vi valt att 

presentera ett par nyckelord. Dessa nyckelord är tagna ur teorierna Schein, stark kultur, fem 

olika typer av ledare samt Maslows behovspyramid. Dessa fyra teorier återspeglas i 

teorikapitlet och har legat till grund för våra intervjufrågor. Dessa nyckelord har inte skrivits i 

vår empiridel men syns indirekt i empiridelen. Det beror på att vi har formulerat 

intervjufrågorna på ett sätt som vi anser passar den kvalitativa metoden i arbetet. Det innebär 

att vi har formulerat frågorna på ett sätt som gör att respondenterna inte kan svara med "Ja 

eller nej" utan vägleds till att ge ett utförligare svar. Genom att använda oss av den här 

metoden blir det svårt att placera in nyckelorden i frågorna. Därför har vi valt att koppla 

nyckelorden till frågorna indirekt. Det innebär att nyckelorden inte finns i frågorna som 

ställts. Däremot har vi ställt frågorna på ett sätt som har att gett oss svar som passar våra 

nyckelord. På grund av att nyckelorden inte är direkt kopplade till frågorna blir det inte 

uppenbart för läsaren att vi använt oss av nyckelord. Därför har vi valt att förklara det för att 

ge läsaren en förståelse för hur vi har kopplat ihop teorin med empirin.  

 

 

Nyckelord: 

Beteende 

Uppskattning 

Utomstående 

Stark kultur 

Kultur 

Observera 

Drivkraft 

Ledarskap 

Stämning 

Engagemang 

Utvecklas 
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2.6 Teorikoppling 
Trots att vårt huvudområde i arbetet är motivation har vi valt att även skriva om kultur och 

ledarskap. Anledningen till det är att vi anser att dessa områden hör ihop med varandra. Vi 

menar att en kultur i en organisation kännetecknar dess ledarskap. Beroende på hur 

ledarskapet bedrivs kommer det att påverka hur motivationen gestaltar sig i organisationen. 

Motivationen blir i sin tur grunden för hur kulturen byggs upp. Vi menar att om ledare lyckas 

motivera sina medarbetare kommer det att skapas en starkare kultur. Vi anser att ledare har en 

stor roll vad gäller främjandet av motivation. Därför har vi valt att skapa en egen modell som 

visar en koppling mellan kultur, ledarskap och motivation (Bruzelius och Skärvad, 2000).   

 

 
2.7 Översikt teoridel   
Vi är medvetna om att vi har många teorier i vår uppsats. Vi har därför valt att presentera vårt 

upplägg för att läsaren ska få en tydlig översikt på hur vi har tänkt oss att vårt arbete ska se ut. 

För att göra det enklare att förstå vårt resonemang har vi skapat en modell som visar hur vi 

kommer att lägga upp vår teoridel och den ser ut på följande sätt:  

 

 
 

För att undvika att skriva ett alldeles för brett arbete har vi försökt att fokusera på djupet. 

Därför har vi skapat en trattformad modell som visar hur vi ska gå på djupet med våra teorier. 

Tanken är att vi ska börja med att ge en övergripande insyn i kulturen på Torsbergsgymnasiet. 

Denna kommer att skapa förståelse för hur människor trivs och behandlar varandra i skolan. 

Eftersom ledarna har en stor roll vad gäller att påverka kulturen har vi även valt att beskriva 

hur de är som ledare och vilka ledarstilar som de använder sig av. Därefter har vi granskat hur 

ledningen arbetar för att motivera sina medarbetare vilket har varit kärnan i vårt arbete.  

 
 

   Kultur 

  Ledarskap 

Motivation 
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2.8 Uppläggning motivationsdel 

 

 

Som vi nämnde tidigare är motivationsfrågan kärnan i vårt arbete. Ovan har vi framfört ett 

träddiagram som visar hur vi har gått på djupet när det gäller motivation. Vi har som 

utgångspunkt för motivation använt oss av Maslows behovspyramid. Det är en modell som 

består av fem steg där vi enbart har fokuserat på steg fyra och fem. Dessa steg har vi sedan 

byggt på med andra teorier och vetenskapliga antaganden från olika forskare. Det har vi gjort 

dels för att skapa bättre förståelse för steg fyra och fem i Maslows behovspyramid och dels 

för att skapa mer trovärdighet för resonemangen som står i dessa steg.  
 

Steg fyra anger att människor motiveras när deras behov för uppskattning uppfylls. Denna 

teori stärks av teori X och Y som tyder på att ledare måste bemöta sina medarbetare med 

ödmjukhet och entusiasm för att motiveras. För att visa hur ledare kan motivera sina 

medarbetare med ödmjukhet och entusiasm har vi presenterat fyra olika tillvägagångssätt.    
 

Steg fem anger att människor motiveras när deras behov av självförverkligande uppfylls. 

Därmed har vi framfört tre olika sätt som ledare kan gå tillväga för att stödja sina medarbetare 

i deras strävan att uppfylla sina självförverkligande behov.   
 

2.9 Datainsamling 

2.9.1 Primärdata  
Primärdata består av information som bland annat kommer från intervjuer, observationer, 

enkätundersökningar och frågeformulär (Ghauri & Grønhaug, 2005). Primärdata som vi har i 

arbetet kommer från personliga intervjuer. En fördel med primärdata är att forskaren själv 

samlar in informationen och kan då själv anpassa den till undersökningsområdet. En annan 

fördel är att forskaren får aktuell information om området och vet hur tillförlitlig 

informationen är eftersom det är forskaren själv som har samlat in den och vet bakgrunden till 

den. Nackdelen med primärdata är att det kräver mycket tid att samla in data och insamlandet 

kan därmed vara kostsamt (Christensen, 2010). När vi samlat in primärdata har vi använt oss 

av kvalitativa intervjuer.  
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2.9.1 Kvalitativa intervjuer 
Ekholm och Fransson (2012) anser att utgångspunkten för kvalitativa intervjuer är att ställa 

frågor på ett sådant sätt att det inte påverkar hur respondenten kommer att svara.  

Wilson (2008) menar att det är en fördel om frågorna som ställs är öppna eftersom det kan 

fånga en bättre bild av människors intresse samt känslor för kulturen. Vi uppfattar det som att 

Wilson (2008) samt Ekholm och Fransson (2012) menar att intervjupersonen helst inte ska 

påverka respondentens svar under intervjun genom att exempelvis ange möjliga svar. 

Respondenten ska själv få tänka ut vad denne ska säga utan att någon påverkar personen.  

 

För att undvika att leda respondenterna till att svara på ett visst sätt har vi försökt att 

formulera frågorna öppna. Av samma anledning har vi även undvikit att använda oss av 

exempel eftersom det kan påverka respondenternas svar.  

 

Ekholm och Franssons (2012) har presenterat några frågor som har fått oss att funderade kring 

vårt syfte och vår huvudsakliga frågeställning. Varför skall vi göra kvalitativa intervjuer? Vad 

ger det oss? Målsättningen med kvalitativa intervjuer är att identifiera eller upptäcka ännu 

icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder (Ekholm 

och Fransson, 2012). Utförandet av kvalitativa intervjuer har alltså inneburit att vi har fått 

information som vi annars inte hade haft tillgång till. Med andra ord menar vi att de svar som 

vi fått från de personer som vi intervjuat hade varit svåra att få tag på utan intervjuer. Dessa 

svar skulle vi troligen inte ha kunnat få tag på genom att t.ex. söka på Internet.  

 

Det finns tre olika former av kvalitativa intervjuer och dessa visas nedan
2
:  

Ostrukturerad, semistrukturerad och utformning.  

 

Både den ostrukturerade och semistrukturerade formen innebär att intervjuprocessen är 

flexibel. Flexibilitet har varit en utgångspunkt för våra intervjuer. Vi har valt att utgå från den 

semistrukturerade formen. Anledningen till det är att den semistrukturerade formen ger oss 

frihet att utforma frågor på vårt eget sätt. Således kan vi ställa valfria frågor utöver de frågor 

som finns i vår intervjumanual. En annan anledning till att vi valt att använda oss av den 

semistrukturerade formen är att den tillåter oss att ställa olika följdfrågor. Den 

semistrukturerade formen avser även att ha öppna svarsalternativ för respondenter vilket vi 

har tagit hänsyn till under våra intervjuer.
3
  

 

2.9.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som finns tillgänglig via Internet, källor och rapporter (Eriksson 

och Wiedersheim, 2011). 

 

En fördel med sekundärdata är att den har god kvalitet och trovärdighet eftersom den kommer 

från kända källor t.ex. populära böcker eller skrifter. En annan fördel med sekundärdata är att 

den sparar skribenter mycket tid eftersom man slipper framställa nya teorier då teorier redan 

har tagits fram av forskare (Bryman, Bell, 2005). En nackdel är att den kunskap som finns i 

böcker ibland kan vara gammal och därmed inte aktuell för den forskning som görs 

(Christensen 2010). 

 

 

                                                 
2
 http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH2408/utvardh10/forelasningar/F5_KvalitativMetod2nov.pdf 

3
 Ibid 
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Vi sökte sekundärdata i litteratur, vetenskapliga artiklar från databasen i biblioteket på 

Högskolan i Gävle samt genom Internet. I första hand sökte vi igenom litteraturen för att hitta 

relevanta modeller till vårt arbete. För att få mer information använde vi oss av olika sökord 

på Internet. Ett ord som vi sökte på via webbplatsen Google var motivationsteori. Då kom vi 

fram till många olika sidor. När vi klickade på hemsidan som var näst högst upp fick vi upp 

en ny sida som ledde oss till teori X och Y.
4
 

 

2.10 Intervjumanual 
Under intervjuernas gång har vi försökt undvika att använda oss av svåra teoretiska begrepp. 

Vi anser att det kan göra det svårt för respondenterna att förstå frågorna. Vi har även försökt 

att undvika att ställa "Dubbelpipiga frågor" d.v.s. sådana frågor som kan vara svåra för 

respondenterna att svara på, t.ex. missbrukar invandrare svenska förmåner? Vi menar att det 

kan vara svårt för respondenterna att svara på allt för avancerade frågor.  

 

Vi är medvetna om att ett fåtal av våra frågor har kunnat uppfattas som känsliga men det är 

något som vi har försökt att undvika när vi har framställt frågorna. Vi anser att sådana frågor 

kan leda till oärliga svar från respondenterna då de kan tänkas vilja dölja sanningen.  

 

Något som vi även tänkt på när vi har framställt frågorna är att inte ställa frågor som är 

relaterade till händelser allt för länge sedan. Då finns det stor risk att respondenterna ger oss 

felaktig information eftersom de möjligtvis kan ha glömt bort mycket under den långa tiden.  

 

Vi är medvetna om att turordningen av frågorna kan påverka vilket svar man får från 

respondenterna. Vi menar att det kan bli skillnad i svaren beroende på om man ställer en fråga 

först, i mitten eller i slutet av intervjun. Det anser vi beror på att respondenterna blir tröttare ju 

längre in i intervjun man kommer. Därför har vi försökt att hålla intervjuerna korta för att få 

utförliga svar på alla våra frågor.  

 

När vi har ställt frågorna har vi använt oss av en ”tratteknik”. Det innebär att vi har börjat med 

att ställa övergripande frågor för att sedan gå vidare med att ställa djupare frågor.  

 

Vi har lagt upp respektive intervju delvis efter ett mönster av Kvale (1996) som ser ut på 

följande sätt:  

 

• Inledande frågor: Under dessa bad vi respondenten att berätta lite om sig själv. 

 

• Uppföljningsfrågor: Under intervjuns gång ställde vi uppföljningsfrågor. Exempelvis bad 

vi respondenterna att utveckla sitt svar om något var oklart.  

 

• Strukturerade frågor: Med dessa ledde vi respondenten till ett nytt ämne.  

 

• Tystnad: Med tystnad lät vi respondenten få utrymme att tänka till. Det gäller att inte vara 

för ivrig att ställa nästa fråga för snabbt. 

 

För att ta reda på om denna "tratteknik" skulle fungera bra för oss bestämde vi oss för att 

använda oss av provintervjuer. Vi har utfört totalt tre provintervjuer. Under de två första 

provintervjuerna märkte vi att vissa frågor som vi ställde kunde missuppfattas, vilket gjorde 

                                                 
4
 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=150&Base=1&MenuID=181 
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att vi fick korrigera och formulera om dessa intervjufrågor. Innan vi utförde den sista 

provintervjun hade vi korrigerat frågorna och kollat så att allt stämde. Då märkte vi att den 

intervjun blev mycket utförligare än de andra intervjuerna. Med hjälp av provintervjuerna 

kunde vi förkorta ner tidslängden på intervjuerna utan att minska på relevanta frågor. Vi kom 

fram till att en intervju högst skall ta 20 minuter för att nå bästa resultat. 

 

När vi tog kontakt med skolan för första gången fick vi ett positivt bemötande av samtliga 

personer och kunde boka ett möte inom en rimlig tid med de anställda på Torsbergsgymnasiet. 

Innan vi genomförde intervjuerna på Torsbergsgymnasiet såg vi till att vi var pålästa om 

skolan och vilka positioner intervjupersonerna innehade för att undvika missuppfattningar.  

 

2.11 Inträdesbiljetten 
Vi var positiva och engagerade att ta kontakt med respektive respondent. Vi började med att 

kontakta respondenterna via telefon. När vi hade mer information gällande intervjuerna valde 

vi att skicka det till respondenterna via mail. På telefon presenterade vi oss och nämnde att vi 

kom från Högskolan i Gävle och att vi läser på ekonomprogrammet. Vi förklarade kort för 

respondenterna att vi håller på med ett examensarbete gällande ledarskap och organisation 

samt beskrev vårt syfte med arbetet.   

 

I den övriga informationen som vi skickade till respondenterna via mail beskrev vi att 

intervjun kommer att ta ca 15 minuter och att intervjun kommer att spelas in. Vi förklarade 

även att vi kunde garantera anonymitet om respondenten krävde det. Anonymiteten är en 

viktig faktor att ta hänsyn till eftersom en studie av den här typen berör individens personliga 

uppfattningar och upplevelser. Om det publiceras kan det orsaka ett intrång i individens 

personliga integritet och yrkesutövande (Lindlof, 1995). 

 

Vid varje intervjutillfälle valde vi att skicka intervjufrågorna via mail till respektive 

respondent för att ge densamme en chans att titta på frågorna. På så sätt kunde respondenterna 

förbereda sig inför intervjun. Genom att ge respondenterna intervjufrågorna i förväg kunde vi 

få utförligare svar på frågorna.   

 

2.12 Vår roll 
Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och på arbetsplatsen. Vi såg till att vara strukturerade 

och tydliga i frågorna som vi ställde och undvek att använda oss av akademiska begrepp. Vi 

visade hänsyn och lät intervjuarna tala till punkt innan vi ställde nästa fråga. Vi var öppna och 

alerta och visade en positiv inställning. Slutligen såg vi till att tydliggöra det respondenterna 

hade sagt för att inte göra några misstolkningar (Kvale, 1996).  
 

2.13 Urval av respondenter  
Vi intervjuade 16 personer på Torsbergsgymnasiet: fyra rektorer, fyra lärare, vaktmästare, 

bibliotekarie, städerska och slutligen fem elever. Anledningen till att vi valde att intervjua 

dessa personer var att vi ville få en uppfattning om hur kulturen i skolan ser ut från olika 

perspektiv. Eleverna valdes ut slumpvis eftersom vi ansåg att det inte hade någon betydelse 

för vårt resultat vilka vi valde.    

 

Skolans personal är uppdelad i fyra enheter med en rektor som ansvarar för varje enhet. Vi 

valde att intervjua alla rektorer, d.v.s. en rektor för varje enhet på skolan. Fördelen med att 
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intervjua samtliga rektorer anser vi vara att det skapar en bättre helhetssyn för hur ledningen 

arbetar i skolan. Genom att undersöka hur rektorerna arbetar i de olika enheterna kan vi ställa 

deras röster mot varandra och därmed få en bättre uppfattning av hur ledningen arbetar för att 

motivera sina medarbetare. I och med att vi intervjuade alla rektorer är vi medvetna om att de 

efter intervjuerna kan ha diskuterat det med sina medarbetare. Vilket i sin tur kan ha påverkat 

de anställdas svar under intervjuerna.  

 

Vi har intervjuat en anställd för varje enhet. Detta med hänsyn till att få en överblick utifrån 

både ledningen och de anställdas perspektiv. Vi är medvetna om att det kan vara en nackdel 

med att endast intervjua en anställd för varje enhet då detta kan ge ett ensidigt perspektiv på 

hur det egentligen kan se ut i enheten. Genom att intervjua anställda med olika positioner 

inom skolan har vi erhållit en mer omfattande insyn i hela skolan.  
 

2.14 Metodreflektion  
Vi anser att intervjuerna medfört ett gott resultat. Vi upplevde att vissa respondenter var lite 

nervösa i början av intervjun men att det släppte ganska snabbt under intervjuns gång och man 

kunde se att de hamnade i ett mer avslappnat läge. Vi upplevde inte några missuppfattningar 

eller motstånd gällande frågorna som vi ställde till respektive respondent, utan de svarade 

mycket utförligt på frågorna som vi ställde. I vissa fall överskred vi tidsperioden men inget av 

fallen blev avslutat innan alla frågor blev ställda. Ibland tenderade svaren att avvika från 

frågan till sådan grad att vi fick avbryta respondenten för att inte dra över tiden allt för 

mycket.  
 

2.15 Metod för analys 

De metoder som vi använder oss av i vår analysdel är kvalitativ metod och deduktiv metod. 

Den deduktiva metoden gör det möjligt för oss att använda oss av tidigare kunskap som finns 

i litteratur, Internet och vetenskapliga artiklar. Sedan ger den kvalitativa metoden oss 

möjligheten att tolka den informationen. Därmed har vi i analys-delen ”knådat” den 

information som vi har hittat i litteraturens värld med den information som vi erhållit från 

våra intervjuer. Med andra ord har vi kopplat ihop de svar som vi har fått från intervjuerna 

med teorin för att sedan bedöma och reflektera kring hur vi anser att saker och ting kan 

utvecklas. Därefter har vi även framfört våra egna tankar och åsikter om råd och förslag till 

förbättringar.  

 

2.16 Trovärdighet och källkritik 
Vi har i vår studie i första hand använt oss av tryckta källor som böcker. Några av dessa 

böcker är skrivna av Trost, Bolman and Deal samt Arvidsson. Vi är medvetna om att böcker 

inte har blivit granskade i samma grad som vetenskapliga artiklar.
5
 

 

Vi anser dock att de böcker som vi har använt oss av har varit relevanta för de vetenskapliga 

artiklar som vi har använt oss av. Böckerna har således inte påverkat våra resultat utan bara 

förstärkt våra resonemang. De har även gett oss bättre förståelse för vårt ämne.   

 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen där vi bestämde att intervjua respektive respondent 

var för sig. Det gjorde vi för att förhoppningsvis få mer pålitliga och korrekta svar. 

Respondenterna kan annars påverkas av andra personers svar vilket vi inte vill att de ska göra 

                                                 
5
 http://www.ub.gu.se/skriva/vetenskaplighet/  

http://www.ub.gu.se/skriva/vetenskaplighet/
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eftersom vi vill åt deras egna tankar. Vi har samlat information från samtliga rektorer och 

minst en anställd från varje enhet. Vi har sett till att erhålla information från personer med 

olika positioner i skolan för att skapa mer trovärdighet för arbetet. På så vis får vi insyn i hur 

olika personer på skolan tänker om olika ämnen för att sedan göra en säkrare bedömning av 

informationen som vi har samlat in.  
 

Att en av oss har varit elev på Torsbergsgymnasiet anser vi också skapar en större 

trovärdighet eftersom vi själva kan jämföra våra erfarenheter med den information som vi har 

samlat in från respondenterna. Naturligtvis kan det vara problematiskt ur forskningssynpunkt. 

Vi menar att man måste ha ett visst avstånd till det man studerar. Dessutom har vi kompisar 

och bekanta som har gått på skolan vilket också kan påverka resultatet. Trots att vi har 

kännedom om bekanta som gått på skolan anser vi att vi gjort korrekta bedömningar som inte 

färgats av andra tankar. Vi menar helt enkelt att kompisarna inte har påverkat oss i våra 

bedömningar om skolan. Alvesson och Björklund, (1992) menar att ärlighet ofta är en bra 

utgångspunkt för god forskning. Vi anser att vi har varit ärliga när vi har utfört och bedömt 

våra undersökningar.  

2.17 Observationer 
Observationer kan enligt Steinar Kvale (1996) användas för att se grundläggande antaganden, 

och underförstådda uppfattningar, i en grupp eller en kultur. Med tanke på att 

intervjupersonerna endast utgår från sina tankar anser vi att det kan vara svårt för dem att 

utförligt berätta om de grundläggande antagandena som finns på skolan. För att få bättre 

grepp om skolans grundläggande antaganden har vi, förutom intervjuer, även använt oss av 

observationer.    
 

Vi har tyvärr inte haft möjlighet att delta i något personalmöte eller i en klass. Däremot har vi 

haft möjligheten att observera skolan. Vi åkte till skolan två timme tidigare än bestämd tid för 

att observera skolan. Således gick vi runt i cafeterian, gymnastiksalen, biblioteket samt 

korridorerna. Dessutom passade vi på att observera skolan under personalens lunchrast.   
 

Vi genomförde en av våra intervjuer i cafeterian. Det gav oss möjligheten att observera 

cafeterian. Bland annat satt det två elever som spelade piano och sjöng. När vi lyssnade på 

respondenten kunde vi samtidigt höra musik i bakgrunden från eleverna som spelade på 

pianot. Det tyckte vi var trevligt och positivt. Det gav oss verkligen en annan känsla än den vi 

fick då vi gjorde intervjuerna i ett vanligt rum. Dock var vi i början lite skeptiska till att göra 

intervjun i cafeterian då vi trodde att eleverna skulle föra för mycket oväsen. Det var 

emellertid inte alls så stökigt som vi hade förväntat oss utan vi kunde genomföra intervjun 

som vanligt utan att behöva höja rösten.  
 

2.18 Våra första tankar om skolan 

En av oss skribenter har inte besökt Torsbergsgymnasiet tidigare. Därför har vi skrivit ner vad 

denne fick för känsla första gången han besökte skolan.  
 

"Min första uppfattning om skolan är att det råder en lugn och trygg stämning. Det kan enligt 

mig bero på att skolan är stor och rymmer många elever, vilket gör att eleverna sprids ut i 

skolan. Jag anser att informationen som vi fick från samtliga respondenter gav oss en bra 

insikt i hur skolan är och respondenternas uppfattning stämde väl överens med min egen."  
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3 Teori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel kommer vi att behandla all teori som vi har fått fram från Internet, böcker och 

vetenskapliga artiklar. För att skapa mer trovärdighet till dessa teorier har vi framfört flera 

källor som styrker varandra. Det kommer även hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för 

vad teorierna innebär. Förutom att framföra olika källor har vi även framfört våra egna 

tolkningar och uppfattningar av teorierna för att skapa en ännu bättre förståelse för läsaren. 

Teorierna kommer sedan vara vår utgångspunkt när vi skriver vår analysdel.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.1 Begreppet motivation 

Begreppet motivation kan definieras på många olika sätt. Locke och Latham (2004) beskriver 

begreppet motivation genom att använda sig av tre olika aspekter. Riktning (val), intensitet 

(ansträngning) och uthållighet (persistens).  Även Sadri och Bowen (2011) beskriver 

begreppet motivation på ett likvärdigt sätt med aspekterna riktning, intensitet och uthållighet. 

Riktning innebär att man väljer en sysselsättning framför något annat. Intensitet beskrivs som 

hur väl medarbetare utför sina arbetsuppgifter. Den sista aspekten uthållighet innebär hur 

länge medarbetare upprätthåller beteendet. Vi tolkar detta som att motivation redogör för vad 

som driver människors val av åtgärder, samt hur hårt och hur länge dessa anstränger sig 

(Arnold, 2011). 
 
 
3.2 Organisationskultur 

Organisationskultur är ett komplext och svårinringat begrepp och vid första anblick kan det 

tyckas vara svårt att kunna beskriva innebörden av det. Detta beror på att människor definierar 

begreppet olika. Det beror även på vilka ändamål varje organisation har med sitt arbete.  

 

Geertz (1973) definierar begreppet organisationskultur ”som ett nät av innebörder; kulturen i 

sig utgör en kontinuerlig skapelse av de som påverkas av den.” Vi tolkar det som att Geertz 

(1973) menar att en organisationskultur inkluderar normer, åsikter, symboler och värderingar. 

 

En annan författare som vi kommer att använda oss av i vår studie gällande 

organisationskultur är Schein. Schein (1984) definierar organisationskultur som: 

 

”The pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, or developed 

in learning to cope with its problems of external adaptation and internal integration, and that 

have worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught to new members 

as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problem.”
6
  

 

Vi uppfattar det som att Schein (1984) menar att vi på en ytlig nivå kan få en viss förståelse 

av alla kulturer genom att analysera de artefakter som produceras och konsumeras i respektive 

kultur. De är alltså konkreta och kan avkodas och definieras via observation och analys. 

                                                 
6
 Schein, E. (1984). Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management Review.  pp.7 
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Det finns många olika modeller som kan användas för att studera en organisationskultur. 

Exempel på några modeller är Schein modellen, Integrationsmodellen och Differentierings-

modellen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vi har valt att utgå från Schein modellen. 

Anledningen till det är att vi anser att Scheinmodellen är det optimala valet för oss eftersom 

den täcker alla delar av kulturen som vi avser att undersöka.  

 

3.3 Schein modell 
Edgar Schein är en amerikansk socialpsykolog och en av förgrundsfigurerna inom den 

moderna forskningen kring organisationskultur. Han var professor vid MIT Sloan School of 

Management och lanserade i början av 80-talet en ny teori om organisationskulturens 

uppbyggnad. Schein (1984) menar att kulturen kan studeras på tre olika nivåer; synliga 

artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Dessa tre nivåer är olika synliga i en 

organisation och samarbetar för att skapa bättre förståelse för en kultur. Vidare menar Schein 

(1984) att man måste gå djupt in i en kultur om man vill observera den. 

Schein (1984) beskriver modellen som ett isberg med artefakterna på toppen av isberget. 

Dessa syns mest. Normer och värderingar befinner sig exakt ovanför vattenytan på isberget. 

Grundläggande antaganden ligger under vattnet och är mindre synliga.  

 

            
 
 

3.3.1 Artefakter 
Högst upp i Schein modellen återfinns de synliga artefakterna. Dessa är de saker som 

utomstående först ser då man möter en ny kultur. Det kan vara allt från hur man klär sig, 

byggnadernas arkitektur och inredningen till hur man uppträder, talar med varandra och vilka 

historier som finns inom företaget. Artefakterna delas ofta in i tre kategorier; fysiska, 

beteendemässiga och verbala uttryck (Schein, 1984).   

3.3.2 Normer och värderingar 
Schein (1984) anser att normer och värderingar är något som avspeglas på människor genom 

deras beteende och är lättast att upptäcka när någon bryter mot en norm. Schein (1984) menar 

att en organisations gemensamma normer och värderingar ligger till grund för hur individer 

agerar i olika situationer. Normer och värderingarna beskriver hur man tycker att något borde 

vara, snarare än hur det verkligen är. För att undersöka hur normer och värderingar hänger 

ihop menar Schein (1984) att man behöver studera hur de grundläggande antagandena ser ut.  

 



 20 

3.3.3 Grundläggande antaganden 
Medlemmar av kulturer är ofta omedvetna om de grundläggande antagandena, men dessa är 

faktiskt avgörande för hur individer agerar, tänker och känner. Dessa antaganden var från 

början värderingar men har med tiden blivit så vedertagna att de transformerats till 

grundläggande antaganden. Dessa antaganden är det innersta av organisationens kultur och 

vilar på en mycket stark grund. Anledningen till att deras styrka och beständighet är mycket 

större än hos värderingarna, är att de inte går att ifrågasätta och överhuvudtaget inte tas upp 

till diskussion (Schein, 1984). 

 

Om vi inte studerar eller försöker ta reda på underliggande och outtalade antaganden i 

organisationskulturen finns en risk att artefakterna inte tolkas på ett korrekt sätt eftersom de 

grundläggande antagandena utgör kärnan för kulturen (Schein, 2010). 

 

3.4 Stark kultur 
Bang, (2009) menar att en stark kultur kännetecknas av att en kultur i en organisation gäller 

för hela organisationen. Vi uppfattar det som att alla medlemmar i en organisation helst ska se 

kulturen på ett likvärdigt sätt. Kotter och Heskett (1992) menar att personal som har arbetat i 

en organisation under lång tid kan vara ett sätt att känneteckna en stark kultur. Vi uppfattar 

det som att personer troligen hinner skapa värderingar och normer som är tydliga för hela 

organisationen då de arbetat tillsammans under en lång tid (Bang, 2009). Enligt Abrahamsson 

och Andersen (2005) kan en stark kultur kännetecknas genom att anställda väljer att följa 

organisationens mål. Det tolkar vi som att en stark kultur kan skapas när alla personer i en 

organisation har samma visioner och mål att sträva efter.   

 

Stark kultur kan även uppnås på andra sätt. Bruzelius och Skärvad (2000) anser att motivation 

är en grundläggande faktor som driver människors handlingar. Vi uppfattar det som att de 

menar att motivationen bestämmer hur människor uppför sig mot varandra vilket blir 

utgångspunkten för en stark kultur. Även Madsen (1969) anser att motivation styr människors 

beteenden. Med det som grund har vi förstått att människors handlingar och beteenden 

bestäms av hur pass motiverade de är vilket sedan påverkar hur kulturen blir. Brown (1995) 

ser det från ett annat perspektiv och anser att en stark kultur motiverar individer. Vi tolkar det 

som att han menar att en stark kultur kännetecknar en god atmosfär bland medarbetare vilket 

motiverar människor. Utifrån det har vi förstått att en stark kultur kan motivera människor 

samtidigt som en stark kultur kan skapas när människor blir motiverade. 

 

3.5 Fem olika typer av ledare 
Bolman och Deal (2012) framför ett diagram i boken Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap som visar fem olika typer av ledare. Vi uppfattar det som att diagrammet mäter en 

ledares intresse för människor och intresse för deras arbetsuppgifter. Beroende på hur mycket 

engagemang varje ledare har för dessa områden kommer de nå en viss gradering i diagrammet 

som visar hur bra ledare de är. Den bästa typen av ledarskap kallas för integrerat chefskap och 

befinner sig på punkten 9,9 i diagrammet vilket innebär att personen har stort intresse för 

människor, liksom för sina arbetsuppgifter. Den sämsta ledaren som varken har något intresse 

för människor eller för sina arbetsuppgifter kallas för minimalt chefskap och befinner sig på 

punkten 1,1 i diagrammet. Sedan har vi eftergivet chefskap som befinner sig på punkten 1,9 i 

diagrammet. Det tolkar vi som att ledaren har stort intresse för människor men inget intresse 

för sina arbetsuppgifter. Därefter kommer auktoritärt chefskap på punkten 9,1 i diagrammet. 

En auktoritär chef uppfattar vi är en ledare som har stort intresse för sina arbetsuppgifter men 
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inget intresse för människor. Slutligen har vi en ledare som kallas kompromissinriktat 

chefskap som befinner sig på punkten 5,5 i diagrammet. Det är en ledare som har lagom stort 

intresse för människor, liksom för sina arbetsuppgifter. Vi tolkar det som att den personen 

varken är den bäste eller sämste ledaren utan är en lagom bra ledare. Diagrammet ser ut som 

följande med alla fem olika ledare placerade på sina punkter: 

 

 

                
 Källa: Bolman & Deal (2012) 
 

3.6 Kontingensteorier 

Bolman och Deal (2012) poängterar att ledare som passar bra i en situation inte alltid behöver 

passa bra i en annan situation. Vi uppfattar det som att det är situationen som bestämmer 

vilket ledarskap som är bäst för just det tillfället. Med tanke på det har Bolman och Deal 

(2012) skapat så kallade kontingensteorier för att presentera situationer som kräver olika 

sorters ledarskap. Vi tolkar det som att författarna vill koppla vissa typer av ledarskap till 

vissa typer av situationer. På så sätt är det enkelt att se vilket ledarskap som ska utövas i en 

viss situation. Kontingensteorier innebär helt enkelt att olika omständigheter kräver olika 

former av ledarskap. Även Brown (2000), Forsyth (1999) och Yukl (1998) anser att det inte 

finns någon optimal ledare som passar till alla situationer. Bolman och Deal (2012) förklarar 

kontingensteorier med hjälp av en fyrfältstabell. Tabellen som vi kan se nedan visar olika 

ledarstilar genom att kombinera uppgift och relation. I varje ruta i tabellen visas en ledarstil 

som är anknuten till en viss situation. Det innebär enligt vår uppfattning att en ledarstil passar 

bäst ihop med den situation till vilken den är anknuten. Som vi kan se nedan handlar det om 

delaktigt ledarskap, säljinriktat ledarskap, delegerande ledarskap och orderinriktat ledarskap. 

En fråga som kontingensteorier kan ge svar på är följande: När ska en chef använda sig av 

respektive ledarstil? Vi uppfattar det som att det är situationen som bestämmer vilken ledarstil 

som är mest lämplig.  
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                     Källa: Bolman & Deal (2012) 
 

3.6.1 Delaktigt ledarskap: 
Delaktigt ledarskap ska användas då medarbetare är kompetenta men ovilliga eller osäkra i 

sina arbetsuppgifter. I denna situation är det mycket viktigt att ledaren låter alla medarbetare 

vara delaktiga i viktiga frågor som kan uppstå i företaget. Det uppfattar vi som att ledaren 

måste vara mer öppen inför sina anställda genom att dela med sig av sina idéer. Även om den 

informationen inte ingår i de anställdas uppgifter kan det ändå vara intressant för dem att veta 

hur saker och ting fungerar i verksamheten. På så sätt kommer arbetarna känna sig mer 

delaktiga i företaget och tycka att det är roligare att arbeta vilket med tiden kommer öka deras 

motivation.   

 

3.6.2 Säljinriktat ledarskap: 
Säljinriktat ledarskap ska användas då medarbetare är inkompetenta men villiga och säkra i 

sina arbetsuppgifter. Här är det viktigt för ledaren att noggrant förklara sina beslut och ge sina 

medarbetare en klar bild av vad de förväntas göra.  
 
3.6.3 Orderinriktat ledarskap: 
Orderinriktat ledarskap ska användas då medarbetare varken är kompetenta eller villiga och 

säkra i sina arbetsuppgifter. Här är det viktigt att ledaren ger tydliga och bestämda order om 

vad som ska göras för att arbetet ska utföras ordentligt.   
 
3.6.4 Delegerande ledarskap: 
Delegerande ledarskap ska användas då medarbetare både är kompetenta och villiga i sina 

arbetsuppgifter. I en sådan situation behöver inte ledaren blanda sig in i de anställdas 

arbetsuppgifter utan de klarar sig alldeles utmärkt på egen hand.  

 
3.7 Maslows behovspyramid 

Bolman och Deal (2012) har i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap framfört 

Maslows behovspyramid som visar fem olika behov som alla människor har. Vi har förstått 

att Bolman och Deal (2012) menar att när dessa behov blir uppfyllda kommer människor att 

känna sig mer motiverade. Vi uppfattar det som att dessa behov handlar om motivation i olika 

grader. Med det menar vi att de tre första behoven nedifrån i pyramiden, nämligen 
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fysiologiska behov, säkerhetsbehov och kontaktbehov, enbart är till för att motivera 

människor till att gå till sina arbeten. Dessa behov är alltså inte till för att motivera personer 

när de väl befinner sig på arbetsplatsen och ska utföra sina arbetsuppgifter. Dessa är snarare 

till för att människor överhuvudtaget ska vilja arbeta. Däremot är de två resterande behoven, 

nämligen uppskattning och självförverkligande, som befinner sig högst upp i pyramiden till 

för att motivera personer när de väl ska utföra sina arbetsuppgifter.   
 

                         
                                  Källa: Bolman & Deal (2012) 

 

Grove (1984) har också skrivit om Maslows behovspyramid. Han anser att anledningen till att 

Maslows valt att placera behoven i en hierarkisk ordning är att när ett lägre behov blir 

tillfredsställt, tar ett högre behov med all sannolikhet över. Vi uppfattar det som att han menar 

att de behov som befinner sig längst ner i pyramiden måste bli uppfyllda för att de högre upp 

ska kunna bli det.  

 

Grove (1984) har i boken Det produktiva ledarskapet gett en detaljerad förklaring av vad 

dessa olika steg av behov innebär. Utifrån det har vi nedan gett en beskrivning av hur vi tolkar 

dessa behov. 
 

3.7.1 Fysiologiska behov 
Fysiologiska behov är nödvändiga för alla människor. Behoven grundar sig i saker som kan 

köpas för pengar. Det kan t.ex. vara mat, kläder och andra nödvändiga föremål. Det är alltså 

behov av fysiska saker och ting som är nödvändiga för att överleva och klara sin vardag 

(Grove, 1984). 

 

3.7.2 Säkerhetsbehov 
Säkerhetsbehov uppkommer när människor känner sig oroliga eller rädda för att hamna i ett 

dåligt tillstånd. Det kan t.ex. vara rädsla för att förlora ett jobb. Ett sådant tillstånd kan i sin 

tur leda till att man hamnar i en situation där man inte får de grundläggande behoven 

tillfredsställda. Vi uppfattar det som att t.ex. ett anställningsavtal kan få en person att känna 

sig trygg eftersom personen kan försäkra sig om att inte förlora sitt jobb under den tid som 

anställningsavtalet löper (Grove, 1984).  
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3.7.3 Kontaktbehov 
Kontaktbehov uppkommer när människor känner sig ensamma. Det är behov av social 

tillhörighet. Vissa människor önskar t.ex. att tillhöra en grupp som de trivs med. Vi uppfattar 

det helt enkelt som att alla individer är i behov av kontakt, värme och trygghet (Grove, 1984). 

 

Dessa tre kategorier av behov som vi just har förklarat är som sagt behov som människor har 

för att överhuvudtaget vilja arbeta. Nedan ska vi förklara innebörden av de resterande två 

kategorierna av behov som enligt vår uppfattning är till för att motivera människor till att 

utföra sina arbetsuppgifter när de väl befinner sig på en arbetsplats. 

 
3.7.4 Behov av uppskattning  
Det här är ett behov som kan delas in i två olika kategorier. Med det menar vi att det är ett 

behov som består av två delar. Den ena delen handlar om att individer ska erhålla drivkraft 

genom att värdesätta sig själva. Den andra delen utgörs av den uppskattning och det 

erkännande man får från människor runt omkring. Vilken del som passar varje person är 

individuellt och kan se olika ut från person till person. Vissa människor tycker om att få 

uppskattning från människor i sin omgivning medan andra inte alls ser det på samma sätt.  Vi 

tolkar det som att uppskattning från andra människor är något som vissa personer behöver och 

andra inte (Grove, 1984). 
 
3.7.5 Behov av självförverkligande 
På denna nivå strävar arbetare efter att bli oberoende, skapa kontroll, utvecklas, kämpa för 

sina mål och självstyre. Det är ett behov som uppkommer när personer vill känna sig själva 

och allt de har omkring sig. Vi uppfattar det som att personerna vill ha kontroll över det som 

sker i deras omgivning så att de själva kan utvecklas och förverkliga sina önskemål (Grove, 

1984). 
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3.8 Teori X och Y 

Två olika teorier som ledare kan använda sig av för att engagera och motivera sina 

medarbetare är teori X och Y. 

 
3.8.1 Teori X 
McGregor (2006) anser att teori X grundar sig i att alla ledare ser sina anställda som lata, 

passiva, att de visar svag ambition, att de föredrar att bli ledda och att de inte gillar 

förändringar. Vidare anser McGregor (2006) att teori X består av två delar, en mjuk och en 

hård variant. McGregor (2006) menar att den mjuka varianten innebär att ledare ska bemöta 

sina anställda med entusiasm och respekt för att undvika konflikter och göra alla glada. Den 

hårda varianten innebär enligt McGregor (2006) att ledare tvingar sina anställda att utföra ett 

bra jobb genom hot, straff och hård kontroll. Bolman och Deal (2012) anser att den här typen 

av aggressiv ledarstil är traditionell. Bolman och Deal (2012) menar att den har en dålig effekt 

på medarbetares prestationer. Detta tolkar vi som att personal som blir dåligt behandlade 

kommer med tiden att bli osäkra och utföra ett dåligt arbete. Vi har förstått att Bolman och 

Deal (2012) menar att en aggresiv ledarstil kan leda till låg produktivitet, motsättningar, 

militanta fackföreningar och sabotage i det tysta. Nilsson (2011) stärker den mjuka varianten 

av teori X med sitt påstående om att komplimanger från ledare betyder mycket för personal. 

Vi tolkar det som att Nilsson (2011) menar att ledare kan öka motivationen hos sina 

medarbetare genom att vara ödmjuk och trevlig, precis det som den mjuka varianten av teori 

X står för.  

 

3.8.2 Teori Y 
Bolman och Deal (2012) anser att Teori Y har sin utgångspunkt i belöningssystem. Här gäller 

det för ledare att försöka motivera sina anställda med hjälp av belöningssystem. Det uppfattar 

vi som att Bolman och Deal (2012) menar att ledare ska försöka locka sina medarbetare till att 

göra ett bättre jobb genom att basera deras löner på hur bra arbete de utför. Det innebär att 

arbetarna ska belönas med något bättre utöver det vanliga när de utför ett bra jobb. Den extra 

belöningen som arbetarna får behöver inte alltid vara i form av pengar utan kan även vara 

exempelvis en semesterresa eller ledighet från jobbet. McGregor (2006) menar att människor 

utifrån Teori Y:s perspektiv ses som arbetsvilliga om arbetet ger stimulans, att de söker 

självständighet, tar ansvar och är initiativrika samt har förmåga till problemlösningar och 

idéskapande. Vi tolkar det som att McGregor (2006) menar att denna inställning på 

medarbetare är mer effektivt på lång sikt. Arvidsson (2005) anser att syftet med Teori Y är att 

försöka förhindra att medarbetare tänker i banor som: "Jag kan göra något åt det här, men 

varför ska jag göra det?". Vi uppfattar det som att Arvidsson (2005) framför allt vill att Teori 

Y ska ge medarbetare en anledning till att alltid göra sitt bästa. Med det menar vi att Teori Y 

skapar ett tänkande hos medarbetare som får dem att hela tiden fokusera på företagets bästa 

eftersom det ligger till grund för deras löner. 

3.9 Att lyssna ökar motivationen 
Gunnarsson (2010) menar att varje medarbetare har ett "osynligt skal" runt omkring sig som 

en ledare måste bryta sig igenom för att dra till sig personens förtroende. För att lyckas med 

det anser han att ledaren måste ha en öppen dialog och kommunikation med sina medarbetare 

där ledaren främst är den som lyssnar. Vi uppfattar det som att varje enskild person har egna 

tankar och åsikter. För att den här personen ska vilja dela med sig av sina tankar och åsikter 

måste personen känna att det finns någon som lyssnar på vad han/hon har att säga. Det är här 

ledaren kommer in. Då måste ledaren ta steget fram och visa att han/hon vill lyssna på vad 

medarbetarna har att säga. På så sätt kommer medarbetarna känna sig mer värdefulla, 
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intressanta och respekterade. Det kommer i sin tur leda till att ledaren lättare får gehör av sina 

medarbetare när han/hon vill förmedla ett budskap (Gunnarsson, 2010). 

 

Trautman (2005) uttrycker sig på följande sätt: "The ability to communicate well is crucial to 

being a successful manager".
7
 Vi tolkar det som att Trautman (2005) menar att ledare måste 

ha god kunskap att kommunicera för att motivera sina medarbetare. Vidare tolkar vi det som 

att ledare måste ha god förmåga att både tala och lyssna.  

 

Ryan och Deci (2000) anser att medarbetare motiveras när de känner att de ”gör nytta” på 

arbetsplatsen. Vi uppfattar det som att Ryan och Deci (2000) menar att när någon 

uppmärksammar och uppskattar människors arbetsutförande blir de glada, vilket kan göras 

genom att ledare t.ex. lyssnar på vad medarbetarna har att berätta om sina arbetsutföranden.  

3.10 Stolthet ökar motivationen 
Zobal (1998) har i en undersökning funnit en koppling mellan stolthet och motivation hos 

medarbetare. Zobal (1998) anser att personer som har ett jobb som de är stolta över arbetar 

bättre än personer som inte är stolta över sina jobb. Robbins (2010) anser att faktorer som 

avancemang, erkännande, ansvar och prestation är arbetstillfredsställelse. Vi uppfattar det 

som att Robbins (2010) menar att dessa faktorer är grundläggande behov som måste bli 

uppfyllda för att personal ska känna sig stolta över sina jobb. Självklart kan personer vara 

stolta på olika sätt. När vi tänker på stolthet över ett jobb tolkar vi det som ett jobb med hög 

status, höga löner och bra villkor. Vi menar att personer som är stolta över sina jobb gärna vill 

arbeta med det under en lång tid, om inte hela livet. Därför är det förståeligt att en sådan 

person lägger ner mer energi på sitt arbete för att det ska bli bra och framför allt för att få 

behålla sitt jobb. Om en person inte är stolt över sitt jobb kommer personen troligen inte bry 

sig om att förlora det jobbet i samma utsträckning som en person som älskar sitt jobb skulle 

göra. Därför kommer den senast nämnda personen troligen inte lägga ner lika mycket energi 

på det jobbet.      
 
3.11 Fysiska möten ökar motivationen 

Gunnarsson (2010) anser att personliga möten gör det lättare för grupper att förstå varandra. 

Han menar att synligheten och den informella kommunikationen ökar under personliga 

möten. Vi uppfattar det som att det blir lättare att förstå varandra genom kroppsspråk när 

personer träffar varandra fysiskt. Dessutom kan personerna ställa direkta frågor till varandra 

under personliga möten om det skulle uppstå något oklart som man inte förstår. Då får man 

svar direkt istället för att behöva dröja med svaret som fallet vore om t.ex. information 

förmedlades per mail eller post. Vi uppfattar det även som att det blir lättare för medarbetarna 

att vara delaktiga i diskussioner under ett personligt möte. Vi menar att om en person ställer 

en fråga under ett gruppmöte så kan medarbetare höra frågan. När medarbetarna hör frågan 

kan de få en bättre förståelse för diskussionen.  

 

Forskning har visat att kommunikation utgörs till 55 % av kroppsspråk och 45 % av tal. Vi 

uppfattar det som att det blir mycket enklare att förstå vad en person menar genom att träffa 

personen fysiskt. Därigenom blir det möjligt att kunna tolka personens kroppsspråk. Det kan 

annars bli svårt att förstå en person fullt ut genom att enbart höra eller läsa vad personen vill 

ha sagt.  Den ökade förståelsen hos medarbetare anser vi kan motivera dem.
8
  

                                                 
7
 Trautman, J. P. (2005).My Top 10 Practices for Leading And Motivating a Workforce. Evaluation Engineering. 

Vol. 44 Issue 8, pp.22.   
8
 http://www.olg.se/index.php/vuxenpsykologi/185-kroppssprak 
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Dessutom får medarbetarna, genom fysiska möten, känna en social samhörighet vilket vi 

också anser kan öka deras motivation. Ryan och Deci (1985) anser att självbestämmande, 

kompetens, social samhörighet och glädje är fyra faktorer att ta hänsyn till för att motivation 

ska uppstå. Även Ojala och Norell (2006) samt Bengoecha och Strean (2007) anser att socialt 

stöd är en grundläggande faktor för motivation.  
 
3.12 Lön och beröm ökar motivationen 
Kovach (1987) anser att lön och beröm är faktorer som arbetsgivare måste ta hänsyn till för 

att upprätthålla personalens motivation. Lön och beröm kan naturligtvis tolkas olika. En lön 

behöver inte alltid vara fast utan kan även vara rörlig. En fast lön är en bestämd lön som delas 

ut vid olika tidpunkter t.ex. varje vecka eller månad. En rörlig lön är däremot inte bestämd 

utan kan variera över tid beroende på hur ett arbete har utförts (Kovach, 1987).  

 

Precis som lön är även beröm något som delas ut till personer men inte i form av värdesaker 

eller föremål utan snarare i form av trevliga ord. Det kan t.ex. vara en ledare som berömmer 

sina medarbetare för att ha utfört ett bra arbete. Kovach (1987) menar enligt vår uppfattning 

att dessa faktorer kan motivera de anställda.  

 

Rollinson (1998) anser att det finns tre typer av belöningar som motiverar medarbetare 

nämligen belöningar utifrån, inifrån och sociala sådana. Vi har förstått att belöningar utifrån 

handlar om ersättningar i form av pengar, resor, försäkringar, pensioner och andra förmåner. 

Rollinson (1998) menar att belöningar inifrån kan handla om tankar och känslor som personer 

har för sitt arbete. Vi uppfattar det som att människor kan motiveras när de t.ex. får använda 

sin kunskap och sina förmågor, när de känner att deras arbete är betydelsefullt eller när de 

utmanas. Vidare menar Rollinson (1998) att sociala belöningar uppnås genom påverkan av 

andra människor. Enligt vår uppfattning kan det uppstå t.ex. när personer får erkännande av 

sina kollegor eller positiv uppmuntran av sina ledare.  

 

Även Passer (2009) har skrivit om psykologiska behov som motiverar arbetare. Han anser att 

behov av kompetens, självständighet och en form av närhet är grundläggande faktorer som 

motiverar anställda. Vi uppfattar det som att han menar att människor som är kompetenta kan 

anta nya utmaningar för att därigenom utvecklas och motiveras. Vidare uppfattar vi det som 

att Passer (2009) menar att självständighetsbehovet handlar om att människor vill känna frihet 

och egenkontroll vilket ska leda till självförverkligande. Det sista behovet som Passer (2009) 

tar upp är närhet. Det tolkar vi som att han menar att personer behöver få bekräftelse och stöd 

från människor i sin omgivning för att känna sig motiverade.   

 

Undersökningar som gjorts med professionella medarbetare har visat att faktorer som respons, 

bekräftelse och feedback från chefer ökar medarbetares motivation.
9
 

 

Wolvén (2000) har i en undersökning kommit fram till att ledare som vill motivera sina 

medarbetare ska ge feedback till dem. Vi uppfattar det som att Wolvén (2000) menar att 

ledare måste vara uppmärksamma på hur deras medarbetare sköter sina jobb. Detta för att 

ledarna ska kunna ge dem beröm och stöd i förhoppning om att medarbetarna ska motiveras.   

 

Herzberg har efter djupgående undersökningar av olika personer kommit fram till att det finns 

inre och yttre faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Han menar att inre faktorer som 

avancemang, erkännande, ansvar och prestation ger arbetstillfredsställelse. Medan yttre 

                                                 
9
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faktorer som övervakning, lön, företagspolicy och arbetsförhållanden är otillfredsställande. Vi 

uppfattar det som att de inre faktorerna skapar motivation och att de yttre faktorerna inte gör 

det. Däremot skapar de yttre faktorerna mer lugn och harmoni på arbetsplatser men skapar 

inte nödvändigtvis motivation (Robbins, 2010).  

 

 

3.13 Flexibilitet ökar motivationen 

Hemsley (2004) anser att flexibilitet är en faktor som påverkar medarbetares motivation. Vi 

uppfattar det som att han menar att jobb som består av mycket frihet att själv få bestämma hur 

man vill utföra och lägga upp sitt arbete innebär flexibilitet som höjer medarbetares 

motivation.  

 

Wallgren och Hanse (2011) anser att arbetare motiveras som mest när de får arbeta 

självständigt. Vidare menar Wallgren och Hanse (2011) att det är viktigt för ledare att lita på 

sina medarbetare. Vi tolkar det som att Wallgren och Hanse (2011) menar att ledare måste 

släppa taget om sina medarbetare och låta dem arbeta självständigt så att de får känna frihet 

och eget ansvar. På så sätt kommer medarbetarna att förhoppningsvis motiveras. Det här 

håller Hellriegel (2005) med om och menar även han att medarbetare motiveras som mest när 

de får arbeta självständigt. 

 
3.14 Yrkeskompetens 

Sveiby (1995) anser att det är viktigt för ledare att både ha hög yrkeskompetens och hög 

organisatorisk kompetens. Vi uppfattar det som att han menar att ledare måste ha mycket 

kunskap om sina medarbetares yrken och samtidigt ha mycket kunskap om organisationen. 

Ifall en ledare inte har dessa kompetenser menar Sveiby (1995) enligt vår uppfattning att det 

finns en stor risk att medarbetare tar över ledarrollen. Enligt hemsidan skolinspektionen.se är 

det rektorernas ansvar att utveckla sin egen kompetens i syfte att leda sina medarbetare mot 

ökad måluppfyllelse.
10
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4 Empiri 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel har vi sammanfört alla frågor som vi ställt till respondenterna. Under varje 

fråga har vi skrivit svaren som vi har fått från respektive respondent. Vi har även kortfattat 

beskrivit deras bakgrunder. För att göra det strukturerat har vi framfört rektorernas svar 

först.  Därefter har vi gått över till medarbetarnas svar. Vissa svar som vi fick från 

respondenterna visade sig vara mycket lika varandra. Därför har vi valt att skriva ihop dessa 

för att motverka upprepningar i texten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.1 Bakgrund rektorer 

Rektor för enhet 1:  

Rektor för enhet 1 är en kvinna på 55 år, och har jobbat på Torsbergsgymnasiet sedan år 1990. 

Hon är rektor sedan den 1:a augusti. Tidigare har hon arbetat som IB-koordinator vilket 

innebär att hon har haft ansvar för det internationella gymnasieprogrammet. Det lyder inte 

under Skolverket utan det lyder under en internationell organisation och då måste någon ta 

ansvar över det programmet. Nu som rektor har hon ansvar för fyra olika program. Det är alla 

högskoleförberedande program d.v.s. Naturvetenskapliga programmet (NV), Estetiska 

programmet (ES), Samhällsvetenskapliga programmet (SP) och International Baccalaureate 

(IB). Antalet anställda som ingår i dessa program och som rektorn ansvarar för är 30 stycken.  

Rektor för enhet 2:  

Rektor för enhet 2 är en kvinna på 57 år. Från år 1993 jobbade hon som lärare men blev rektor 

år 2000. Nu är hon ansvarig för 3 olika program, nämligen Restaurang och livsmedel (RL), 

Introduktionsprogrammet (IM) och Individuella programmet (IV). Antalet anställda som ingår 

i dessa program och som rektorn ansvarar för är 25 st.  

Rektor för enhet 3:  

Rektor för enhet 3 är en man på 45 år. Han har jobbat som rektor på Torsbergsgymnasiet 

sedan år 2007. Han är ansvarig för fyra olika yrkesprogram nämligen Bygg och anläggning 

(BA), Fordon och transport (FT), Industritekniska programmet (IN) samt Vård och omsorg 

(VO). Antalet anställda som ingår i dessa program och som rektorn ansvarar för är 15 st.  

Rektor för enhet 4:  

Rektor för enhet 4 är en man på 59 år. Han slutade jobba som förvaltningschef 1 juni 2012 

och började då jobba som rektor i Torsbergsskolan. Anledningen till att han bytte jobb 

berodde på att företaget som han jobbade på hade en dålig ekonomi och därför blev tvungna 

att göra en nedskärning. Han var en av personerna som fick avgå. Nu som rektor har han 

ansvar för fyra olika program nämligen Barn och fritid (BF), Torsbergsidrottsgymnasium 

(TIG), Idrottsutbildning (NIU) samt Idrott (ID). Han har även tidigare jobbat som rektor, 

under 1990-talet. Antalet anställda som rektorn ansvarar för är 7 st.  
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4.2 Rektorernas svar: 
 

Vad är roligast med ditt jobb?  
 

Rektorn för enhet 1:  

- Det är den pedagogiska biten. Att jobba för skolutveckling, att se hur man kan göra skolan 

ännu bättre. Det kan vara många olika saker, göra besök i klassrummen, prata med lärarna och 

eleverna. 

 

Rektorn för enhet 2: 

- Det som är kul är att försöka få till undervisningen så att eleverna får så mycket med sig som 

möjligt d.v.s. organisera utbildningen. Kontakten med elever och personal. 

 

Rektorn för enhet 3: 

- Att det är så varierat, att det händer olika saker under en arbetsdag. Sedan är det klart att 

man också jobbar med utbildning. 

 

Rektorn för enhet 4: 

Det som är roligast för mig är att träffa människor, följa elevernas utveckling och se deras 

uppväxt.  

 

 

Vad är motivation för dig? Hur ser du på motivation? 
 

Rektorn för enhet 1:  

- Jag tycker bara att det är så otroligt roligt att vara i skolans miljö, jag älskar skolan, jag 

älskar skolkorridoren och klassrummen. Jag stormtrivs så det är där jag får min motivation, 

från alla underbara människor som jobbar omkring mig. 

 

Rektorn för enhet 2: 

- Jag har alltid brunnit för undervisning, utbildning över huvud taget. Att ge bra utbildning till 

så många som möjligt har drivit mig, det är min motivation. 

 

Rektorn för enhet 3: 

- Det är att man får utbildningen att fungera. Det är också motiverande att organisationen som 

man strukturerat fungerar bra med elever och lärare.   

 

Rektorn för enhet 4: 

Motivation för mig är vänlighet, och att se hur elever växer upp och blir mognare.  

 

 

Vad gör den här skolan unik jämfört med andra gymnasieskolor?  
 

Rektorn för enhet 1:  

- Jag tycker att stämningen på skolan är unik.  Om man går in genom huvudentrén i skolan så 

märker man att det finns ett sådant lugn i den här skolan. Det finns en hög trivselfaktor. Det 

beror troligen på att många elever kommer från olika byar, från Bollnäs och andra kommuner. 

Då samlas man här och blir kanske i viss mån ödmjuka inför varandra för att det är nya 

konstellationer av människor som möts. Sedan beror det också naturligtvis på att skolan är 

stor och sväljer många elever. Hade vi varit en trång skola hade det troligen varit bullrigare. 
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Rektorn för enhet 2: 

- Dels så är det bredden på utbildningar. I t.ex. Gävle är gymnasieskolorna mer nischade så att 

man har delat upp program på olika skolor. Här i Torsbergsgymnasiet har vi alla program. 

Den stora bredden av program på skolan gör att ungdomar från olika program kan umgås med 

varandra. För att vara så pass liten gymnasieskola har vi ett stort språkintroduktionsprogram. 

Vi har t.ex. IB-programmet. Torsbergsgymnasiets IB-utbildning är känd, till och med utanför 

landets gränser, för att vara mycket bra. 

 

Rektorn för enhet 3: 

- Vi har en bred blandning av olika program. Det är unikt att vi har IB-programmet här. 

Torsbergsgymnasiet är den enda skolan i hela Gävleborgs län som erbjuder IB-utbildningen. 

Det är ett stort internationellt inslag, inte enbart gällande IB-programmet utan över huvud 

taget. Något annat som är speciellt med Torsbergsgymnasiet är att alla program ligger 

samlade på samma plats. Det är inte långt avstånd mellan programmen.  

 

Rektorn för enhet 4: 

- Jag tror att det är vänligheten. När man kommer in i skolan är folk trevliga mot varandra. 

Människor pratar väl med varandra. Jag vet inte om det är unikt men det är bra i varje fall.     

 

Vad kännetecknar en stark kultur enligt dig? D.v.s. vilka faktorer är viktiga för att få en 

stark kultur i skolan?  
 

Rektorn för enhet 1: 

- Att man är tillåtande, att alla får stå upp för den man är och att man tar till vara på varandra.  

Nu har vi många elever som talar olika språk i skolan. Därför tror jag att vi skulle kunna vara 

bättre på att ta till vara på varandra. Eftersom främlingsfientligheten växer i vårt samhälle blir 

det ännu roligare att ta till vara på varandra och vi försöker att göra det. 

 

Rektorn för enhet 2: 

- Det som är viktigt är att man får all personal att dra åt samma håll, att man har samma mål 

och att man vet varför man är här. Det är för att vi har ansvaret för bra utbildning. Då är det 

viktigt att man följer de riktlinjer som ledningen ger. Det är också viktigt att man inte spretar 

iväg åt olika håll för då tappar man lätt kontrollen. Så en bra skolkultur är att alla jobbar mot 

ett gemensamt mål. 

 

Rektorn för enhet 3: 

- Traditioner är en del av kulturen eftersom personalen bär på traditioner. I skolan har vi en 

kultur som elever för vidare till varandra med traditioner. Sedan är elevernas aktiviteter och 

ledningens föreningar viktiga för kulturen.  

 

Rektorn för enhet 4: 

- Elever går i skolan för att lära sig massa saker. Vi har en elevhälsa som tycker att ungdomar 

som går i skolan ska må bra. Och mår eleverna bra här i samband med kompisar och lärare så 

har de ett ställe där de mår bra i livet. Då ökar möjligheten för deras lärande. Om det är många 

elever som mår dåligt i skolan kommer de inte att lära sig någonting. Vi har ett antal personer 

som inte riktigt är på benen som får skriftliga varningar. Men den goda kulturen och den goda 

atmosfären som finns i skolan kan ta hand om elver som har det svårt. Kulturen kan leda dem 

på rätt riktning. Vi har lärare som jobbar med elever under helger och är extra mammor. För 

mig är det kultur. Det handlar om hur vi behandlar varandra.  
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Hur skulle du beskriva kulturen i skolan? 

 

Rektorn för enhet 1:  

- Att den är mångfacetterad. Det kan man se på hur människor i skolan ser ut. En del flickor 

täcker håret. Sedan kan man höra att det pratas många olika språk i skolan. Vi har många 

lärare som undervisar i olika språk. Det finns minst sju olika språk som vi undervisar i. 

Rektorn för enhet 2: 

- Jag tycker att man kan säga sin mening som personal utan att man behöver vara ängslig. Vi 

har en öppen kultur som gör att man kan säga vad man tycker. Dessutom är det positivt att 

olika personalkategorier faktiskt umgås med varandra. Man delar inte upp sig i kansli, ledning 

eller lärarpersonal utan man har ett öppet samhälle vilket är viktigt på en skola eftersom alla 

möter elever. 

 

Rektorn för enhet 3: 

- Jag upplever det som att det är en öppen och positiv kultur. Det sker sällan skadegörelser 

och bråk i skolan. Jag tror att både de som jobbar här och eleverna är stolta över att det är en 

bra skola. 

 

Rektorn för enhet 4: 

- En vänlighet och omsorg som gör att man vill ta hand om alla människor som är här. Varje 

vecka träffar jag elevhälsan. Då diskuterar jag med några elever som har bekymmer om hur vi 

ska kunna lösa deras problem. Hur ska vi hjälpa dem och hur ska vi ta hand om dem? Det är 

några frågor som vi brukar fundera över.  

Hur känner du dig när du går i korridoren i skolan bland elever? 
Vi fick liknande svar från samtliga rektorer. Vi fick höra att alla rektorer känner sig trygga när 

de går bland elever i korridorerna på skolan. Rektorn för enhet 2 sade att hon aldrig känt det 

minsta obehag utan hon menar att det är lugnt och skönt. Även rektorn för enhet 4 sade att han 

inte oroar sig för något alls.  

 

Hur blir du motiverad i ditt arbete? 
 

Rektorn för enhet 1: 

Det man får tillbaka av elever. Eller när man kämpar med en elev som har haft det jobbigt i 

skolan, när man ser att eleven kämpar och att många människor runt omkring kämpar för den 

personen. Det är en stor seger när man märker att personen lyckas nå bra resultat. Ibland är 

inte alltid segern att eleven får godkänt i betyg, ibland kan segern vara att eleven har gjort 

framsteg ändå trots att man inte blir godkänd i ämnet.  

 

Rektorn för enhet 2: 

Det är att se att elever går frammåt. 

 

Rektorn för enhet 3:  

Att man når bra resultat och blir uppskattad.  

 

Rektorn för enhet 4:  

När man känner att man lyckas bra med någonting. Jag motiveras av att få svåra uppgifter. 

Jag tycker om när det finns motstånd i uppgifterna. Sedan i efterhand stiger glädjen när man 

klarar uppgifterna.  
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Vad tror du motiverar dina medarbetare? 
Efter att ha fått svar från samtliga rektorer kan vi konstatera att vi fick liknande svar från alla 

rektorer. Rektorerna påstod att de tror att deras medarbetares drivkraft ligger i utmaningen att 

utveckla ungdomar. Rektorerna menar att personalen finner stor motivation av att jobba med 

elever. Rektorerna sade också att det finns mycket flexibilitet kring skolans värld. Det innebär 

t.ex. att lärarna själva får planera hur man ska framföra en kurs. På så sätt har lärarna stor 

frihet inom sitt område.  

 

 

Hur motiverar du som ledare din personal i vardagsarbetet? 

 

Rektorn för enhet 1:  

- Jag försöker gå ut i klassrummen. Jag är ny och har ännu inte hunnit runt till alla 

medarbetare. Förra veckan var jag hos en manlig lärare och jag fick ett mail rätt tillbaka där 

han skrev att han aldrig tidigare fått besök av en rektor, "tack snälla för att du kom och kom 

snart tillbaka".   

 

Rektorn för enhet 2: 

- Man försöker peppa och coacha sina medarbetare. När vi börjar på hösten och efter julen 

försöker vi ha det trevligt genom att grilla mat. Och bra föreläsningar är också viktigt. På 

måndag ska vi ha föreläsningar om aspberger och ADHD. Då kommer all personal vara med. 

Fortbildning är viktigt för att motivera personalen samt för att personalen ska få den kunskap 

som de behöver för sitt arbete. Och det är också det som är mest efterfrågat av personalen.  

 

Rektorn för enhet 3: 

- Det är utifrån vårt uppdrag vilket är att bedriva skolan och genomföra vissa saker. Kunna få 

personalen att samarbeta bra i grupp. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar. Sedan har vi 

naturligtvis gemensamma aktiviteter för hela skolan.  

 

Rektorn för enhet 4: 

- Vi träffas ofta. Jag är alltid med på arbetsplatser. Jag försöker att uppmuntra lärarna att 

prova olika lösningar när det gäller elevfrågor.  
 

 

Hur upplever du att dina medarbetare känner sig på arbetsplatsen? 
 

Rektorn för enhet 1:  

- Jag tror att de flesta mår bra. Det finns personal som tycker att det börjar bli tufft i skolans 

värld. Man jobbar mer än vad man gjorde tidigare. Man har t.ex. mer undervisningstid. Det 

skapar en mycket svår balansgång. Ibland kan tjänsten bli för tung. Det kan t.ex. handla om en 

lärare som har ansvar för en stor grupp. I sådana fall försöker vi se till att sprida grupperna så 

att varje lärare får en normalstor grupp, så att tjänsten inte blir för tung.   
 

Rektorn för enhet 2: 

- Om man tittar på de utvärderingar som görs så trivs de flesta bra på skolan. Utvärderingarna 

görs en gång per år. Dessa genomförs anonymt och direkt i datorn. På så sätt behöver man 

inte vara ängslig över att någon ser vad de har svarat. Om utvärderingarna resulterar i något 

negativt sätter sig varje rektor med sin enhet och analyserar problemet. Man tittar då på om 

det är lågt utfall i vissa frågor vilket man sedan måste hantera.   
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Rektorerna för enhet 3 och 4: 

- För det första är personalens frånvaro låg vilket är ett gott tecken. Sedan har vi använt oss av 

medarbetarenkäter. Resultet av enkäterna tyder på att personalen trivs i skolan.  

 

Hur ofta har ni möten? 
Samtliga rektorer har arbetslagsmöten en gång per vecka. Sedan har rektorerna möte med 

deras respektive enhet en gång i månaden. Ledningsmöten har rektorerna varje torsdag. 

Ledningsmötena brukar oftast vara två till fyra timmar långa beroende på vad som har hänt 

under veckan. 

 

 

Vad brukar ni diskutera under mötena?  
 

Rektorn för enhet 1:  

- Ofta vet personalen inte vad vi ska diskutera om under mötena. De har bett mig att inte ta 

upp ekonomi varenda gång eftersom det kan bli tjatigt. Nu för tiden inleder vi varje möte med 

pedagogiskt upplyftande. Under nästa möte ska en grupp få berätta om sin resa till Etiopien. 

Då får de max 15 minuter med det. Dessutom ska två mattelärare som håller på och spelar in 

mattelektioner få berätta hur de har tänkt gå tillväga som lägger ut sina lektioner på 

"Youtube". Den ena person spelar in och den andra personen gör en röst och samtidigt skriver. 

Det här med att ha en pedagogisk kvart är upplyftande. Lärare brinner för det. Sedan ska vi 

följa upp en elevenkät som inte gav bra utfall i vissa frågor. Det var en elevenkät som gick ut 

till hela skolan så jag vet inte riktigt hur mycket den berör min enhet. Det var en del elever 

som ansåg att de hade utsatts för trakasserier på skolan. Då gick vi ut och frågade eleverna i 

varje klassrum: Vad är trakasserier för dig? Utifrån det perspektivet ska vi jobba vidare till 

nästa elevenkät. Inom en snar framtid kommer vi att få en elevenkät som bara rör vår enhet. 

Då kommer vi se direkt om vårt arbete har gett gott resultat. Ingen elev ska behöva känna sig 

trakasserad på skolan. Trakasserier kan vara olika. Det var en elev som kände sig trakasserad 

för att denne hade fått dåligt betyg. 

 

Rektorn för enhet 2: 

- Det är mycket kommande veckor, aktiviteter, fortbildningar och ekonomi. Just nu är det 

mycket diskussioner om ekonomi eftersom nya löner ska sättas och det är lönerevision nu. 

Och så är det tjänstefördelningen inför nästa läsår. Under Arbetslagsmöten diskuterar vi ofta 

elevfrågor. Det är så att rektorn måste ta alla beslut när det gäller åtgärdsprogram för elever. 

Så det är mycket elevärenden. På enhetskonferenserna när all min personal är med diskuteras 

det bland annat om arbetsmiljöfrågor. Dessutom delas det ut mycket information där.  

Rektorn för enhet 3: 

- Våra elevhälsomöten är mycket bra. Då träffar en rektor elevhälsopersonal d.v.s. 

skolsköterska, kurator, studievägledare och speciallärare. Då diskuterar man om olika elever. 

Ibland kan lärare för dessa elever vara med under mötena. Det kan t.ex. handla om speciella 

elever som har problem. Då diskuterar vi hur vi kan hantera problemen.  

 

Rektorn för enhet 4: 

- Det skiljer sig under året. Vad gör vi nu, vad gör vi under vintern, vad gör vi under våren. 

Just nu pratar vi mycket om att rekrytera många nya elever. Vi har haft besök hos niorna och 

informerat föräldrar om vår skola. Då finns det mycket kring det att diskutera.  
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4.3 Bakgrund personal 
 

Läraren i biologi, 52 år:  

Är en kvinnlig lärare inom biologi och naturvetenskap. Läraren har jobbat på skolan sedan år 

1992 och tillhör enhet 1.  

 

Läraren i svenska, 46 år:  

Är en kvinnlig lärare i svenska och historia och är inne på sitt åttonde år på skolan och tillhör 

enhet 2.  

 

Läraren i barn och fritid, 59 år:  

Började på Torsbergsgymnasiet år 1989 och är en kvinnlig lärare inom barn och fritid. Har 

tidigare jobbat på en annan skola mellan åren 1998 och 2005. Hon har tidigare varit 

programsamordnare under 15 år. Tillhör enhet 3. 

 

Läraren i idrott, 57 år:  

Är en kvinnlig idrottslärare som har jobbat på skolan sedan år 1988 och tillhör enhet 4. 

 

Bibliotekarie, 54 år:  

Är en man som är anställd som bibliotekarie och har jobbat på skolan sedan år 1991.  

 

Vaktmästare, 59 år:  

En man som har jobbat på skolan sedan år 2004 och är anställd som vaktmästare. 

 

Städerska, 58 år:  

En kvinnlig städerska som även har jobbat i cafeterian på skolan. Hon har sammanlagt jobbat 

under 8 år på skolan.  

 

 
  



 36 

4.4 Personalens svar: 
 

Vad är roligast med ditt jobb?  

Alla lärare och bibliotekarien svarade att mötet med eleverna är det roligaste med arbetet. 

Städerskan och vaktmästaren sade att frihet och eget ansvar är det som är roligast med arbetet.  

 

 

Vad gör den här skolan unik jämfört med andra gymnasieskolor?  

 

Läraren i barn och fritid:  

Jag kan jämföra med då jag jobbade på en annan gymnasieskola. Ytterst sällan ser man något 

bråk i skolan. Om man tänker på storleken av skolan är det unikt tycker jag.  

 

Läraren i idrott: 

Vi har många program som tillåter utbyten och utlandsresor vilket jag tror är unikt jämfört 

med andra skolor. 

 

Läraren i biologi:  

Jag har inte jobbat på andra gymnasieskolor så det vet jag inte. Men elever som har slutat här 

och börjat studera i andra skolor har kommit tillbaka. En del har sagt att de inte förstod hur 

bra de hade det när de gick här. Det var som en elev sa till mig att: Ja jag tyckte att du var 

hård mot mig när jag gick här men när jag väl kom till universitet, då upptäckte jag att jag har 

lärt mig så mycket. Jag har nästan gått igenom allt som vi läser nu medan de på andra skolor 

inte har gjort det. Sedan har jag hört andra elever säga att lärarna är så hjälpsamma på den här 

skolan i jämförelse med andra skolor. Som jag har förstått det så är det en bra stämning här på 

skolan. Lärarna vill hjälpa eleverna. 

 

Läraren i svenska: 

Jag tycker att det är ett bra klimat mellan elever och lärare. Det tror jag är viktigt men det är 

kanske inte unikt. Jag tycker att Torsbergsgymnasiet har en bra relation mellan lärare och 

elever. Vi har också en bra blandning på program.  

 

Städerska: 

Eleverna tycker jag eftersom de är trevliga. 

 

Bibliotekarie: 

En lugn och trygg stämning. 

 

Vaktmästare: 

Det har jag inte ens tänkt på. Alla skolor är unika men jag har inte tänkt på hur. 

 

 

Vad kännetecknar en stark kultur enligt dig? D.v.s. vilka faktorer är viktiga för att få en 

stark kultur i skolan?  

 

Läraren i barn och fritid:  

Naturligtvis är det trivsel och bra undervisning. Det är också viktigt att man har bra tillgångar, 

bra läromedel, datorer d.v.s. olika hjälpmedel för att nå målen i kurserna. Och motiverad 

personal eftersom det rör sig om alla i skolan. 

 



 37 

Läraren i idrott:  

Alla drar åt samma håll och har en policy som alla jobbar för.  

 

Läraren i biologi:  

En öppenhet tror jag är viktig, att personal törs be varandra om hjälp. För annars är man 

ganska ensam som lärare. Så man behöver stöd av kollegor. Ett öppet klimat där man törs 

fråga och törs be om hjälp. Även skolledare ska våga be om hjälp när de har problem. Det är 

det som är det absolut viktiga tycker jag. 

 

Läraren i svenska: 

Engagemang för olika frågor d.v.s. drömmar och visioner. 

 

Städerska: 

Det är trivsel och samarbete.  

 

Bibliotekarie: 

Det är att alla måste försöka jobba åt samma mål. Vilket de flesta gör. 

 

Vaktmästare: 

Det ska finnas en linje som går från toppen till botten som alla följer. Den ska byggas på 

elevernas trivsel och samarbete. Utan trivsel och samarbete fungerar det inte. 

 

 

Hur skulle du beskriva kulturen i skolan?  

 

Läraren i barn och fritid:  

Jag tycker att det är ett bra lärosäte. 

 

Läraren i idrott:  

Jag anser att mycket har förändrats, t.ex. har kraven sänkts d.v.s. det krävs inte lika mycket 

för att få godkänt i ämnen längre. 

 

Läraren i biologi:  

Jag tycker att vi har fina elever. Jag tycker mycket om eleverna överhuvudtaget. I alla fall 

mina elever som jag har lärt känna men även andra elever som går i skolan. Man pratar med 

dem och tar kontakt med dem, och dem törs ta kontakt med en själv. Det är inte det här med 

att jag går i vissa program och därför pratar jag inte med andra lärare utan det är en slags 

hemkänsla på något vis, att alla bryr sig om alla. Jag tror att det är fler än jag som känner 

samhörighet, så kallad en ”Torsbergsanda”. 

 

Läraren i svenska: 

Det kan alltid bli bättre. Man utvecklas inte om man alltid tror att man är bäst. Jag tycker att 

vi har en bra kultur på skolan men det finns många områden som kan utvecklas, t.ex. fler 

aktiviteter som är relaterade till både lärare och elever.  

 

Städerska: 

Det är mångkulturellt och alla är snälla mot varandra.  

 

Bibliotekarie: 

Att den är glad och positiv.  
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Vaktmästare: 

Stämningen i skolan är rätt bra. Alla är inte snälla mot varandra. Men ingenting som tyder på 

att bråk utmärker skolan. Det finns 5 % av eleverna som kan ställa till saker och ting.  

 

 

Hur känner du dig när du befinner dig bland eleverna i skolan?  

De svar som vi fick från lärarna var att de känner sig trygga. De har aldrig känt någon oro när 

de befunnit sig i ett klassrum bland elever. Städerskan påstod att hon känner sig som en i 

mängden när hon träffar elever. Vaktmästaren sade att han trivs bland elever.  

 

 

Vad motiverar dig i ditt arbete?  

Nästan all personal svarade att mötet med eleverna är det som motiverar dem i deras arbete.  

 

Läraren i biologi:   

Att jag trivs bland arbetskamrater är viktigt. Att man trivs bland de man jobbar med, att man 

har en samhörighet, att man stöttar varandra. Få eleverna att förstå, tycka att det är kul och 

stimulera eleverna till ett bra resultat. Det är viktigt att försöka få intresserade elever eller 

elever som tror att de inte kan, att inse att de faktiskt kan. När jag lyckas med en elev, att få 

denne motiverad, då känns det bra.  

 

Läraren i svenska: 

Jag vill att man ska känna sig nöjd och trygg som människa. När mina elever tar examen vill 

jag att de ska känna att det kommer att gå bra för dem i fortsättningen.  

 

 

Vilka är de tre viktigaste faktorerna som motiverar dig i ditt arbete?  

Vi har gjort en sammanställning av alla faktorer som motiverar personalen: arbetskamraterna, 

positiv feedback, eleverna, utbildning, lokalerna och en bra ledning.   
 

 

Hur jobbar ledningen för att motivera dig i ditt arbete?  

 

Läraren i barn och fritid:  

Genom samtal, man är intresserad av vad jag gör. Det händer att rektorn kommer på besök när 

jag undervisar. Jag tycker det är roligt att rektorn kommer på besök.  
 

Läraren i idrott:  

Jag tycker det är dåligt med det. Jag kan förstå det p.g.a. att vi har en dålig ekonomi vilket är 

det som styr. Men vi har fått ny chef vilket jag tycker gör det bättre. Rektorn kommer ibland 

på besök och kollar hur man jobbar, vilket jag tycker är bra så hon får en insyn på vad jag gör.  

 

Läraren i biologi:   

Jag tycker inte att man har den kontakten som man skulle önska när det gäller det 

pedagogiska. För rektorerna ska vara ledare för det pedagogiska arbetet. De är tyvärr klämda 

mellan sina chefer, politiker och ekonomi vilket gör att de måste prioritera andra saker. Det är 

tråkigt för de kommer inte in i den här ”vi-andan” på samma sätt som vi som jobbar med 

eleverna. De hamnar för långt ifrån oss. Jag tror att det beror på tidsbrist. Jag tror att de har 

viljan att komma och titta hur vi har det, att inspirera oss, det har de nog men tyvärr har de 

tidsbrist. 



 39 

Läraren i svenska: 

Tyvärr är det tidsbrist med allting i skolan idag. Vi får se på dem studiedagar som vi har. Då 

får man ta studiedagarna som en utveckling av det jag håller på med. Tyvärr handlar det 

mycket om pengar. Det finns inte tillräckligt med pengar för att ta hit bra föreläsare. Men jag 

tycker att det ser relativt bra ut. 

 

Städerskan 

Jag träffar nästan aldrig rektorerna på skolan eftersom de inte är mina chefer. 

 

Bibliotekarie: 

Rektorerna vet att jag vill jobba självständigt alltså lägger de sig inte i mitt arbete.  

 

Vaktmästare: 

De ger feedback, ger kommentarer om saker och ting både positiv och negativ feedback. Jag 

har inga möten med skolledningen eftersom jag jobbar för en enhet inom kommunen som har 

hand om städ och vaktmästeri. 

 

 

Hur ofta har ni möten?  

Vi har enhetskonferensmöten en gång i månaden. Under dessa möten träffas all personal i 

varje enhet. Lärarna har möte en gång i veckan med respektive arbetslag. Sedan har all 

personal i hela skolan möte en eller två gånger per termin. Ibland har personal även spontana 

möten när det behövs. Vaktmästaren och städerskan har inga möten med rektorerna eftersom 

de är anställda inom kommunen. Däremot har de möte med deras chef en gång i månaden.  

 

 

Vad brukar ni diskutera under mötena? 

 

Läraren i barn och fritid:  

Under arbetslagsmöten diskuterar vi om elever och studieresultat. Vi kan även diskutera kring 

någon utflykt, någon föreläsning eller något studiebesök.  

 

Läraren i idrott: 

När vi har möten med rektorn diskuterar vi inköp, tema-veckor, synpunkter och problem med 

elever samt ekonomi. När vi har Idrottslärare-träff diskuterar vi betyg och nya regler. 

 

Läraren i biologi:   

Under enhetskonferensmöten tar vi upp policyfrågor och praktiska aktiviteter. När vi har 

arbetsplatsträffar diskuteras arbetsmiljö. 

 

Läraren i svenska: 

Under möten får vi framför allt information om studiedagar och ekonomi. Jag föredrar 

pedagogiska träffar men tyvärr finns det ingen tid för det.  

 

Städerska: 

Det som diskuteras under mötena är om den dåliga ekonomi samt olika problem.  

 

Bibliotekarie: Om vi har möte med elever tar vi upp friluftsdagar. Under möten med rektorer 
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tar vi upp: tjänsteläget, ekonomi, sjukskrivningar och andra saker, saker som eleverna inte bör 

känna till. 

 
4.5 Elevernas svar: 
Hur länge har du gått här på skolan och vilket program? 

Två av eleverna läser IB-programmet och är inne på sitt andra år. En av eleverna läser andra 

året på Naturvetenskapsprogrammet (NV). Till slut har vi två elever som läser barn och 

fritidsprogrammet och är inne på sitt tredje år.  

 

Vad tycker du är roligast med skolan? 

Samtliga elever sade att det roligaste på skolan är att träffa kompisar.  

 

Vad motiverar dig i skolan?  

En elev svarade att bra betyg motiverar honom. Två av eleverna som vi intervjuade svarade 

att de motiveras när de får beröm. De två sista eleverna som vi intervjuade svarade att de 

motiveras genom att få en bra utbildning vilket de upplever att det får. 

 

Hur skulle du beskriva kulturen i skolan?  

Vi fick likvärdiga svar av alla elever. De svarade att de känner att det finns en trevlig 

stämning på skolan. De upplever att alla är trevliga och att det sällan sker bråk på skolan.   

 

Hur jobbar lärarna för att motivera er i skolan? 
Samtliga elever svarade att lärarna är trevliga och uppmuntrar dem vilket ger dem motivation 

att prestera ännu bättre i skolan.  

 

Hur upplever du lärarna på skolan? 

Från samtliga elever fick vi som svar att de tycker lärarna på skolan är trevliga och 

hjälpsamma. De ansåg att lärarna gör sitt bästa för att eleverna ska trivas på skolan.  

 

Hur upplever du kontakten med rektorn? 

En av eleverna svarade att han ser rektorer i korridorerna ibland när de hälsar på elever. De 

resterande eleverna svarade att de upplever ett avstånd från rektorerna och menar att det vore 

trevligt att lära känna rektorn bättre.  
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5 Analys 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I det här kapitlet kommer vi att koppla teori till den insamlade empirin. Här förklarar vi 
hur vi har kopplat olika delar till varandra och varför vi har gjort det.   
 
Vår tanke har varit att skapa en trattformad arbetsmodell i arbetet. För att lyckas med det 
har vi börjat med att ge en övergripande insyn i hur organisationskulturen i skolan ser ut. 
Sedan går vi vidare med att analysera vilka ledarstilar som rektorerna på skolan använder 
sig av. Därefter går vi in på hur rektorerna kan arbeta för att öka motivationen hos sina 
medarbetar vilket kan bidra till en starkare organisationskultur.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Organisationskultur 
Schein (1984) menar att en kultur kan studeras i tre olika delar vilka är artefakter, värderingar 

och normer samt grundläggande antaganden.  

 
5.1.1 Artefakter 
Vi uppfattar det som att Schein (1984) menar att artefakter är synliga tecken i en 

organisationskultur. Med andra ord är artefakter oftast saker som är mest synliga när man 

möter en ny kultur. Det kan vara allt från hur man klär sig, byggnadernas arkitektur och 

inredning till hur man uppträder, talar med varandra och vilka historier som finns inom 

skolan.  

 

Gällande klädstilen på skolan visste vi sedan tidigare att man som elev inte har skoluniform 

på Torsbergsgymnasiet. Däremot har vi sett att det finns en klädkod för personalen som 

arbetar i matsalen på skolan. Vi uppmärksammade att personalen i matsalen klär sig med vita 

kläder. Att personalen som arbetar i matsalen har vita kläder på sig tolkar vi som att det ska 

vara tydligt att se om de har smuts och fläckar på kläderna, vilket är för hygienens skull. Vi 

såg även att städerskorna på skolan har blåa kläder. Anledningen till att städerskorna har 

speciella arbetskläder är enligt vår uppfattning att det ska vara enkelt för människor att se 

vilka anställda som jobbar inom städ. Genom att ha klädkoder för vissa anställda på skolan 

föreställer vi oss att det underlättar för elever att skilja på personalen. 

 

Under en intervju med läraren i idrott menade hon att en del elever bär slöjor på skolan, och 

att de även bär sådana under idrottslektionerna. Vi uppfattar det som att klädstilen i skolan är 

relativt fri d.v.s. att man i stort sett kan klä sig hur man vill, förutsatt att man inte har på sig 

något som är stötande för andra. Vi anser att det är bra att man har en relativt öppen klädkod 

för eleverna eftersom skolan är mångkulturell vilket innebär att eleverna föredrar att klä sig 

olika.   

 

Byggnadernas arkitektur och inredning är något som Schein (1984) menar är en del av 

artefakter, vilket vi uppfattar kan vara utseendet på skolan.  

 

Rektorn för enhet 1 ansåg att hon känner sig trygg när hon går runt i korridorerna på skolan.  

Även rektorn för enhet 2 nämnde att hon känner sig trygg på skolan. Rektorn för enhet 2 

nämnde dock att det kan förekomma att personer blir osams ibland men oftast brukar det lösa 

sig utan att någon behöver ingripa.  
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Under en intervju med läraren i biologi fick vi möjligheten att göra intervjun i cafeterian. Där 

kände vi att vi fick uppleva en annan typ av miljö eftersom att vi inte satt i ett kontorsrum. 

Bland annat fick vi höra elever spela piano i bakgrunden medan vi intervjuade läraren i 

biologi. Trots det anser vi att vi fick mycket utförliga och bra svar från biologiläraren precis 

som vi fick från de andra respondenterna. Utifrån de svar som vi fått från respektive 

respondent har vi förstått att skolmiljön är god och trygg. Ett citat som vi fick från en av 

respondenterna stämmer bra överens med vår uppfattning av skolan:  

 

”Om man går in genom huvudentrén i skolan så märker man att det finns ett sådant lugn i den 

här skolan.” 

 

Anledningen till att det finns en lugn och fin stämning på skolan uppfattar vi som att det har 

att göra med att skolan är relativt stor och att alla yrkesprogram är placerade i en och samma 

byggnad. På så sätt menar vi att alla människor har ett nära avstånd till varandra, vilket leder 

till att de får en god relation med varandra. Vi anser att det bidrar till den härliga stämningen 

som finns på skolan. Vilket i sin tur leder till att det sällan uppstår problem bland elever.  

 

Enligt Schein (1984) är verbala uttryck en del av artefakter. Vi tolkar det som att verbala 

uttryck är talesätt. Under en intervju med läraren i biologi fick vi höra ett verbalt uttryck, 

nämligen ordet ”Torsbergsanda”. Hon förklarade att man inte behöver gå i ett visst program 

för att kunna tala med andra elever och lärare. Läraren i biologi menar att det finns en 

hemkänsla där alla bryr sig om alla - en så kallad ”Torsbergsanda”. Vi uppfattar det som att 

"Torsbergsanda" är ett talesätt som finns bland personal och elever på skolan. Vi menar att de 

flesta personer på skolan vet vad uttrycket betyder.  

 

5.1.2 Normer och värderingar 

Schein (1984) menar att normer och värderingar kan vara något som avspeglas från 

människor genom deras beteende och är lättast att upptäcka när någon bryter mot en norm. 

Vi uppfattar det som att stämningen i skolan kan vara ett exempel på en norm och värdering.  

 

Rektorn för enhet 4 berättade att man har elevmöten en gång i veckan där man tar upp 

problem som dykt upp under veckan. Under dessa möten sitter rektorn med de elever som 

varit inblandade och löser problemen tillsammans. När det uppstår problem i skolan kan det 

vara enkelt att upptäcka att någon har brytit mot en norm. Att det finns elevmöten i skolan är 

ett tecken på en bra gemenskap där man tillsammans hjälps åt för att lösa problem. 

 

Schein (1984) menar att en organisations gemensamma normer och värderingar ligger till 

grund för hur individer agerar i olika situationer.  

 

Rektorn för enhet 1 menar att det finns en hög trivselfaktor på skolan. Hon anser att 

anledningen till den höga trivselfaktorn kan bero på att många elever kommer från olika byar, 

från t.ex. Bollnäs och andra kommuner. Dessa elever samlas sedan på skolan vilket gör att de 

i viss mån blir ödmjuka inför varandra.  

 

Av läraren i barn- och fritid fick vi höra att det finns elever som har bytt skola. Sedan har 

eleverna kommit tillbaka och sagt att de verkligen inte visste hur bra de hade det på 

Torsbergsgymnasiet förrän de bytte skola. Vi fick även höra att eleverna tycker att lärarna är 

hårda på Torsbergsgymnasiet. När eleverna väl började på högskolan märkte de hur mycket 

de redan kunde i jämförelse med elever som har kommit från andra skolor. Detta tolkar vi 

som att lärarna på Torsbergsgymnasiet verkligen anstränger sig och bryr sig om eleverna.   
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Vi kan avslutningsvis säga att utifrån alla intervjuer med respondenterna erhöll vi samma svar 

när det gäller vad som motiverar dem mest. Från samtliga respondenter fick vi höra att det är 

eleverna som motiverar dem mest. Vi uppfattar det som att de anställda på skolan verkligen 

bryr sig om eleverna och att eleverna betyder mycket för dem. Att personalen har en bra 

relation med eleverna anser vi är ett gott tecken på god gemenskap.  
 

5.1.3 Grundläggande antaganden 
Schein (1984) menar att medlemmar av kulturer är ofta omedvetna om de grundläggande 

antagandena, men dessa är faktiskt avgörande för hur individer agerar, tänker och känner. 
 

När vi intervjuade vaktmästaren, blev han nästan förvånad över att vi ställde frågan om hur 

han känner sig när han är ute bland elever. Det kan betraktas som ett grundläggande 

antagande då vi uppfattar det, utifrån hans svar och reaktion, att det är en självklarhet att man 

känner sig trygg bland eleverna på Torsbergsgymnasiet. 
 

”Torsbergsandan” är ett uttryck som vi fick höra från läraren i biologi. Vi tolkar uttrycket 

som att det finns en bra stämning i skolan. Vi har förstått att det inte alltid kan vara lätt att 

beskriva känslan som genereras av ”Torsbergsandan” eftersom människor tänker olika. 

Därmed menar vi att det kan vara ett grundläggande antagande.  
 

Utifrån den informationen som vi erhöll från respondenterna har vi förstått att de flesta 

personer anser att det sällan sker mobbning på skolan. Vi uppfattar det som att mobbning är 

ett grundläggande antagande eftersom många medarbetare kan vara omedvetna om att det 

sker mobbning på skolan.  

 
 
5.2 Stark organisationskultur   
Utifrån de svar som vi fått från ledningen kan vi dra slutsatsen att kulturen på skolan är stark. 

Rektorn för enhet 1 beskriver kulturen på skolan som mångfacetterad. Vi uppfattar det som att 

hon menar att eleverna på skolan är olika t.ex. en del flickor täcker håret samt att olika språk 

talas i korridorerna. Det tyder på att det är en öppen kultur där alla kan klä sig hur man vill 

och prata vilket språk man vill. Att kulturen är öppen får vi även bekräftat av de resterande 

rektorerna.  
 

Rektorn för enhet 2 menar att kulturen på skolan är öppen vilket innebär att man kan säga vad 

man tycker och tänker. Vidare förklarade rektorn för enhet 2 att olika personalkategorier 

faktiskt umgås med varandra, d.v.s. att man inte är uppdelade i kansli, ledning eller 

lärarpersonal utan man har en öppen kultur där alla umgås med varandra.  
 

Även rektorerna för enhet 3 och 4 beskriver skolans kultur som både positiv och öppen. 

Rektorerna menar att alla tar hand om varandra och att det sällan sker skadegörelser och bråk 

på skolan. Vi uppfattar det som att rektorerna för enhet 3 och 4 menar att det finns en öppen 

och positiv kultur där all personal drar åt samma håll och har gemensamma mål. Detta leder 

enligt Abrahamsson och Andersen (2005) till en stark kultur. Att kulturen är öppen och 

positiv är ett tydligt tecken på att de flesta personer trivs på skolan. Rektorn för enhet 4 har 

nämnt att personalens frånvaro är låg vilket också är ett tecken på att människor trivs på 

skolan. I och med att alla talar med varandra har det skapats positiva värderingar och normer. 

Dessa värderingar och normer har blivit tydliga eftersom personerna har arbetat på skolan 

under en lång tid. Enligt Bang (2009), Kotter och Heskett (1992), Abrahamsson och Andersen 

(2005) kännetecknar det en stark kultur.  
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Från vaktmästaren fick vi ett svar som tyder på att han anser att stämningen på skolan är bra 

men att det finns en liten del av eleverna på ungefär 5 % som kan ställa till problem. Detta 

tolkar vi som att det förekommer bråk och förstörelser på skolan men dock inte i någon stor 

utsträckning.  

 

Av flera lärare, elever och vanlig personal har vi fått höra att rektorerna gör alldeles för få 

besök hos dem i deras klassrum. Vi uppfattar det som att de vill ha fler besök av rektorerna 

för att få en bättre relation med dem. Dessutom har vi förstått att lärare och vanlig personal 

anser att det diskuteras allt för mycket ekonomi under deras möten med rektorerna, vilket vi 

uppfattar kan bli tröttsamt på längden. Det är tecken på att personalen på skolan inte känner 

sig fullt motiverade vilket enligt Madsen (1969), Bruzelius och Skärvad (2000) är nödvändigt 

för ledare att ta hänsyn till för att skapa en stark kultur. 

 

Lärarna har genom sina uttalanden under intervjuerna visat tecken på att det finns en relativt 

stark kultur på skolan. Läraren i barn- och fritid menar att det finns mycket historia bakom 

skolan. Vi tolkar det som att hon har mycket kunskap om skolan med tanke på att hon jobbat 

där sedan år 1969. Eftersom hon har jobbat på skolan under en så pass lång tid kan det ses 

som ett sätt att känneteckna en stark kultur. Med det menar vi att hon under den långa tiden 

troligen lyckats skapa normer och värderingar som är tydliga för hela organisationen, vilket 

Bang (2009) beskriver som en nödvändighet för att uppnå en stark kultur.  

 

Bibliotekarien påpekade att kulturen på skolan är glad och positiv. Vi tolkar det som att alla är 

trevliga mot varandra vilket är ett tecken på att kulturen är stark. Läraren i biologi menade att 

det finns någon slags hemkänsla på skolan där alla bryr sig om varandra. Vi fick liknande svar 

av de flesta respondenter, vilket vi uppfattar som att i princip alla trivs på skolan. 

 

Utifrån svaren som vi fick från de anställda kan vi se att det finns en stark kultur men inte lika 

klar som från ledningens sida. Det finns saker och ting som vi anser att ledningen kan göra för 

att förstärka kulturen. Detta genom att försöka skapa mer motivation hos de anställda.  
 
 
5.3 Ledarskap 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efter att ha kommit fram till att organisationskulturen på Torsbergsgymnasiet är stark ska vi 

nu gå över till att undersöka vad som kännetecknar ett bra ledarskap i en stark kultur. Till att 

börja med ska vi, med hjälp av Bolman och Deals (2012) diagram, beskriva hur rektorerna är 

som ledare. Sedan ska vi gå över till kontingensteorier för att belysa vilken ledarstil som är 

lämpligast för rektorerna att använda sig av och vilken ledarstil som de använder sig av idag.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.3.1 Fem olika typer av ledare 
För att kunna placera rektorerna i Bolman och Deals (2012) diagram för "fem olika typer av 

ledare" måste vi veta hur stort intresse rektorerna har för människor och hur stort intresse de 

har för sina arbetsuppgifter. Det är svårt, om inte omöjligt, att mäta i exakta siffror hur stort 

intresse en person har för människor och sina arbetsuppgifter. Vi har noggrant granskat de 

svar som vi har fått under intervjuerna med rektorerna för att uppskatta på ett ungefär vart i 

diagrammet som de befinner sig.  
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Alla rektorer sade under intervjuerna att det roligaste med deras arbete är att träffa människor. 

Rektorn för enhet 1 sade att hon älskar att göra besök i klassrum för att tala med lärare och 

elever. Rektorn för enhet 2 sade att hon älskar kontakten med personal och elever. Vi fick 

liknande svar från alla rektorer. Utifrån det kan vi fastställa att rektorerna har stort intresse för 

människor som är en del av Bolman och Deals (2012) diagram.  

 

Den andra delen i Bolman och Deals (2012) diagram handlar om hur stort intresse ledare har 

för sina arbetsuppgifter. Som vi har förstått det utifrån de svar som vi har fått under 

intervjuerna med rektorerna är deras största och viktigaste arbetsuppgift kontakten med 

människor runt omkring dem. Rektorerna ansvarar för att alla i skolan ska trivas och må bra, 

både personal och elever. Vi har fått höra från rektorn för enhet 3 att om det inträffar några 

problem i skolan diskuteras det ofta under möten tillsammans med ledningen. Vi uppfattar det 

som att lärare och rektorer sätter sig ner tillsammans för att diskutera om olika situationer som 

uppstått på skolan. På så sätt kan de komma fram till en gemensam lösning av problematiken.  

 

Rektorn för enhet 1 berättade att hon upplever att det är roligt att vara i skolans miljö, att hon 

älskar skolan, skolkorridoren och klassrummen. Det är ett tecken på att hon har stort intresse 

för sina arbetsuppgifter eftersom hon trivs på skolan.  
 

Rektorn för enhet 4 sade att motivation för honom är att se hur elever växer upp och blir 

mognare. Det är enligt oss ett tecken på att han tycker om sina arbetsuppgifter eftersom han 

får vara med och påverka elevernas utveckling.  
 

Vi har även fått höra vad rektorn för enhet 3 hade att säga om sina arbetsuppgifter. Vi 

uppfattar det som att han älskar att arbeta som rektor eftersom det är ett yrke som innebär en 

utmaningen, en utmaning som består i att försöka få allting i skolan att fungera bra. Med 

andra ord har vi förstått att rektorn för enhet 3 är mycket engagerad i att skapa en organisation 

där det ges bra utbildning, samarbete och god kontakt med elever. Det är tecken på att även 

denne rektor tycker om sina arbetsuppgifter. 
 

Utifrån svaren som vi fått från rektorerna kan vi fastställa att alla rektorer både har stort 

intresse för människor och stort intresse för sina arbetsuppgifter. Dock finns det en brist som 

framkommit om rektorernas hantering av uppskattning. Flera lärare har sagt att rektorer 

nästan aldrig besöker dem i deras klassrum vilket lärarna hade velat se mer av. Det kan 

naturligtvis bero på många olika orsaker som t.ex. tidsbrist eller lite intresse för människor. På 

grund av att rektorerna gör allt för få besök i klassrummen har vi bedömt att deras placering i 

Bolman och Deals (2012) diagram sjunker ett snäpp. Vi menar att det är ett tecken på att 

rektorerna inte når den högsta nivån gällande intresse för människor. Vi bedömer det inte som 

ett stort problem. Vi anser att rektorerna kan lösa det genom att göra fler besök i 

klassrummen.  
 

Läraren i svenska sade att det är i klassrummen som man får se hur lärare och elever arbetar. 

Vi uppfattar det som att läraren i svenska skulle uppskatta det om deras rektor kom förbi i 

klassrummen ibland för att se hur allting fungerar.  
 

Med det som utgångspunkt vill vi göra en gemensam placering av alla rektorer i Bolman och 

Deals (2012) diagram. Vi har kommit fram till att en placering på 9,8 passar rektorerna bra. 

Det innebär att vi i stort sätt har placerat rektorerna i kategorin "integrerat chefskap" med en 

liten brist. Som sagt är bristen att rektorerna gör alldeles för få besök i klassrummen i skolan 

som lärare skulle vilja se mer av.     
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5.3.2 Kontingensteorier 
Bolman och Deal (2012) anser att det finns fyra olika ledarskapsstilar som är relaterade till 

fyra olika situationer. Dessa fyra olika utövande av ledarskap är situationsbaserade. Det 

innebär att ett ledarskap som fungerar bra i en situation inte alltid behöver fungera bra i en 

annan situation. Därför har vi försökt att ta reda på hur situationen på Torsbergsgymnasiet ser 

ut för att välja ut ett lämpligt ledarskap för rektorerna.  

 

När vi frågade läraren i biologi om vad hon anser gör Torsbergsgymnasiet unik i jämförelse 

med andra skolor svarade hon:  

 

”Det var som en elev sa till mig att: Ja jag tyckte att du var hård mot mig när jag gick här 

men när jag väl kom till universitet, då upptäckte jag att jag har lärt mig så mycket. Jag har 

nästan gått igenom allt som vi läser nu medan de på andra skolor inte har gjort det."  

 

Läraren i biologi fortsatt med att säga:  

 

"Sedan har jag hört andra elever säga att lärarna är så hjälpsamma på den här skolan i 

jämförelse med andra skolor.” 
 

Vi tolkar det som att lärarna på Torsbergsgymnasiet är duktiga i sina yrken. Vi uppfattar det 

även som att lärarna håller hög nivå när det gäller att lära ut kunskap till elever. Dessutom har 

vi förstått att personalen är mycket hjälpsamma. Det är enligt oss ett tecken på att personalen 

trivs med sina arbetsuppgifter.  
 

Läraren i svenska ansåg att hon motiveras av att arbeta hårt för att ge eleverna all den kunskap 

som de behöver för att klara sig bra resten av sina liv. Vi uppfattar det som att hon tycker om 

sitt yrke eftersom det handlar om att utveckla elever.  

 

Nedan har en av oss skribenter beskrivit sin upplevelse av hur lärarna på Torsbergsgymnasiet 

var när han studerade där:  

 

"Under de tre åren som jag gick på Torsbergsgymnasiet kände jag att lärarna gav oss elever 

allt stöd som vi behövde. Jag är mycket nöjd med lärarnas prestation. Jag känner att jag har 

fått med mig mycket kunskap. Det syntes verkligen på lärarna att de var mycket säkra och 

kompetenta i de ämnen som de undervisade i. Jag minns att det rådde ett öppet klimat vad 

gällde relationen mellan lärare och elever. Lärarna hade oftast dörrarna till sina kontor 

öppna. Det gjorde att man som elev alltid kände sig välkommen att stiga in och tala med 

lärarna. Det bästa med lärarna var deras glädje. Under lektionstid kände jag att lärarna 

alltid var glada. Samtidigt som de lärde oss olika ämnen drog de ofta skämt som följdes av ett 

gott leende. Då kände jag att det blev mycket roligare att lyssna på lärarna."  

 

Utifrån svaren som vi har fått från de anställda och vår egen upplevelse av skolan samt vår 

egen erfarenhet har vi kommit fram till att delegerande ledarskap är lämpligt för rektorerna på 

Torsbergsgymnasiet. Det betyder att vi genom vår undersökning har kommit fram till att 

personalen i skolan är kompetenta och arbetsvilliga. Därför anser vi att delegerande ledarskap 

är det optimala valet för rektorerna att använda sig av. Det innebär att rektorerna inte skall 

lägga sig i de anställdas arbete utan personalen klarar sig alldeles utmärkt på egen hand.  

 

Med den information som vi har fått från respondenterna har vi förstått att det faktiskt är den 

här typen av ledarskap som rektorerna använder sig av idag.  
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Bibliotekarien på skolan svarade så här på frågan om hur ledningen jobbar för att motivera 

honom: 

 

"De vet att jag vill jobba självständigt alltså lägger de sig inte i mitt jobb." 

 

Vi uppfattar det som att bibliotekarien känner sig säker i sitt jobb vilket är anledningen till att 

han vill arbeta självständigt. Vi tolkar det alltså som att bibliotekarien inte vill ha några råd av 

ledningen om hur han ska utföra sitt arbete utan det vill han sköta på egen hand. Den här 

typen av ledarskap menar vi att rektorerna ska fortsätta med eftersom det är ett lämpligt val 

utifrån hur situationen på skolan ser ut.  

 

Härmed har vi förstått hur rektorerna är som ledare och vilket ledarskap som är mest lämplig 

för dem. Vidare ska vi diskutera hur rektorerna kan öka motivationen hos sina medarbetare.  

 
 
5.4 Motivation  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efter att ha fått en insyn i hur organisationen är uppbyggd och vilka ledarstilar som 

rektorerna på skolan använder sig av, ska vi nu fokusera på hur rektorerna kan motivera sina 

medarbetare. Vi har valt att utgå från Maslows behovspyramid som visar vad som krävs för 

att motivera anställda. I Maslows behovspyramid har vi valt att fokusera på steg fyra och 

fem. Vi inleder med att motivera vårt val av steg. Sedan börjar vi med att diskutera kring steg 

fyra. För att gå djupt in på steg fyra i pyramiden har vi använt oss av teori X och Y. Med 

utgångspunkt från teori X har vi sedan presenterat fyra olika sätt för ledare att öka 

motivationen hos sina medarbetare. Slutligen diskuterar vi kring steg fem i pyramiden. 

Utifrån steg fem har vi slutligen framfört tre olika sätt för ledare att öka motivationen hos 

sina medarbetare.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.5 Maslows behovspyramid  
Vi har förstått att Maslows behovspyramid, enligt Bolman och Deal (2012), visar fem olika 

behov som människor har och hur dessa motiverar dem. Utifrån de intervjuer som vi har gjort 

med olika personer som arbetar på Torsbergsgymnasiet har vi kommit fram till att personalen 

på skolan befinner sig på de två stegen högst upp i pyramiden, nämligen behov av 

uppskattning och självförverkligande. Anledningen till det är att personalen redan är i arbete 

vilket innebär att de tre första behoven i pyramiden är uppfyllda för personerna. Därför har de 

passerat de tre första stegen i behovspyramiden och befinner sig nu på fjärde och femte steget. 

Därför har vi under arbetets gång lagt fokus på steg fyra och fem i behovspyramiden.  

 
                 

                5.5.1 Steg fyra - Behov av uppskattning 
 

Det fjärde steget i pyramiden uppfattar vi som bestående av två delar. Den ena delen omfattar 

människor som tycker om att få uppskattning av personer runt omkring sig. Den andra delen 

består av människor som inte tycker om att få uppskattning från personer. Innan vi går in på 

det femte steget i Maslows behovspyramid som är ”självförverkligande” ska vi först fokusera 

på det fjärde steget som handlar om medarbetares uppskattning.  
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Genom den granskning som vi har gjort i skolan har vi kommit fram till att personalen på 

Torsbergsgymnasiet tycker om att få uppskattning från personer i sin omgivning. Läraren i 

idrott svarade på följande sätt när vi ställde en fråga om hur hon upplever att ledningen jobbar 

för att motivera henne:  

 

"Jag tycker att det är dåligt men jag kan förstå det p.g.a. att vi har dålig ekonomi vilket är det 

som styr." 

 

Läraren i biologi svarade så här på samma fråga: 

 

"Jag tycker inte att man har den kontakten som man skulle önska när det gäller det 

pedagogiska. Jag tror att de har viljan att komma och titta hur vi har det, att inspirera oss, 

det har de nog men tyvärr - tidsbrist." 

 

Även läraren i svenska svarade på samma fråga och då lät det så här: 

 

"Tyvärr så är det tidsbrist med allting i skolan idag." 

 

Vi uppfattar dessa svar från lärarna som att de inte får den uppskattning som de önskar från 

ledningen. Det här tyder alltså på att ledningen inte lyckats uppfylla lärarnas behov av 

uppskattning som är det fjärde steget i Maslows behovspyramid. Vi förstår att ledningen har 

mycket att göra både ekonomiskt och politiskt men för att höja motivationen hos sina 

medarbetare måste ledningen, enligt Maslows behovspyramid, rikta mer uppmärksamhet mot 

sina medarbetare. Nilsson (2011) anser att komplimanger från ledare är viktigt för att deras 

medarbetare ska känna sig uppskattade och därigenom bli motiverade. Detta resonemang 

stödjer McGregor (2006) som menar att ledare måste bemöta sina medarbetare med entusiasm 

och respekt för att de ska känna sig motiverade på arbetsplatsen. Visa uppskattning för sina 

medarbetare kan rektorerna visa på olika sätt. Det vi har fått höra från lärarna är bland annat 

att de känner att rektorerna är alldeles för långt ifrån dem. Vi anser att det är tråkigt eftersom 

rektorerna inte kommer in i den "anda" som finns bland lärare och elever. Därför menar vi att 

rektorerna borde göra fler besök i klassrummen bland lärare och elever för att visa sin 

uppskattning för deras arbete.  

 
Vi anser att teori X som Bolman och Deal (2012) talar om styrker steg fyra i Maslows 

behovspyramid eftersom den handlar om att ledare ska visa uppskattning för medarbetare.  
 
5.5.2 Teori X och Y 
Med utgångspunkt från de svar som vi fått under intervjuerna har vi kommit fram till att 

rektorerna på Torsbergsgymnasiet använder sig av en blandning av teori X och Y.  

 

Rektorn för enhet 2 ansåg att alla lärare har ett eget klassrum där de arbetar självständigt med 

sina elever. Det uppfattar vi som att rektorn för enhet 2 menar att lärarna har eget ansvar och 

själva måste planera sitt eget arbete samt hur de ska framföra det till eleverna. Dessutom 

tolkar vi det som att lärarna måste vara initiativrika och ha förmåga till problemlösningar och 

idéskapande. Enligt rektorn för enhet 2 är lärarna de personer som styr i klassrummen. Med 

tanke på att lärarna är de centrala personerna i klassrummen menar rektorn för enhet 2 att 

lärarna kan tro att de har ett sådant stort bestämmande över hela skolan. Härmed följer enligt 

vår uppfattning, av det som rektorn för enhet 2 sade, att dra lärarna i kragen och visa att det 

finns personer högre upp i ledningen som bestämmer och ansvarar för skolan.  
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Även rektorn för enhet 3 talade om lärarnas arbetsuppgifter. Han menade att lärare har stor 

frihet inom sina ramar. Vi uppfattar det som att lärarna själva får bestämma hur de ska lägga 

upp en kurs. 

 

Dessa svar från rektorerna ger oss information om hur lärarna på skolan arbetar. Vi anser att 

det passar bra till McGregors (2006) beskrivning om teori Y som grundar sig i att arbetare ses 

som arbetsvilliga om arbetet ger stimulans, att de söker självständighet, tar ansvar och är 

initiativrika samt har förmåga till idéskapande och problemlösningar. Påståendena från 

rektorerna tyder alltså på att lärarna i skolan är självständiga, tar ansvar och är initiativrika. 

Det är grundläggande faktorer för hur medarbetare ska vara enligt teori Y.  

 

Dock finns det enligt vår uppfattning inget belöningssystem i skolan som också är en del av 

teori Y. Därmed har vi kommit fram till att rektorerna använder sig av Teori X för att 

motivera sina medarbetare d.v.s. den mjuka varianten av Teori X. Det innebär enligt Bolman 

och Deal (2012) att rektorerna bemöter sina anställda med entusiasm och respekt för att alla 

ska trivas och må bra på arbetsplatsen.  

 
Rektorn för enhet 2 sade under intervjun att hon försöker motivera sina anställda genom att 

”peppa och coacha” dem. Vi uppfattar det som att hon alltid försöker vara glad så att hon kan 

sprida glädje till personer runt omkring sig, att hon stöttar sina medarbetare när det behövs 

och vägleder dem så att de inte känner sig vilsna.  

 

Rektorn för enhet 1 sade att det är viktigt att man är tillåtande i skolan d.v.s. att alla får stå 

upp för den man är. Vi tolkar det som att hon menar att det är viktigt att man i skolan 

respekterar varandra trots att man många gånger kan vara olika i både utseende och åsikter. 

Det tyder på att hon tar hänsyn till både personalens och elevernas trivsel på skolan vilket vi 

anser är mycket viktigt för att alla i skolan ska må bra och känna sig motiverade. 
 

Rektorn för enhet 4 tar upp att vänlighet är något unikt på skolan. Vi uppfattar det som att i 

princip alla rektorer, lärare och elever är vänliga mot varandra. Vi anser att vänlighet är en 

viktig faktor för att människor ska trivas och må bra i skolan. Trivsel är i sin tur mycket 

viktigt i en skola eftersom det är grunden till lärande. Med det menar vi att personer först och 

främst måste trivas på en plats för att kunna lära sig. Med tanke på det här kan trivsel ses som 

en motivationsfaktor för lärande precis som den mjuka varianten av teori X står för.  

 

Rektorn för enhet 2 sade även att det är en öppen kultur i skolan. Vi tolkar det som att all 

personal umgås med varandra oavsett om man har en högt uppsatt eller underordnad position i 

organisationen. Det anser vi är viktigt för att alla ska känna sig belåtna och trivas i 

organisationen. På så sätt skapar de en stark motivation i skolan genom att visa respekt för 

varandra.  

 

Efter att vi har fått höra rektorernas förklaringar om hur de motiverar sina anställda har vi 

frågat några av rektorernas medarbetare om vad som motiverar dem på arbetsplatsen. Läraren 

i svenska svarade så här på frågan om vad som motiverar henne: 

 

"Jag vill att man ska känna sig nöjd och trygg som människa." 

 

Vi uppfattar det som att hon vill bli bemött med respekt och ödmjukhet av människor i hennes 

omgivning för att hon ska känna sig trygg och trivas på arbetsplatsen.   
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Läraren i biologi gav oss följande svar på samma fråga: 

 

"Att jag trivs bland arbetskamrater är viktigt. Att man trivs bland de man jobbar med, att man 

har en samhörighet, att man stöttar varandra." 

 

Vi tolkar det som att även hon vill bli bemött med respekt och ödmjukhet för att känna sig 

motiverad och trivas på arbetsplatsen. 

 

Vi har således kommit fram till att skolledningen använder en blandning av teori X och Y för 

att motivera sina anställda. De ser sina anställda från det perspektiv som finns i teori Y men 

motiverar sina anställda utifrån den mjuka varianten av teori X. Det anser vi är ett bra sätt att 

motivera sina medarbetare eftersom det i vår undersökning visat sig att medarbetarna 

uppskattar det. Förutom Bolman och Deal (2012) anser även Nilsson (2011) att den mjuka 

varianten av teori X är ett effektivt tillvägagångssätt för ledare att motivera sina medarbetare. 

Vi tolkar det som att han menar att ledare måste visa uppskattning och dela ut komplimanger 

till sina medarbetare för att motivera dem. McGregor (2006) anser att medarbetare motiveras 

när ledare visar entusiasm och respekt. Vi uppfattar det som att även han tillstyrker teori X. 

Utifrån det anser vi att rektorerna på skolan gör det rätt i att bemöta sina anställda med 

omtänksamhet och vänlighet.  

 
 

Fyra olika sätt att öka motivationen 
 
5.5.3 Att lyssna ökar motivationen 
Av rektorn för enhet 1 har vi fått höra vad de brukar diskutera om under sina möten. Vi har 

förstått att en del av deras diskussioner handlar om ekonomi. Vi uppfattar det som att skolans 

ekonomi kan vara dålig ibland. Därför gäller det för henne som ledare att förmedla det till sina 

medarbetare så att de känner till situationen. När medarbetarna blir upplysta om det kan de 

vara extra noga med att hålla sig inom sina ekonomiska ramar.  

 

Dock har vi fått höra från lärare att de menar att det är alldeles för mycket diskussioner om 

ekonomi under mötena. Rektorn för enhet 1 menar att hon är medveten om det. Rektorn för 

enhet 1 svarade på frågan om vad de brukar diskutera om under sina möten:  

 

"De har bett mig att vi inte ska hålla på att ta upp ekonomi varenda gång. De vet om att vi 

har dålig ekonomi. De gör vad de kan. Om det inte inkommer något nytt för då får vi ta upp 

det." 
 

Vi uppfattar det som att rektorn för enhet 1 försöker minska diskussionerna om ekonomi 

under sina möten med personalen. Vi tolkar det som att hon istället vill lägga ner tid på det 

pedagogiska. Hon är medveten om att det kan bli allt för tröttsamt för hennes medarbetare att 

få höra om ekonomi under varje möte.  

 

Vi har förstått att det pedagogiska under mötena med rektorn för enhet 1 går ut på att ge 

mycket utrymme åt medarbetarna så att de får berätta om olika händelser som skett i skolan. 

Det kan t.ex. vara en lärare som får berätta om deras klassresa till Etiopien eller någon lärare 

som får berätta om en videoinspelning som de har gjort. Vi uppfattar det som att rektorn för 

enhet 1 vill visa sina medarbetare att hon finns där för dem och lyssnar på dem.  
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Gunnarsson (2010) anser att det är viktigt att ledare ibland släpper sin "agenda" och bara 

lyssnar på vad deras medarbetare har att säga. Han menar enligt vår uppfattning att ledare på 

så sätt visar respekt och ödmjukhet för sina medarbetare vilket i framtiden kommer gynna 

ledaren. När medarbetarna upptäcker att deras ledare verkligen lyssnar på dem kommer de att 

känna sig mer värdefulla, intressanta och respekterade. Det i sin tur kommer troligtvis leda till 

att de tar mer hänsyn till sin ledare och blir mer motiverade i framtiden. Ryan och Deci (2000) 

anser att medarbetare blir motiverade när de känner att de ”gör nytta” på arbetsplatsen. Vi 

tolkar det som att Ryan och Deci (2000) menar att medarbetare blir glada och nöjda när någon 

uppmärksammar deras utförda arbete. Därför anser vi att det är viktigt för rektorerna på 

skolan att ge mycket tid till sina medarbetare så att de får berätta om vad de har gjort under 

sin arbetstid. Med det menar vi att rektorerna ibland enbart ska ha rollen som lyssnare och låta 

medarbetarna få ta mycket plats. På så sätt anser vi att medarbetarna kommer känna sig 

viktiga och värdefulla för organisationen vilket förhoppningsvis kommer öka deras 

motivation. Trautman (2005) har också kommenterat kontakten mellan ledare och 

medarbetare och uttryckte sig på följande sätt: 

 

"The ability to communicate well is crucial to being a successful manager"
11

 

 

Vi uppfattar det som att Trautman (2005) menar att förmågan att kommunicera väl är en 

viktig egenskap som ledare helst ska ha för att motivera sina medarbetare. Vi tolkar begreppet 

kommunikation som att en person både måste vara duktig på att tala och lyssna. Därför anser 

vi att det här resonemanget styrker Gunnarsson (2010) samt Ryan och Decis (2000) teori om 

att det är viktigt för ledare att lyssna på sina medarbetare för att de ska känna sig uppskattade 

och därigenom bli motiverade i sitt arbete.   

 

Vi anser att rektorn för enhet 1:s åsikter om det pedagogiska under mötena är bra. Det anser vi 

att de andra rektorerna ska ta lärdom av. Vi har fått höra att rektorn för enhet 1 brukar förkorta 

ner tiderna på deras möten för att få mer tid till att diskutera om frågor som rör de anställda, 

som t.ex. hur de har haft det på jobbet. Vi uppfattar det som att rektorn för enhet 1 ger mycket 

utrymme åt sina medarbetare till att tala vilket gör att hennes roll blir att lyssna på vad de har 

att säga. Det anser vi, precis som Gunnarsson (2010), Trautman (2005) samt Ryan och Devis 

(2000) anser, höjer medarbetarnas arbetsglädje och motivation. På så sätt visar rektorn även 

respekt och uppskattning för sina medarbetare vilket enligt teori X är grunden för motivation.  

 
5.5.4 Stolthet ökar motivationen 
De flesta personer som vi har intervjuat på Torsbergsgymnasiet gav oss ett intryck av att de är 

stolta över sina jobb. Det syns framför allt på antalet år som de har jobbat med sina yrken. De 

flesta som vi har intervjuat har arbetat med sina yrken under cirka 20 år. Vi har förstått att det 

som gör personalen stolta över sina jobb är varken hög status eller bra löner utan snarare den 

trivsamma kulturen som de har på skolan. Dessutom har vi förstått att vissa personer är stolta 

över att ha bra villkor och att få träffa många trevliga människor.  

All personal som vi har intervjuat på skolan ansåg att deras drivkraft är elever och 

medarbetare. Vi tolkar det som att personalen trivs med att samarbeta med varandra för att 

utveckla eleverna.  

 

Städerskan på skolan ansåg att hon trivs med sina arbetstider. Vi har förstått att hon arbetar 

mellan klockan 6 och 15. Vi uppfattar det som att hon är mycket nöjd med det. Läraren i barn 
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och fritid ansåg att hon blir motiverad av ledningen. Vi uppfattar det som att hon har fått 

mycket uppskattning från rektorerna vilket tyder på att ledningen har gjort ett bra arbete.  

Bibliotekarien påstod att han känner sig trygg på skolan och har inte upplevt något bråk. 

Med det som grund anser vi att alla i skolan gör det rätt i att vara stolta över sin starka kultur. 

En sådan stolthet leder enligt Zolan (1998) till att medarbetare presterar mer än vanligt på 

arbetsplatsen. Därför menar vi att det är viktigt att alla som arbetar på skolan kämpar för att 

bevara den starka och trevliga kulturen på skolan. Det anser vi att de kan göra genom att visa 

mer respekt och uppskattning för varandra, vilket teori X står för. Robbins (2010) anser att 

faktorer som avancemang, ansvar, erkännande och prestation är arbetstillfredsställande hos 

personal. Vi uppfattar det som att Robbins (2010) menar att om rektorerna lyckas uppfylla 

personalens behov för dessa faktorer kommer de att bli nöjda och belåtna på arbetsplatsen. 

Det anser vi i sin tur kommer att leda till att de blir stolta över sina jobb vilket enligt Zolan 

(1998) kommer öka deras motivation. 

 

5.5.5 Fysiska möten ökar motivationen 
Under en intervju med rektorn för enhet 2 har vi fått reda på att de har arbetslagsmöten en 

gång per vecka. Sedan har de enhetsmöten en gång i månaden då all personal i hennes enhet 

träffas. När det gäller ledningen har vi förstått att de träffas ungefär en gång per vecka. De 

andra rektorerna i skolan menade att de i stort sätt har lika många möten. Vi anser att det är 

bra av ledningen som planerar in personliga möten med sina medarbetare för att diskutera 

olika ämnen med varandra. Det blir, precis som Gunnarsson (2010) anser, lättare för 

medarbetarna att bli mer delaktiga i det som ska göras.       

 

Vidare har vi kommit fram till att lärarna uppskattar möten med rektorerna. Exempelvis 

svarade läraren i biologi: 
 

"Jag tror på möten. Jag gillar att träffa människor." 
 

Vi tolkar det som att läraren i biologi trivs med möten. För där får hon träffa människor vilket 

vi tolkar som att hon tycker är roligt och upplyftande. Deci och Ryans (1985), Ojala och 

Norell (2006) samt Bengoecha och Strean (2007) anser att social samhörighet är en 

grundläggande faktor för att uppnå motivation.   
 

Vi anser att det är bra att rektorerna planerar in fysiska möten med sina medarbetare. Genom 

att se varandra kan de läsa varandras kroppsspråk och på så sätt förstå varandra bättre. På så 

vis kommer de få en ökad förståelse för varandra och sina arbetsuppgifter vilket gör det lättare 

för dem att sträva åt samma håll.
12

 Bang (2009) anser enligt vår uppfattning att grunden för en 

stark kultur är att alla medarbetare i en organisation kämpar i samma riktning.  
 

Att rektorerna planerar in fysiska möten med sina medarbetare tyder också på att de har stort 

intresse för människor. Med det menar vi att rektorerna lika gärna skulle kunna skicka ut 

information till sina medarbetare via t.ex. mail men väljer istället att tala om det för dem 

under fysiska möten. Detta är ett tecken på att rektorerna har ett intresse för människor vilket 

styrker vårt tidigare argument angående Bolman och Deals (2012) diagram. 
 

5.5.6 Lön och beröm ökar motivationen  
Kovach (1987) anser att lön och beröm är två faktorer som ökar motivationen hos 

medarbetare. Efter våra intervjuer med rektorerna har vi förstått att de inte använder sig av 

något belöningssystem i skolan, vilket innebär att de enbart delar ut fasta löner till de 
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anställda. Därför kan rektorerna inte erbjuda sina anställda högre löner utöver det vanliga för 

att locka dem till att göra ett extra bra arbete. Det alternativ som bli kvar för att motivera de 

anställda är berömmelse. Här gäller det för rektorerna att så fort de upptäcker att en 

medarbetare har utfört ett extra bra arbete delge dessa personer med positiva uttalanden. Vi 

anser att det är viktigt att ge personalen respons för deras välskötta arbete i syfte att de ska 

känna sig mer motiverade. Om de anställda arbetar hårt och aldrig får beröm från ledningen 

kommer det med tiden leda till att de tappar motivation (Kovach, 1987). Därför är det en stor 

fördel att de anställda känner att någon ser dem. Det här styrker Rollinson (1998) med sitt 

påstående om att sociala belöningar motiverar medarbetare. Han menar enligt vår uppfattning 

att positiva uttalanden och beröm från personer runt omkring är motivationsgrundande. Även 

Robbins (2010) menar att erkännande för medarbetares goda prestationer är viktigt för att de 

ska känna sig motiverade.    
 

Under en intervju med vaktmästaren på Torsbergsgymnasiet sade han upprepade gånger att 

feedback motiverar honom. Vi uppfattar det som att vaktmästaren uppskattar att få respons 

från personer i hans omgivning, oavsett om det är positivt eller negativt. Vi har förstått att 

vaktmästaren uppskattar det när någon uppmärksammar hans arbete. Därför anser vi att det är 

viktigt för rektorerna att uppmärksamma och berömma sina medarbetare för att de ska känna 

sig uppskattade och därigenom bli motiverade.  
 

De flesta lärare som vi har intervjuat tyckte inte att ledningen riktigt hade lyckats med att ge 

tillräckligt beröm åt och uppskattning av sina medarbetare. Vi uppfattade det som att de 

menade att ledningen ofta är upptagen med andra saker som t.ex. ekonomiska och politiska 

frågor vilket leder till att de glömmer bort att uppmärksamma lärarna på rätt sätt. Här gäller 

det alltså för rektorerna att dra mer uppmärksamhet till medarbetarna för att de inte ska hamna 

alldeles för långt från dem. Vi förstår att det inte kan vara enkelt för rektorerna att komma 

ihåg det eftersom de har så mycket annat att tänka på. Det är dock viktigt för ledare i 

allmänhet att inte låta medarbetare känna sig utanför.  Därför är det viktigt att rektorerna ger 

respons, bekräftelse och feedback till medarbetarna för att öka deras motivation.
13

 
 

Herzberg kritiserar Kovach (1987) teori om att lön är en faktor som ökar motivationen hos 

medarbetare (Robbins, 2010). Herzberg anser att lön är en yttre faktor som skapar lugn och 

harmoni bland medarbetare men att det inte skapar någon motivation. Dock tillstyrker han 

Kovachs (1987) teori om att beröm är motivationsgrundande för medarbetare. Herzberg 

menar att avancemang och prestation är inre faktorer som motiverar medarbetare. Vi uppfattar 

det som att avancemang och prestation påminner mycket om berömmelse. Med det menar vi 

att ledare som presterar hårt kan med avancemang ge beröm till sina medarbetare för att de 

ska bli motiverade. Vi tolkar det som att Herzberg helt enkelt menar att ledare som vill 

motivera sina anställda ska lägga tyngdpunkten på inre faktorer som är kopplade till de 

anställdas arbete och resultat. Med det menar vi att ledare bör ta hänsyn till hur medarbetare 

arbetar och vad deras arbete resulterar i för att kunna berömma dem.  
 

Under en intervju med rektorn för enhet 1 har vi fått reda på att hon försöker göra besök i 

klassrummen för att se hur lärare i hennes enhet arbetar. Dessutom har vi förstått att hon har 

planer på att göra en undersökning bland alla elever i hennes enhet. Vi uppfattar det som att 

de, en gång per år, ska dela ut enkäter till alla elever i hennes enhet där eleverna får svara på 

frågor om hur de trivs och känner sig på skolan. Därmed kommer hon se direkt vilket resultat 

deras arbete i hennes enhet har genererat. 
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Tidigare har undersökningar gjorts för hela skolan men nu vill rektorn för enhet 1 även göra 

en separat undersökning som enbart rör hennes enhet. På så sätt kommer hon kunna se hur 

hennes avdelning har lyckats med sitt arbete. Detta anser vi är en bra idé eftersom en sådan 

undersökning gör det möjligt för dem att se hur de själva kan utvecklas i sin avdelning. En 

enkätundersökning för hela skolan visar inget specifikt resultat för deras enhet. Den visar 

snarare det totala resultatet för alla enheter i skolan.  

 

Det är ett tecken på att rektorn för enhet 1 har god vilja och förmåga att leda sina medarbetare 

mot framgång. Vi har även förstått att rektorn för enhet 1 har nått stor framgång genom att 

göra besök hos sina medarbetare i deras klassrum. Det menar vi att hon själv har förstått med 

tanke på den positiva respons som hon har fått från sina medarbetare när hon varit på besök 

hos dem i deras klassrum.  

 

Rektorn för enhet 1 berättade under en intervju att hon under veckan hade besökt en manlig 

lärare i ett klassrum. Efter besöket fick hon ett mail av läraren där det stod att han aldrig 

tidigare hade fått besök av en rektor och avslutade sin mening med "tack snälla för att du kom 

och kom snart tillbaka". Även andra lärare på skolan har under intervjuer påpekat att rektorer 

nästan aldrig besöker dem i deras klassrum.  

 

Läraren i svenska gav oss detta svar på vår fråga om hur ofta rektorer besöker hennes 

klassrum: 

 

"Nej, det är lite dåligt med det. Det brukar faktiskt inte vara så många gånger. Jag tycker att 

ledningen ska vara ute i mycket större grad än vad de är." 

 

Vi tolkar det som att läraren i svenska känner att hon inte får den samhörighet som hon borde 

få av rektorerna, att man ser till varandra och tänker på varandra. Hon menar alltså att de 

borde träffas mer informellt istället för att bara träffas formellt under möten med bestämda 

tidpunkter. Med andra ord uppfattar vi det som att rektorerna sällan gör besök i klassrum hos 

lärare med tanke på lärarnas reaktioner. Rektorn för enhet 1 påstod att hon är ny på skolan 

men att hon trots allt försöker ägna mycket tid åt att besöka lärare och elever i deras klassrum. 

Det anser vi att även de andra rektorerna ska ta del av. Vi anser att det är ett bra sätt att visa 

beröm och uppskattning åt sina medarbetare vilket vi har förstått att Herzberg och Kovach 

(1987) anser är grunden för motivation (Robbins, 2010). Även Bolman och Deal (2012) anser 

med teori X att medarbetare motiveras genom respekt, ödmjukhet och uppskattning.  
Även Wolvén (2000) anser att uppskattning och komplimanger är motivationsgrundande.  

Han anser att feedback är en grundläggande faktor för att skapa motivation hos medarbetare. 

Vi uppfattar det som att han menar att feedback både kan vara beröm och kritik för individers 

arbete. Vi tolkar det som att grundtanken är att medarbetarna ska känna att någon ser dem och 

att de får respons för deras utförda arbete för att därigenom känna sig uppskattade. På så sätt 

uppfattar vi det som att Wolvén (2000) menar att uppskattning och erkännande är en mycket 

viktig del i medarbetares motivation.  

 

En undersökning som gjorts med professionella medarbetare har resulterat i att feedback, 

respons och bekräftelse är faktorer som ledare måste tas hänsyn till för att motivera sina 

medarbetare. Vi tolkar det som att även denna studie påvisar att berömmelse är 

motivationsgrundande.
14
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       5.5.7  Steg fem - Behov av självförverkligande 
 

Det femte steget i Maslows behovspyramid är "behov av självförverkligande". Viktigt att 

komma ihåg här är, precis som Grove (1984) anser, att behoven för steg fyra måste vara 

uppfyllda innan personer kan gå över till behoven för steg fem. När personerna väl befinner 

sig på steg fem strävar de enligt Grove (1984) efter att bli oberoende, ha egenkontroll, 

utvecklas, kämpa för sina mål och självstyre. Vi uppfattar det som att Grove (1984) menar att 

personer som lyckas uppfylla dessa behov av självförverkligande kommer att motiveras. Det 

här stämmer bra överens med Passers (2009) grundläggande behov för hur medarbetare 

motiveras. Vi uppfattar det som att även Passers (2009) anser att personer motiveras genom 

att bli oberoende, ha egenkontroll, utvecklas och ha självstyre. Dessa argument kan även 

stärkas av Rollinsons (1998) teori om belöningar inifrån. Vi tolkar det som att Rollinson 

(1998) menar att belöningar inifrån är psykologiska behov som blir uppfyllda när personer 

känner att de utvecklas, har ett betydelsefullt jobb och känner av utmaning. Dessa behov 

grundar sig på steg fem i Maslows behovspyramid som vi menar passar bra ihop med det som 

rektorerna på Torsbergsgymnasiet har sagt.  
 

Rektorn för enhet 1 sade att hon ville göra egna enkätundersökningar för hennes enhet. Vi 

uppfattar det som att hon på så sätt kommer att kunna se vilket resultat som hennes enhet har 

genererat under året. Det innebär att hon kommer att kunna se vad de gjort bättre av under 

året och vad de gjort sämre. Det tyder på att hon har viljan att utvecklas och ta kontroll över 

sin situation. På så vis anser vi att hon kommer nå goda resultat och förverkliga sina 

önskemål.  

 

Rektorn för enhet 4 poängterade att han tycker om att kämpa i motvind. Vi tolkar det som att 

rektorn för enhet 4 menar att han tycker om att arbeta med svåra uppgifter för att utvecklas. 

Vi tolkar det även som att rektorn för enhet 4 blir extra nöjd när han lyckas klara svåra 

uppgifter vilket motiverar honom. Det här tyder på att han är en person som tycker om att ta 

ansvar och kämpa för sina mål trots att det många gånger kan vara svårt.  

 

Det är tecken på att självförverkligande behov är grunden till motivation för rektorerna. 

Anledningen till att vi tar upp dessa behov av självförverkligande som rektorerna har är att det 

återspeglar sig till hur deras medarbetare känner sig. Vi menar att självförverkligande behov 

kan, precis som för rektorerna, även vara motiverande för lärare och vanlig personal. Läraren i 

idrott på Torsbergsgymnasiet sa att hon motiveras av att: 

 

"Gå kurs för att utvecklas och bli ännu bättre för att sedan prova det på eleverna." 
 

Vi uppfattar det som att läraren i idrott vill gå kurser för att förhoppningsvis utvecklas som 

lärare. Den kunskap som hon får från kurserna vill hon sedan föra över till sina elever. Det 

tyder på att hon verkligen bryr sig om sina elever och vill att även de ska utvecklas. Vi tolkar 

det som att hon vill ha god kontroll över sin roll som lärare genom att gå på kurser för att 

utvecklas. Tanken är att kurserna ska ge henne den kunskap som hon behöver för att uppfylla 

sina självförverkligande behov, som i det här fallet är att utveckla sig själv och eleverna. 

Därmed passar läraren i idrott bra in på det femte steget i Maslows behovspyramid som 

innebär att en arbetande person är i behov av självförverkligande.  

Läraren i biologi sa att hon framför allt motiveras genom att:  
 

"Få intresserade elever eller elever som tror att de inte kan, att inse att de faktiskt kan." 

 



 56 

Vi uppfattar det som att läraren i biologi trivs med sitt yrke och att hon tycker om att arbeta 

med elever. Vi uppfattar det även som att hon har uppsatta mål som hon kämpar för.  Hennes 

mål är enligt vår uppfattning att förbättra elevernas självförtroende. Läraren i biologi vill 

alltså få sina elever att inse att de faktiskt kan mer än vad de tror. När hon lyckas med det 

uppfyller hon en del av sina självförverkligande behov som gör att hon känner sig glad och 

nöjd. Det här påminner om Rollinsons (1998) teori som innebär att belöningar inifrån är 

motivationsgrundande. Vi tolkar det som att belöningar inifrån skapas av personers egna 

tankar och känslor om organisationen och deras arbetsuppgifter. Om människor känner att de 

trivs i organisationen och är tillfredsställda med sina arbetsuppgifter kan det enligt Rollinson 

(1998) räknas som en belöning som motiverar dem.  
 

Efter att ha framfört både rektorernas och lärarnas åsikter, ska vi nu diskutera kring vad 

rektorerna kan göra för att stödja sina medarbetare i deras strävan att uppfylla sina behov av 

självförverkligande. Nedan har vi presenterat tre olika sätt som rektorerna kan ta ställning till: 
 

 

Tre olika sätt att öka motivation 
 

5.5.8 Föreläsningar 
Både läraren i idrott och rektorn för enhet 2 var positiva till att införa flera föreläsningar för 

de anställda i syfte att de ska utvecklas och därigenom motiveras. Det kan kopplas till Grove 

(1984), Rollinson (1998) och Passers (2009) påståenden om att människor motiveras när de 

känner att de utvecklas. Därför anser vi att det är viktigt att rektorerna på skolan ordnar fler 

föreläsningar åt deras medarbetare i syfte att de ska utvecklas och på så sätt motiveras.
15

     

 
5.5.9 Flexibilitet 
En faktor som också leder till högre motivation på arbetsplatsen är enligt Hemsley (2004) 

flexibilitet. Vi tolkar det som att arbete med frihet att få lägga upp sitt jobb som man själv vill 

är nyckeln till högre motivation. Vi menar att frihet i arbete ger medarbetare chansen att ta 

egna initiativ. När medarbetarna sedan lyckas nå bra resultat med sitt arbete kommer de 

troligtvis att bli extra stolta och nöjda med sig själva eftersom de fått göra det mesta på egen 

hand. Hellriegel (2005) anser att ledare måste ta hänsyn till sina medarbetares önskan om att 

få utföra sitt arbete på egen hand för att erhålla en optimal arbetsinsats. Hemsley (2004) 

instämmer och menar med sin teori att frihet för personal är att få styra över sitt eget arbete 

ökar deras motivation. Wallgren och Hanse (2011) har i en undersökning kommit fram till att 

de starkaste faktorerna för att motivera anställda är att ge dem mycket självständighet och 

trovärdighet för deras arbete. Vi tolkar det som att ledare motiverar sina medarbetare bäst 

genom att visa trovärdighet för deras arbetsutförande samt ge dem möjlighet till att jobba 

självständigt under eget ansvar. Det beror enligt Grove (1984), Passers (2009) och Rollinson 

(1998) på att människor bland annat föredrar att vara oberoende, ha egenkontroll och 

självstyre.  

 

Rektorn för enhet 3 berättade under en intervju att lärarna själva får välja hur de ska göra en 

kurs och hur de ska lägga upp den. Vi tolkar det som att lärarna bland annat får välja när och 

hur de ska framföra material under lektioner. Även städerskan och bibliotekarien menade att 

de tycker om den frihet och det egna ansvar som de har inom sina yrken. Vi uppfattar det som 

att många yrken i skolan är flexibla vilket enligt Hemsley (2004), Hellriegel (2005) samt 

Wallgren och Hanse (2011) är en stor fördel eftersom det ökar motivationen hos personalen.  
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Tidigare i analysdelen har vi under rubriken Kontingensteorier kommit fram till att rektorerna 

på skolan använder sig av delegerande ledarskap. Det innebär att rektorerna inte lägger sig i 

sina medarbetares jobb i onödan. På så vis anser vi att rektorerna ger sina medarbetare 

chansen att känna mer kontroll över sitt eget arbete, få mer ansvar och utvecklas mer. När 

medarbetarna lyckas nå goda resultat i dessa delar, kommer en del av deras behov av 

självförverkligande att uppfyllas och därmed kommer de att motiveras.   

 

För att medarbetarna, på bästa möjliga sätt, ska lyckas förverkliga sina mål och uppfylla sina 

behov av självförverkligande måste ledningen vara redo att stötta dem ibland när de ber om 

hjälp. För att kunna göra det måste ledningen först och främst, precis som Sveibys (1995) 

menar, lära sig mycket om medarbetarnas yrken och hur de utövas.  

 

5.5.10 Yrkeskompetens 
Sveiby (1995) anser att ledare både ska ha mycket kunskap om sina medarbetares yrken och 

mycket kunskap om den organisation som de arbetar i. Utifrån den informationen är det 

viktigt att rektorerna som är ledare på skolan har mycket kunskap om sina medarbetares 

yrken, t.ex. lärarnas yrke. Ifall en lärare hamnar i en svår situation som denne inte kan hantera 

ska en rektor förhoppningsvis kunna hjälpa läraren att lösa problemet som uppstått. På så sätt 

anser vi att det kommer bli mycket lättare för de anställda att nå sina mål när ledarna har 

kunskap om deras yrken och kan ge dem råd. Därför anser vi att det är viktigt att ledarna ser 

till att försöka lära sig mycket om sina medarbetares yrken för att kunna stödja dem ännu 

bättre i deras strävan mot sina mål.
16

  

 

Det kan vara svårt för en rektor att lära sig om alla ämnen på hela skolan som lärarna 

undervisar i. Vi anser dock att läraryrket inte enbart handlar om att undervisa i olika ämnen 

utan mycket handlar även om hur man ska bemöta elever, hur man ska handskas med problem 

som kan uppstå mellan elever och lärare, hur man ska ta hand om elever som har det svårt i 

skolan och hur man på olika sätt kan motivera elever. Det är olika exempel på situationer som 

en lärare kan ställas inför. Ifall något är oklart för en lärare kan det vara skönt för personen att 

kunna kontakta en rektor och be om hjälp. Därför menar vi, precis som Sveiby (1995), att det 

är viktigt att rektorerna har mycket kunskap om sina medarbetares yrken för att kunna hjälpa 

dem i olika situationer när de ber om det. 

 

Vi anser att de flesta rektorer i skolan har mycket god yrkeskompetens. Rektorn för enhet 2 

har arbetat som lärare på Torsbergsgymnasiet under cirka 20 år. Därför anser vi att hon har 

mycket goda kunskaper om det yrket. Under alla dessa år har hon arbetat på en och samma 

skola, nämligen Torsbergsgymnasiet. Det är ett tecken på att hon även har mycket kunskap 

om organisationen. Med tanke på det anser vi att rektorn för enhet 2 uppfyller de krav som 

Sveiby (1995) ställer på en ledare, nämligen att ha mycket kunskap om sina medarbetares 

yrken och mycket kunskap om organisationen. Rektorn för enhet 1 har tidigare jobbat som IB 

koordinator under cirka 20 år på Torsbergsgymnasiet. Därför anser vi att även hon har hög 

yrkes- och organisationskompetens.  

 

Rektorerna för enhet 3 och 4 har dock inte arbetat lika länge på Torsbergsgymnasiet som de 

andra rektorerna har gjort. Rektorn för enhet 3 har arbetat på Torsbergsgymnasiet under 5 år 

medan rektorn för enhet 4 är helt ny på skolan. Med det som grund anser vi att rektorn för 
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enhet 3 har tillräckligt med kunskap om organisationen men att rektorn för enhet 4 kan brista i 

kunskap om organisationen. Att ha hög organisationskompetens är ett krav som Sveiby (1995) 

ställer på ledare. Dessutom har inte rektorerna för enhet 3 och 4 framfört att de tidigare jobbat 

inom något annat yrke i en skola utöver att vara rektor. Det kan enligt vår uppfattning betyda 

att de även kan brista i yrkeskompetens. För att dessa rektorer ska få mer yrkeskompetens 

anser vi att det är viktigt att de försöker se över hur lärare och personal på skolan arbetar. Det 

kan de göra genom att t.ex. följa med lärare under vissa arbetsdagar för att se hur de arbetar. 

På så sätt anser vi att rektorerna för enhet 3 och 4 kan lära sig mer om sina medarbetares 

yrken. Genom att följa med lärarna under vissa arbetsdagar kommer rektorerna kunna se hur 

deras anställda känner sig på arbetsplatsen. Det skulle naturligtvis inte enbart gynna 

rektorerna utan även lärarna. På så vis skulle lärarna känna sig mer uppskattade av rektorerna. 

Dessutom skulle eleverna få en bättre relation med rektorerna, vilket kan motverka det 

avstånd som elever och lärare har från rektorerna idag.    
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6 Slutsats  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta avslutande kapitel har vi framfört vad vi har kommit fram till i studien samt delat med 

oss av våra idéer till vidare forskning inom området. Syftet med studien är att få en ökad 

förståelse för hur rektorerna på skolan kan motivera sina medarbetare för att skapa en 

starkare organisationskultur.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Vad är en stark organisationskultur?  
 

Vi uppfattar det som att organisationskulturen på Torsbergsgymnasiet är stark. Vi har 

upptäckt att det är lugnt och trivsamt i lokalerna på skolan, vilket bland annat beror på att 

skolan är relativt stor och rymmer många elever.  

 

Vi har kommit fram till att normer och värderingar på skolan är tydliga. Vi har utifrån det som 

ledningen och medarbetarna har meddelat oss konstaterat att det finns en hög trivselnivå i 

skolan. De största anledningarna till den höga trivselnivån hos personalen är den goda 

relationen med elever, samt mellan arbetskamrater, positiv feedback som ges och att 

personalen uppmuntras till att utvecklas genom utbildning.   

 

Även eleverna trivs mycket bra i skolan. En anledning till det är att många elever kommer 

från olika byar utanför Bollnäs. När dessa elever samlas på skolan blir de ödmjuka inför 

varandra. Från respondenterna fick vi höra att eleverna är en av de viktigaste faktorerna som 

motiverar dem vilket vi uppfattar som att personalen verkligen bryr sig om eleverna. Vi menar 

att om eleverna trivs på skolan, skapar det ännu mer motivation för personalen. När elever och 

lärare har en bra relation, avspeglas det i deras beteende till varandra vilket vi anser är tydligt.  

 

”Torsbergsanda” är ett uttryck som vi fick höra från en lärare som beskrev hur hon upplevde 

kulturen på skolan. Från de resterande respondenterna uppfattade vi det som att de upplever 

kulturen på samma sätt men att de inte använder sig av samma uttryck. Vi kom fram till att 

”Torsbergsanda” är en informell anda som finns bland personal och elever på skolan. Det är 

ett klimat som visar hur man skall bete sig mot varandra i olika situationer. Torsbergsandan 

beskrivs som en öppen kultur där alla bryr sig om varandra vilket skapar en hemkänsla på 

skolan. Vi har förstått att det har resulterat i att ledningen, de anställda och eleverna trivs 

mycket bra i skolan. 

 

Rektorerna på skolan beskrev kulturen som relativt stark. De menar att kulturen är öppen och 

positiv. Vi tolkar det som att rektorerna menar att all personal talar med varandra samt att man 

alltid kan säga vad man tycker och tänker på skolan. I och med att kulturen är öppen har det 

skapats positiva värderingar och normer. Eftersom personalen har jobbat på skolan under en 

lång tid har dessa värderingar och normer blivit tydliga vilket är tecken på en stark kultur. 

Däremot fick vi en annan uppfattning av kulturen utifrån de svar som vi fick från personalen.  

 

Vi uppfattar det som att vaktmästaren är upprörd över ett fåtal elever som saboterar på skolan. 

En annan brist i kulturen är att lärarna önskar att få mer uppskattning av rektorerna. Lärarna 

har bland annat påpekat att rektorerna gör alldeles för få besök hos dem i deras klassrum. 

Dessutom har personalen påpekat att det pratas alldeles för mycket ekonomi under deras 

möten med rektorerna vilket i längden kan bli tröttsamt och dra ner på deras motivation. Dock 

har vi förstått att de flesta anställda anser att kulturen på skolan är positiv och att alla är 
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trevliga mot varandra. Vi menar att det finns en stark kultur bland de anställda i skolan men 

att det ändå åtserstår saker som ledningen kan göra för att stärka kulturen.  

 

 

- Vad kännetecknar ett bra ledarskap i en stark organisationskultur?  
 

Ledare kan delas in i fem olika typer av ledare beroende på hur stort intresse de har för 

människor och sina arbetsuppgifter. Vi kom fram till att rektorerna på Torsbergsgymnasiet 

passar bäst in i kategorin integrerat chefskap. Det innebär att rektorerna har ett stort intresse 

för människor, liksom för sina arbetsuppgifter. 
 

Vilken typ av ledarskap som är lämpligast i en verksamhet beror helt och hållet på hur 

situationen ser ut i organisationen. Av den anledningen har vi granskat vad som kännetecknar 

situationen på Torsbergsgymnasiet. Därmed har vi kommit fram till att ett delegerande 

ledarskap är den rätta ledarstilen för rektorerna. Det innebär att rektorerna inte behöver lägga 

sig i sina medarbetares arbetsuppgifter, utan de utför ett alldeles utmärkt jobb på egen hand. 

Det beror på att personalen är kompetent och villig att utföra sitt arbete. Vi har också förstått 

att rektorerna på Torsbergsgymnasiet använder sig av delegerande ledarskap idag.  

 

 

- Hur kan man bygga upp en stark organisationskultur? 
 

Vi anser oss ha skäl att påstå att personalen på skolan befinner sig på steg fyra och fem i 

Maslows behovspyramid. Det innebär enligt vår uppfattning att medarbetarna är i behov av 

uppskattning och självförverkligande. Vi har förstått att personalen motiveras när de lyckas 

uppfylla dessa behov. I studien har vi presenterat fyra olika sätt som rektorerna kan gå tillväga 

för att visa mer uppskattning för sina medarbetare. Dessutom har vi även presenterat tre olika 

sätt som rektorerna kan gå tillväga för att stödja sina medarbetare i deras strävan efter att 

tillfredställa sina behov av självförverkligande.     

 

Vi har förstått att skolledningen använder sig av en blandning av teori X och Y för att 

motivera sina anställda. Ledningen betraktar sina anställda från det perspektiv som finns i 

teori Y men de motiverar sina anställda utifrån den "mjuka" varianten av teori X. Det innebär 

att rektorerna behöver bemöta sina anställda med entusiasm och respekt för att visa 

uppskattning och motivera dem. I vår undersökning har det visat sig att medarbetarna 

verkligen uppskattar det. 

 

Genom att lyssna mer på sina medarbetare kan rektorerna visa respekt och uppskattning för 

deras arbete. Det leder till att medarbetarna känner sig mer trygga och glada på arbetsplatsen. 

Det ökar i sin tur deras motivation till att utföra ett bättre arbete. 
 

Vi har kommit fram till att personalen på skolan är stolta över sin kultur. Denna stolthet leder 

till en ökad motivation hos medarbetarna. Därför anser vi att det är viktigt för rektorerna att 

lägga stor fokus på att bevara kärnvärdet i organisationskulturen. Det menar vi att rektorerna 

kan göra genom att ta hänsyn till faktorer som avancemang, ansvar, erkännande och prestation 

hos medarbetarna samt vara ödmjuka och visa respekt för medarbetarna.    

 

Rektorerna träffar sina medarbetare regelbundet under fysiska möten för att diskutera olika 

ämnen och situationer som kan uppstå i skolan. Att de bestämmer sig för att genomföra 

diskussionerna under fysiska möten anser vi vara nödvändigt för att alla medarbetare ska 
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hänga med på det som sägs. Ifall diskussionerna skulle hållas virtuellt t.ex. genom mail eller 

telefon anser vi att det skulle bli svårt för många att förstå vad som diskuteras. Det beror på att 

kroppsspråket utgör 55 % av kommunikationen mellan människor. Om man inte ser varandra 

går det inte att läsa kroppsspråket. Därför anser vi att det är bra att träffas under fysiska möten 

för att kunna läsa varandras kroppsspråk vilket underlätta för varje person att förstå det som 

sägs under mötena. Den ökade förståelsen för diskussionerna leder i sin tur till en ökad 

motivation hos medarbetarna. Att ledare väljer att meddela information till sina medarbetare 

genom fysiska möten, istället för att skicka informationen via mail eller sms, är ett sätt att visa 

uppskattning för medarbetarna. Dessutom skapas det social samhörighet under fysiska möten, 

vilket också ökar motivationen. 
 

Vår undersökning har resulterat i att lönen inte är en faktor som motiverar personalen på 

Torsbergsgymnasiet. Däremot har vi förstått att personalen önskar mer uppskattning från 

rektorerna. I och med det anser vi att rektorerna ska fokusera på att ge mer beröm till sina 

medarbetare när de gör något extra bra. Här gäller det för rektorerna att framför allt skapa 

uppmärksamhet runt medarbetarna. Det kan rektorerna åstadkomma genom att göra fler besök 

hos medarbetarna i deras kontor och klassrum. På så vis kommer lärarna och resten av 

personalen förhoppningsvis känna sig mer uppskattade. Det anser vi kommer att öka 

medarbetarnas motivation.  
 

Föreläsningar har varit något som både rektorer och personal har föredragit att ha fler av. 

Genom att låta personalen gå på föreläsningar kan de få mer kunskap och utvecklas vilket 

uppfyller en del av deras behov av självförverkligande. Det leder i sin tur till en högre 

motivation hos medarbetarna.  

 

Flexibilitet är grunden till högre motivation hos personal. Vi uppfattar det som att friheten att 

få lägga upp sitt arbete som man själv vill är nyckeln till ökad motivation. Då får personalen 

chansen att ta egna initiativ. När personalen sedan lyckas klara sina arbetsuppgifter på egen 

hand kommer de att uppskatta sig själva, det blir självförstärkande, vilket i sin tur kommer att 

öka deras motivation. Därför anser vi att det bästa för rektorerna att göra för att motivera sina 

medarbetare är att inte i onödan lägga sig i deras arbete. Med det menar vi att rektorerna inte 

ska ge order om hur personalen skall utföra sina arbetsuppgifter. Personalen klarar av sina 

arbetsuppgifter alldeles utmärkt på egen hand. Ifall personal ber om hjälp anser vi att 

rektorerna ska hjälpa dem.  

 

Vi anser att det är viktigt för rektorerna på skolan att ha mycket kunskap om medarbetarnas 

yrken. Då kan rektorerna stödja sina medarbetare effektivt när de ber om hjälp. Därigenom 

blir det enklare för medarbetarna att nå sina mål och därmed bli motiverade.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
En tanke som slog oss under arbetsgången var att jämföra Torsbergsgymnasiet med andra 

skolor för att få ett bredare perspektiv. Detta anser vi kan skapa en ännu bättre uppfattning av 

hur ledare kan motivera sina medarbetare. Vi anser även att man kan få en bättre insyn i hur 

rektorerna och de anställda arbetar genom att följa med dem under en vanlig arbetsdag.  
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Bilaga 1 
 
Rektorer: 

 

Övergripande frågor: 
 

Hur länge har du jobbat här och vilken är din roll på skolan? 

 

Hur många program är du ansvarig för? 

 

Hur många medarbetare ingår i de program som du är ansvarig för? 

 

Vad är roligast med ditt jobb?  

 

Vad är motivation för dig? Hur ser du på motivation? 

 

Vad gör den här skolan unik i jämförelse med andra gymnasieskolor?  

 

Vad kännetecknar en stark kultur enligt dig? D.v.s. vilka faktorer är viktiga för att få en stark 

kultur i skolan?  

 

 

Djupgående frågor: 

 

Hur skulle du beskriva kulturen i skolan? 

 

Hur känner du dig när du går i korridoren i skolan bland elever? 

 

Hur blir du motiverad i ditt arbete? 

 

Vad tror du motiverar dina medarbetare? 

 

Hur motiverar du som ledare din personal i vardagsarbetet? 

 

Hur fungerar samarbetet mellan dig och medarbetare? 

 

Hur upplever du att dina medarbetare känner sig på arbetsplatsen? 

 

Hur ofta har ni möten? 

 

Hur ofta har ni möten inom ledningen? 
 

Hur ofta har ni möten med medarbetare? 
 

Vad brukar ni diskutera under mötena? (med ledare respektive medarbetare) 

 

Vad är din roll under mötena? 
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Bilaga 2 
 

Anställda: 

 

Övergripande frågor: 
 

Hur länge har du jobbat här och vilken är din roll på skolan? 

 

Vad är roligast med ditt jobb?  

 

Vad är motivation enligt dig?  

 

Vad gör den här skolan unik i jämförelse med andra gymnasieskolor?  

 

Vad kännetecknar en stark kultur enligt dig? D.v.s. vilka faktorer är viktiga för att få en stark 

kultur i skolan?  

 

 

Djupgående frågor: 
 

Hur skulle du beskriva kulturen i skolan? 

 

Hur känner du dig när du befinner dig bland eleverna i skolan? 

 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 

Vilka är de tre viktigaste faktorerna som motiverar dig i ditt arbete? 

 

Hur jobbar ledningen för att motivera dig i ditt arbete? 

 

Hur fungerar samarbetet mellan dig och ledningen? 

 

Hur ofta har ni möten? 

 

Vad brukar ni diskutera under mötena? 

 

Känner du att mötena ger dig någonting? 
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Bilaga 3 
 

Elever 

 

Hur länge har du gått här på skolan och vilket program? 

 

Vad tycker du är roligast med skolan? 

 

Vad motiverar dig i skolan?  

 

Hur skulle du beskriva kulturen i skolan?  

 

Hur jobbar lärarna för att motivera er i skolan? 

 

Hur upplever du lärarna på skolan? 

 

Hur upplever du kontakten med rektorn?  

 

 

 


