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Sammanfattning 
Titel: Gör cheferna som de säger? Kunskapens betydelse för 

skillnader i uttalad och faktisk interaktion mellan chefer och blue-

collar workers respektive knowledge workers. 

Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15 hp 

Författare: Madeleine Lindqvist och Björn Stenholm 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: Juni 2013 

Syfte: Syftet är att undersöka kunskapens betydelse för skillnader i 

uttalad och faktisk interaktion mellan chefer och blue-collar workers 

respektive knowledge workers. 

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Semi-

strukturerade intervjuer med anställda och chefer på olika företag har 

använts för att samla in det empiriska materialet. Den teoretiska 

referensramen har samlats in genom relevant kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet.  

 

Resultat & Slutsats: Slutsatsen som dragits utifrån denna studie är att 

det inte gått att finna något glapp mellan chefers uttalade och faktiska 

handlingar. Däremot visar den på att svårigheten med kommunikation 

kvarstår trots kunskap om interaktion 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då vi anser att vårt tillvägagångssätt 

inte kunde stödja den klassiska teorin föreslår vi att samma 

forskningsfråga studeras med en deltagande metod då vi tror att det 

skulle ge ett annat resultat. 

  

Ett annat förslag är att undersöka varför kommunikationen mellan 

chefer och anställda inte fungerar trots att båda parter är medvetna om 

problemet. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse för de 

komplexa situationer som chefer med ledaransvar ställs inför och 



huruvida deras kunskap inom områden som kommunikation och 

interaktion kan hjälpa dem i sitt arbete. 

 

Nyckelord: Espoused theory, theory-in-use, arbetsmotivation, 

knowledge workers, blue-collar workers  



Abstract 
Title: Does managers follow their own words? The significance of 

knowledge for the difference between the expressed and actual 

interaction between managers and blue-collar workers respectively 

knowledge workers. 

Level: Bachelor’s Degree in Business and Administration 

Authors: Madeleine Lindqvist och Björn Stenholm 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: June 2013 

Aim: The purpose is to examine the significance of knowledge for the 

difference between the expressed and actual interaction between 

managers and blue-collar workers respectively knowledge workers. 

 

Method: The study was conducted using a qualitative approach. 

Semi-structured interviews with employees and managers at various 

companies have been used to collect the empirical material. The 

theoretical framework has been collected through relevant literature 

and scientific articles on the subject. 

 

Results & Conclusion: The conclusion drawn from this study is that 

no gap between managers' espoused theory and theory-in-use could be 

found. However, it shows that the difficulty of communication 

continues despite knowledge of interaction. 

 

Suggestions for future research: Since we believe that our approach 

could not support the classical theory, we suggest that the same 

research question is studied with a participating approach as we 

believe that it would give a different result. 

 

Another suggestion is to explore why communication between 

managers and employees does not work even though both parties are 

aware of the problem. 

 



Contribution of the thesis: The study contributes to an increased 

understanding of the complex situations that managers with leadership 

responsibilities face and whether their knowledge in areas such as 

communication and interaction can help them in their work. 

 

Key words: Espoused theory, theory-in-use, work motivation, 

knowledge workers, blue-collar workers  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................ 9 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 9 

1.2 Frågeställning .............................................................................. 11 

1.3 Syfte ............................................................................................ 11 

1.4 Disposition .................................................................................. 11 

2. Avgränsning ..................................................................................... 14 

2.1 Teoretisk avgränsning ................................................................. 14 

2.2 Empirisk avgränsning ................................................................. 14 

3. Metod ............................................................................................... 15 

3.1 Insamling av teori ....................................................................... 15 

3.2 Insamling av empiri .................................................................... 16 

3.3 Intervjuerna ................................................................................. 18 

3.4 Val av företag .............................................................................. 20 

3.5 Presentation av insamlat material ............................................... 21 

3.6 Metod för analys ......................................................................... 22 

4. Teori ................................................................................................. 23 

4.1 Aktionsforskning......................................................................... 23 

4.2 Theory of Action ......................................................................... 24 

4.3 Motivation/arbetsmotivation ....................................................... 25 

4.3.1 Maslows behovhierarki ......................................................... 26 

4.3.2 Hertzberg tvåfaktorteori ........................................................ 29 

4.3.3 Hackmans och Oldhams motivationsmodell ........................ 30 

4.4 Blue-collar/knowledge workers .................................................. 31 

5. Empiri .............................................................................................. 34 

5.1 Knowledge workers .................................................................... 34 



5.1.1 Cheferna ................................................................................ 34 

5.1.2 De anställda ........................................................................... 36 

5.2 Blue-collar workers ..................................................................... 37 

5.2.1 Cheferna ................................................................................ 38 

5.2.2 De anställda ........................................................................... 40 

6. Analys .............................................................................................. 43 

7. Slutsats ............................................................................................. 47 

7.1 Förslag till fortsatt forskning ...................................................... 48 

8. Källförteckning ................................................................................ 49 

8.1 Böcker ......................................................................................... 49 

8.2 Vetenskapliga artiklar ................................................................. 50 

8.3 Intervjuer ..................................................................................... 54 

Bilaga 1 ................................................................................................ 55 

Intervjufrågorna ................................................................................ 55 

 

Figurförteckning 
Figur 1 Maslows behovspyramid ......................................................... 27 

Figur 2 Hackmans och Oldhams motivationsmodell för 

arbetsutformning .................................................................................. 31 

 



9 
 

1. Inledning 
I inledningen kommer bakgrunden till och förutsättningarna för 

studien att beskrivas. Det kommer även att göras en presentation av 

syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 
“Leadership often involves challenging people to live up to their 

words, to close the gap between their espoused values and their actual 

behavior. It may mean pointing out the elephant sitting on the table at 

a meeting – the unspoken issue that everyone sees but no one wants to 

mention.” (Heifetz & Linsky, 2004:33) 

 

Theory of action är en klassisk teori som säger att den uttalade 

handlingen inte överensstämmer med den faktiska handlingen 

(Argyris & Schön, 1978, Argyris 1999, Boonstra, 2004). Modern 

forskning visar att denna teori fortfarande väcker intresse hos forskare 

som studerar ledarskapsfrågor (Fontaine, Oziev & Hassan-Hussein, 

2012, Harnett, 2012, Savaya & Gardner, 2012). 

  

Få människor är medvetna om att de uppfattas på ett annat sätt än vad 

de tror (Argyris, 1995:20, Fontaine et al., 2012:1049, Savaya & 

Gardner, 2012:145) . Ett exempel: 

  

En företagskonsult sa att han kommunicerade med sina klienter när de 

tillsammans skulle lösa problem för att båda parter skulle bli nöjda 

(uttalad handling). Men en inspelning av ett möte mellan 

företagskonsulten och klienten avslöjade konsultens rätta jag. Han 

förespråkade sin egen åsikt och avfärdade klientens. Detta visar att 

konsultens faktiska handling var att främja sina egna idéer. (Savaya 

& Gardner, 2012:145) 

  

Traditionellt skiljer sig arbetsgivarnas uppfattningar om 

organisationen jämfört med de anställdas uppfattningar (Droussiotis & 

Austin, 2008:219). 
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Att ha kunskap om dessa skillnader är viktigt (Carmeli, Gelbard & 

Reiter-Palmon, 2013) då arbetsmotivationen kan öka om det uppdagas 

att och på vilket sätt de anställdas åsikter och tankar skiljer sig från 

arbetsgivarens (Huang, 2011). Det finns dessutom skillnader i hur 

knowledge workers och blue-collar workers motiveras (Huang, 2011). 

Termen knowledge workers syftar här till personal som i huvudsak 

använder sin kunskap och information som främsta arbetsredskap 

medan blue-collar workers är beroende av de operativsystem som 

finns på företaget för att sköta sitt jobb. (Horwitz, Heng & Quazi, 

2003, Huang, 2011) Då det är skillnad mellan hur knowledge workers 

och blue-collar workers motiveras är det intressant att se om denna 

skillnad visar sig i chefernas sätt att agera. 

 

För att effektivt kunna motivera de anställda att uppnå uppsatta mål är 

kunskap om interaktionen mellan chefer och deras personal en 

nyckelfaktor. Ofta uppfattar ledningen detta samspel på ett annat sätt 

än vad personalen gör och det är därför viktigt att uppmärksamma 

detta. (Carmeli, Gelbard & Reiter-Palmon, 2013) Med denna kunskap 

går det att utnyttja sina resurser på bästa sätt (Huang, 2011) och det är 

lättare att förmedla det budskap som ska föras fram (Tortoriello, 

Reagans & Reagans, 2012). 

 

Harnett (2012) har gjort en aktionsforskningsstudie i Nya Zeeland där 

hon har undersökt lärares interaktion med eleverna. Genom 

semistrukturerade intervjuer och observationer har författaren kommit 

fram till att lärarna inte interagerar med eleverna på det sätt som de 

säger. Genom sin undersökning har författaren presenterat att denna 

skillnad bland annat beror på att respondenterna saknar den kunskap 

och utbildning som krävs för att maximera interaktionen mellan lärare 

och elev. Detta resulterar i att lärarna har svårt att motivera sina elever 

och få dem att prestera sitt yttersta. Det är viktigt med kunskap om 

interaktion mellan lärare och elever för att kommunikation dem 

emellan ska bli så effektiv som möjligt (Harnett, 2012). Eftersom 

denna forskning fokuserat på interaktionen mellan lärare och elever 

vore det intressant att studera om kunskapsproblematiken även finns i 

arbetslivet mellan chefer och deras anställda då chefer i stor 

utsträckning förväntas ha den kunskap som åsyftas. 
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1.2 Frågeställning 
För att uppfylla syftet med studien vill vi ställa frågor om synen på 

arbetsmotivation från både chefer och deras anställda. De frågor som 

studien ämnar besvara är: 

 

Vilken betydelse har kunskapen om interaktion mellan ledning och 

personal för chefers sätt att motivera? 

 

Vilka skillnader går att se mellan chefers sätt att motivera blue-collar 

workers respektive knowledge workers? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka kunskapens betydelse för skillnader i uttalad 

och faktisk interaktion mellan chefer och blue-collar workers 

respektive knowledge workers. 

 

1.4 Disposition 
Arbetet består av sju kapitel samt källförteckning och bilaga. 

Dispositionen ser ut på följande sätt: 
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• I inledningen sker problemformuleringen där vi 
kommer fram till vårt syfte och vår frågeställning. 

Kapitel 1 Inledning 

• Studien är avgränsad både teoretiskt och empiriskt. 
Ramarna för detta presenteras här. 

Kapitel 2 Avgränsning 

• De val som gjorts för hur studien genomförts 
presenteras och argumenteras i detta kapitel. 

Kapitel 3 Metod 

• Här beskrivs den teori som ligger till grund för arbetet. 
Den skapar förutsättningarna för den empiri som 
inhämtats. 

Kapitel 4 Teori 
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• En redovisning av det material som samlats in sker här 
genom en sammanställning av gjorda intervjuer. En 
gruppering har gjorts för att skilja olika arbetsgrupper 
och göra presentationen mer lättillgänglig. 

Kapitel 5 Empiri 

• I analysen väver vi samman teori och empiri och 
försöker finna samband som vi kan använda när vi 
drar våra slutsatser. 

Kapitel 6 Analys 

• I slutsatsen kopplar vi tillbaka till syftet och fråge-
ställningen för att se hur väl vårt bidrag svarar mot 
dessa. 

Kapitel 7 Slutsats 
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2. Avgränsning 
I avgränsningen sätts ramarna för studien upp, både vad gäller vilka 

delar som kommer beröras och på vilket sätt data kommer att 

insamlas och bearbetas. 

 

2.1 Teoretisk avgränsning 
Arbetsmotivation är ett mycket brett begrepp som det finns mycket 

forskat om. Detta gör att det inte är möjligt att sätta sig in i det vida 

begreppet arbetsmotivation. Därför har vikten lagts på vad teorin säger 

om skillnaden i det uttalade arbetet med arbetsmotivation och hur 

arbetet med arbetsmotivation faktiskt går till. 

 

Argyris och Schön diskuterar kring just detta och därför utgår 

uppsatsen ifrån Argyris och Schöns teori “Theory of Action: Espoused 

Theory and Theory-in-use”. En avgränsning till hur teorin har 

utvecklats under det senaste decenniet har gjorts då Argyris och 

Schöns teori växte fram under 70-talet. Eftersom världen är under 

ständig utveckling förmodar vi att det har skett en viss utveckling av 

teorin från dess uppkomst till hur den används idag. 

 

2.2 Empirisk avgränsning 
När det gäller insamlingen av empirin till studien valdes tillväga-

gångssättet att intervjua chefer och anställda på lokala företag. 

Undersökningen har skett både på företag som till största delen består 

av knowledge workers och företag som till största del består av blue-

collar workers. Anledningen till detta val var att det fanns en önskan 

om att ställa dessa två personaltyper mot varandra för att se om det 

förelåg några skillnader mellan dem. Studien ger inte några absoluta 

svar eller ett generellt synsätt på arbetsmotivation. Den ger däremot en 

indikation på hur arbetsmotivation används och upplevs på olika 

arbetsplatser.  
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3. Metod 
Metoden beskriver på vilket sätt studien har genomförts. Alla olika 

delar av arbetet berörs och förutsättningar och val diskuteras och 

presenteras. 

 

3.1 Insamling av teori 
När information från teorin samlas in kan ett bra sätt vara att tratta ner 

den. Det vill säga att sökningen börjar stort med vida begrepp för att 

sedan rama in sökningarna när området som studien berör blivit 

klarare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:91). Det är på detta sätt 

som den litterära informationen till denna studie har samlats in. 

 

För att få svar på studiens frågeställningar har informationssökningar i 

databaser med vetenskapliga artiklar och i litteratur som berör ämnet 

skett. De databaser som sökningarna skedde i var Emerald, Sage, 

JSTOR, Science Direct och Discovery. Dessa databaser valdes på 

grund av att de innehåller ett stort urval av vetenskapliga artiklar som 

är skrivna inom det företagsekonomiska området. En annan anledning 

till att valet föll på just dessa databaser var att artiklarna som finns i 

dem är granskade och därför kan informationen ses som trovärdig och 

relevant för studien. 

 

Sökningen började med begreppet arbetsmotivation och gav som 

väntat många träffar. Träffarna analyserades för att skapa en 

uppfattning om vad arbetsmotivation innebär och vilka olika teorier 

som finns inom begreppet.  

 

När dessa träffar skummades igenom hittades en artikel som handlade 

om skillnaden i hur knowledge workers kontra blue-collar workers 

motiveras. Detta väckte en viss nyfikenhet och därför fortsatte 

sökningen med sökorden blue-collar workers motivation och 

knowledge workers motivation då denna vinkling kändes intressant. 

Det framkom att den mesta forskningen inom detta segment skett i 

Kina och Japan och att det där fanns ett önskemål om att göra denna 

forskning även i andra länder (Huang, 2011).  
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Sedan började en successiv inramning av de teorier som passade in 

bra på studiens frågeställning. Detta landade slutligen i Argyris och 

Schöns teori “Theory of Action: Espoused Theory and Theory-in-use” 

som överensstämmer med studiens frågeställningar eftersom den kan 

tillämpas på hur arbetet med arbetsmotivation skiljer sig mellan 

uttalad och faktisk tillämpning. 

 

När denna teori valts gick sökandet vidare genom att söka på Chris 

Argyris och espoused theory där det gjordes en avgränsning till 

artiklar skrivna under 2000-talet. Detta val gjordes på grund av att 

studien fokuserar på det som har skrivits om teorin i modern tid. Vissa 

artiklar hamnade utanför spannet av 2000-talsartiklar men har fått vara 

med ändå eftersom de visat sig vara extra relevanta på grund av sitt 

innehåll och sina många korsreferenser. 

 

För att få in ytterligare teori i forskningen har vi även sökt efter 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur som behandlar olika 

motivationsteorier för att få ett bredare perspektiv och en större 

kunskapsbas. 

 

3.2 Insamling av empiri 
Harnett (2012) samlade in sin empiri genom semistrukturerade 

intervjuer och observationer under de närmare två år som studien 

genomfördes. Då vår tid var begränsad valde vi att enbart utföra 

intervjuer. Detta kan ha medfört att vårt material inte ger lika säkra 

slutsatser. Men givet våra förutsättningar tyckte vi ändå att vårt 

tillvägagångssätt kunde ge rimliga slutsatser. 

 

Gillham (2008) skriver om skillnaden mellan ostrukturerade, 

halvstrukturerade och strukturerade intervjuer. Han beskriver den 

ostrukturerade intervjun som ett tillvägagångsätt där det är 

intervjupersonen som styr intervjun (Gillham, 2008:73). Halv-

strukturerade intervjuer innebär att det är både intervjuaren och den 

som blir intervjuad tillsammans hjälps åt att föra samtalet framåt. 

Frågorna som ställs är öppna och samma frågor ställs till alla 

respondenter. (Gillham, 2008:103) Strukturerade intervjuer går till på 



17 
 

så sätt att det lämnas ut en enkät till respondenterna med färdiga 

frågor som de själva får fylla i (Gillham, 2008:115). Då det fanns en 

önskan om att göra en liknande undersökning som Harnett valde vi att 

göra semistrukturerade intervjuer. Vi tror även att det var det bästa 

tillvägagångsättet då helt ostrukturerade eller strukturerade intervjuer 

kanske inte hade gett de svar vi var ute efter. Om respondenterna 

själva hade styrt intervjuerna kan de ha diskuterat sådant som inte var 

relevant för vår studie och vi tror att en enkätundersökning inte hade 

gett oss tillräckligt utförliga svar. 

 

Innan intervjuerna med de medverkande företagen genomfördes 

behandlades och bearbetades teorin. Detta val gjordes på grund av att 

det krävdes bakgrundsinformation om ämnet innan utformningen av 

intervjuunderlagen kunde göras. Detta för att underlagen skulle vara 

så relevanta som möjligt. Intervjuerna förväntades ge mer om vi själva 

var insatta i ämnet som diskuterades. Bryman (2012) skriver att det 

inte går att räkna med att få ut så mycket av sin intervju om den som 

intervjuar är dåligt påläst eller om själva intervjun är dåligt utformad 

och ostrukturerad. Det är viktigt att tänka på dessa aspekter så att den 

information som samlas in verkligen bidrar till att göra studien mer 

relevant (Bryman, 2012:59). 

 

Denna diskussion från författaren visar att det var klokt att läsa teorin 

först eftersom intervjuerna gav mer då de kunde struktureras bättre 

och tydligare när vi var insatta i ämnet. Att ha en kunskapsbas i 

ryggen resulterade i relevanta följdfrågor på de svar intervjuerna gav 

på de allmänna frågor om arbetsmotivation som ställdes. Fokus låg på 

att inte lägga ord i munnen på informanterna utan de fick själva styra 

samtalen på deras kunskapsnivå inom ämnet. 

 

Valet att göra personliga intervjuer för att samla in empirin stämmer 

väl överens med hur Rosengren och Arvidson (2002) anser att 

information bör samlas in. Författarna skriver att det är avgörande att 

informanterna som väljs är så olika som möjligt för att ge ett bredare 

perspektiv. 
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Slumpen föll sig så att ibland intervjuade vi chefen först och därefter 

dennes anställda och ibland var det tvärtom. Vi tycker inte att det ena 

sättet var bättre än det andra utan intervjuerna flöt på bra i båda fallen. 

 

Vi valde att spela in våra intervjuer för att vi på ett enkelt sätt senare 

skulle kunna gå tillbaka om det var något som vi ville kontrollera. 

Gillham (2008:49) nämner att detta kan behövas då de som intervjuar 

ofta är engagerade i själva intervjun och inte kan skriva utförliga 

anteckningar. 

 

3.3 Intervjuerna 
Genom intervjuer med både chefer och anställda på de företag som 

medverkade i studien fick vi mycket information som gav oss en bra 

grund till resultatet. 

 

Valet av chefer att intervjua baserades på det faktum att de har 

personalansvar och daglig kontakt med sin personal så de har 

möjlighet att påverka dem med motivation. Intervjuer med chefer som 

har liten kontakt med sin personal skulle inte ha tillfört studien 

någonting och riskera att försämra validiteten vilket motiverar valet. 

Detta stämmer väl överens med vad Rosengren och Arvidson (2002) 

diskuterar när de säger att det är viktigt att använda sig av 

informationsrika intervjuobjekt. 

 

Vi har utfört kvalitativa intervjuer med chefer och anställda på 

företagen. Valet att göra kvalitativa personliga intervjuer stöds av att 

det är vanligt förekommande med verbal kommunikation när en 

kvalitativ studie bedrivs (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:87, 

Ryen, 2004:7). 

 

Vi valde att göra gruppintervjuer med personalen på de företag vi 

besökte på grund av att vi hade en begränsad tid att disponera. Det är 

viktigt att ägna tillräckligt mycket tid åt informanterna för att få in så 

säker information som möjligt (Bryman, 2012:58). Intervjuerna tog 

mellan 20 och 45 minuter. Antalet personer i intervju-grupperna 

varierade mellan 3 och 6 stycken beroende på hur stor 

arbetsbelastning som det var på företaget den dagen vi var där. Vi 
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tycker att vi fıck tillräckligt med information även då det var färre 

respondenter närvarande och då intervjuerna inte tog så lång tid. Det 

var cheferna på de olika företagen som valde ut vilka ur personalen 

som vi fick träffa. Vi tror att vårt resultat kan ha styrt till viss del på 

grund av detta men slutsatsen hade nog blivıt ungefär den samma 

oavsett om det var andra ur personalen som vi fått träffa. 

 

Gillham (2008:91) skriver att gruppintervjuer med fördel kan 

användas då forskaren inte är insatt i den miljö som undersöks. Då vi 

kom till intervjuerna visste vi inte vad vi skulle förvänta oss av dem 

och detta tycker vi indikerar på att gruppintervjuer var ett bra val. 

Människor i grupp kan bli styrda av varandra och detta kan resultera i 

att de inte ger sin egen personliga åsikt om den skiljer sig från vad 

resten av gruppen tycker (Gillham, 2008, s. 92). Detta är något som vı 

var medvetna om när vi gjorde våra intervjuer men vi anser inte att det 

ska ha påverkat våra slutsatser. Vi märkte inte några skillnader mellan 

de som jobbat på företaget en längre tid och de som varit där en 

kortare tid. De flesta vi pratade med tyckte i stort sett samma sak och 

vi tror att vi hade fått liknande svar även om vi hade intervjuat dem en 

och en. Det fanns de som pratade mer än andra men det tror vi 

berodde mer på hur de är som personer än något annat. Dessutom kan 

det ha medfört att samtalet kom igång och fick fler att svara. Vi fıck 

svar från alla respondenter så alla hade möjlighet att få sin åsikt 

framförd. 

 

De personliga intervjuerna höll vi på respektive företag för att 

informanterna skulle känna sig trygga i den miljö där intervjuerna 

ägde rum. Detta tror vi bidrog till mer avslappnande intervjupersoner 

och mer öppna och ärliga svar än om intervjuerna skett på annat håll. 

De chefer som ville fick ta del av intervjufrågorna innan besöket. 

Savaya och Gardner (2012) pekar på vikten av att känna trygghet för 

att få ärliga svar när intervjuer av dessa slag genomförs. 

 

Besöken började med att respondenterna informerades om att 

intervjuerna skulle behandlas anonymt. Därefter presenterades 

bakgrunden till varför studien gjordes och vad den skulle handla om. 

Detta för att de skulle vara beredda på vad som efterfrågades och vad 

de kunde förvänta sig av mötet. Respondenterna tillfrågades även om 
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de godkände att intervjuerna spelades in för att informationen som 

intervjuerna gav lättare skulle kunna tas tillvara i efterhand. 

 

Givetvis informerades respondenterna om att de kunde välja att inte 

svara på våra frågor om de kände sig pressade, detta för att skapa en 

mer avslappnad relation. Det ställdes dels allmänna frågor om 

begreppet arbetsmotivation men även frågor som grundade sig i den 

teori som behandlar ämnet för att få mer specificerade svar. 

 

Vi organiserade intervjuerna så att en av oss ställde de frågor som vi 

format i vårt frågeformulär och den andre av oss observerade och 

ställde relevanta följdfrågor. Att göra på detta sätt tycker vi var lyckat 

eftersom vi då kunde koncentrera oss på våra enskilda uppgifter vilket 

gav oss en bra kontroll över intervjun. 

 

Utgångpunkten var att de som intervjuades inte hade någon 

förkunskap i ämnet och därför ställdes frågorna på ett sådant sätt att 

förkunskap inte behövdes för att svara på frågan. Anledningen till att 

vi ville sudda ut linjerna mellan oss och de som blev intervjuade var 

ett försök att skapa balans. Om frågor ställs utifrån teorin som gör att 

det krävs förkunskap för att kunna svara på dem styrs svaren åt 

intervjuarens håll snarare än tvärtom (Rosengren & Arvidson, 

2002:138). Det var informanternas syn som var viktig vid insamlandet 

av information till studien och det var argumentet för det 

tillvägagångssätt som valdes. 

 

Ingen hänsyn till demografiska variabler som etnicitet, ålder och kön 

på cheferna eller på de anställda som intervjuats togs då det inte var 

relevant för studien. 

 

3.4 Val av företag 
För att hitta de företag som skulle vara med i studien sökte vi 

information om vilka företag som var relevanta enligt avgränsningen 

genom sökmotorer, företagskataloger och dylikt. Sökningar gjordes på 

privatägda företag som finns i Gävle kommun eftersom det fanns ett 

kriterium om att företaget skulle vara privat och lokalt. Därefter 

valdes företag slumpmässigt ut och kontaktades via telefon och e-post 
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för att se om de var intresserade av att ställa upp och vara med i 

studien. 

 

Valet att intervjua lokala företag grundades i att det skulle underlätta 

insamlandet av information och för att hålla studien inom den 

begränsade tidsramen som fanns att disponera. 

 

Vi ville avgränsa oss till privata företag då det fanns en tanke om att 

de jobbar med motivation på ett mer företagsekonomiskt plan och 

därför uppmuntrar sådana ekonomiska nyckeltal som främjar 

lönsamhet i en större utsträckning än vad kommunala företag gör. Vi 

insåg dock snart att detta inte var möjligt då de företag vi kontaktade 

var strängt upptagna med hög arbetsbörda. Därför kom även några 

kommunala bolag med i studien då de hade möjlighet att medverka. 

Vi tror inte att detta har påverkat vårt resultat då vi fick liknande svar 

från de olika företagen. 

 

3.5 Presentation av insamlat material 
När insamlandet av informationen från intervjuerna gjorts gick vi 

igenom materialet och gjorde anteckningar och markeringar för att 

finna likheter och skillnader. Det har genomgående sökts efter 

återkommande mönster för att kategorisera de uttalanden som 

inkommit under insamlingsarbetet. Detta har gjorts för att få en så 

tydlig uppfattning som möjligt av vad personalen har för åsikter 

angående motivationsarbetet på företaget de jobbar på. Gillham 

(2008) anser att detta är ett bra tillvägagångssätt för att hitta de 

huvudområden som studien behandlar. Genom att gå igenom det 

insamlade materialet på detta sätt kunde analysen av studien fokusera 

på de mönster som förekommer ofta i materialet. 

 

I presentationen av forskningen har teorin och empirin delats upp i 

olika avsnitt. Detta val gjordes på grund av att det ger läsaren en 

tydligare bild av hur resultaten vuxit fram. 

 

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades för att materialet 

skulle kunna presenteras på ett hanterbart sätt. Citat har använts för att 
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belysa sådant som är av stor vikt för resultatet och för att ge texten ett 

luftigare intryck och göra det lättare för läsaren att ta till sig. 

 

3.6 Metod för analys 
Vid analys av kvalitativa data handlar det framförallt om att tolka det 

insamlade materialet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:131). 

Genom att söka mönster i de olika svaren och skapa kategorier av data 

från den insamlade empirin har vi haft för avsikt att finna likheter med 

den teori som vi använt oss av. Under arbetets gång förde vi 

anteckningar över sådant som vi fann intressant och som vi ansåg att 

vi kunde knyta till olika delar i teorin, ett arbetssätt som får stöd av 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011:22). 

 

Vi anser att detta arbetssätt gav oss en god överblick över det 

insamlade materialet och möjligheten att presentera de likheter och 

skillnader som vi fann mellan det teorin beskriver i ämnet och hur det 

fungerar i praktiken. Genom att vi kunde gå tillbaka till anteckningar 

vi gjort tidigare underlättade det vårt arbete med analysen. Vi kunde 

därmed ge en överblickbar presentation av iakttagelserna som gjorts 

och vi anser att resultatet hjälper oss att uppfylla studiens syfte.  
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4. Teori 
Här kommer olika typer av motivationsteorier och annan relevant 

litteratur för studien att presenteras. Det är dessa som kommer ligga 

till grund för den empiriska insamlingen av data. 

 

4.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning skapar ny kunskap baserat på iakttagelser som har 

gjorts i praktiken (Harnett, 2012:369, Koshy, 2005:3). Forskningen 

utgår ifrån praktiken och det är praktikern själv som identifierar de 

problem som finns i verksamheten och som reflekterar och värderar 

dem för att finna en lösning (Rönnerman, 2012:22, McNiff & 

Whitehead, 2002:15). Aktionsforskare är inblandade i studien som 

görs istället för att stå vid sidan av och observera den (Furu, Lund & 

Tiller, 2007, Harnett, 2012, Koshy, 2005, McNiff & Whitehead, 2002, 

Rönnerman, 2012). 

 

Aktionsforskning inriktar sig på människans förmåga att bryta invanda 

mönster. Forskningen kan ses som en social övning där människor 

tränas att integreras med varandra och lära sig kommunicera. 

(Glassman, Erdem & Bartholomew, 2013) 

 

Aktionsforskningen utvecklades från forskning som gjorts av Eduard 

Lindeman, Kurt Lewin, John Dewey och Jean Piaget. Det finns olika 

grenar av aktionsforskning där fokus ligger på olika saker. Från början 

fokuserade aktionsforskningen på demokratiska förändringprocesser 

där alla medlemmar i hela verksamheten var delaktiga i de beslut som 

togs. En gren av denna typ av forskning fokuserade mer på att förstå 

en organisations problem genom ögonen på de som verkar inom den. 

Det är på denna bana som Chris Argyris slog sig in. (Glassman et al., 

2013) 

 

Aktionsforskningen strävar efter att göra två saker. Den ena är att 

skapa en mer levande gemenskap som suddar ut gränserna mellan 

ledare och arbetare och den andra är att skapa en förändring som leder 

till mer effektiva och hållbara lösningar. (Glassman et al., 2013:6) 
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Grunden i aktionsforskning utgår ifrån små gruppdynamiker, problem 

i organisationer och hur dessa ska lösas. Därifrån har olika forskare 

valt olika vägar att gå vidare med denna forskningstyp. Argyris valde 

att inrikta sig på att se om lösningarna som diskuteras fram verkligen 

praktiseras i verkligheten. (Glassman et al., 2013:14) 

 

4.2 Theory of Action 
Theory of action är en teori som handlar om hur människor beter sig 

och som förklarar varför de beter sig som de gör (Argyris & Schön, 

1978:11). Detta beteende är en medfödd instinkt som talar om hur 

människan effektivt ska bete sig i olika situationer (Argyris, 1995:20, 

Argyris, 1999:56). 

 

Espoused theory och theory-in-use är två typer av theory of action 

(Argyris, 1995, Argyris, 1999, Boonstra, 2004). Dessa innebär att 

människor säger att de gör på ett visst sätt (espoused theory) men att 

de i verkligheten agerar på ett annat (theory-in-use) (Argyris & Schön, 

1978, Argyris, 1999, Boonstra, 2004). 

 

Argyris och Schön påpekar att om människor är omedvetna om hur de 

uppfattas eller egentligen agerar kan de inte effektivt hantera sitt 

beteende. Detta kan resultera i oväntade och oönskade konsekvenser. 

(Savaya & Gardner, 2012:145) 

 

Det faktiska agerandet varierar stort mellan olika individer men till 

Argyris och hans kollegors stora överraskning är den uttalade 

handlingen i stort sett samma oavsett ålder eller vart ifrån i världen 

man kommer (Argyris, 1995:20). 

 

Glappet mellan espoused theory och theory-in-use kan beskrivas med 

att den förstnämnda lärs ut och utvecklas av människan. Theory-in-use 

däremot är någonting som faller sig naturligt och följer invanda 

mönster och beteenden. (Eraut, 2000:123, Harnett, 2012:328) 
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Eraut (2000) beskriver espoused theory som det sätt som cheferna ser 

på sig själva och vill bli sedda av andra. Theory-in-use beskrivs som 

det sätt som cheferna faktiskt blir sedda på. 

 

4.3 Motivation/arbetsmotivation 
“A motivated workforce can make powerful contributions to the 

profits of a firm” (Wiley, 1997:278) 

 

Att motivera sina anställda är en stor och svår uppgift för 

arbetsgivarna. Det är svårt att ta reda på vad som motiverar 

personalen. (Nohria, Groysberg & Lee, 2008:1) 

 

Det har blivit allt viktigare med motivation idag då de generella 

teorierna är öppna och synliga för alla. (Latham & Pinder, 2005:506). 

 

Det är viktigt att cheferna är medvetna om vad som motiverar 

personalen (Kovach, 1987, Wiley, 1997). Om cheferna vet vad som 

motiverar personalen kan de använda sig av det och på så sätt få 

trogna och engagerade medarbetare. (Kovach, 1987) 

 

En av de viktigaste rollerna som en chef har är att kunna inge 

förtroende hos sina anställda. En chef som tror på sina anställda och 

visar det för dem får i gengäld effektiva och motiverade medarbetare 

(Walumbwa, Christensen & Hailey, 2011:115). 

 

Traditionellt har chefskapet gått ut på att kunna motivera, vara 

ansvarstagande och kunna hantera team. Dagens samhälle kräver 

dessutom att detta ska kunna ske på ett effektivt och trovärdigt sätt. 

(Walumbwa et al., 2011:11) 

 

Att ta till beprövade och traditionella metoder för att motivera sin 

personal och lösa problem är vanligt hos arbetsgivare. Men det krävs 

en kreativ ledare för att få ut det lilla extra. Med kreativ ledare menas 

en ledare som tänker i nya banor och gör saker på ett nytt sätt. (Horth 

& Palus, 2003:17, Palus & Horth, 2005:1) 
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Det är vanligt förekommande att chefer motiverar på de traditionella 

sätten såsom högre lön och befordran men de bör även tänka på att 

använda sig av de förutsättningar som finns på arbetsplatsen. 

(d’Iribarne, 2002) 

 

Ellis och Hopkinson (2010) för en diskussion om att det chefer kallar 

kunskap egentligen är en nyans av deras syn på sitt eget ledarskap och 

den miljö de verkar i. 

 

Idag ska allt ske så snabbt som möjligt. Detta ställer stora krav på 

cheferna som blir tvingade att ta snabba beslut och snabbt ta till sig 

information. Detta resulterar i att de tar genvägar och litar på den 

kunskap de redan har. Ibland är detta ett lyckat koncept, ibland inte. 

(Horth & Palus, 2003:12) 

 

Ett stort problem som många chefer har är att de är känslomässigt och 

intellektuellt involverade i sina uttalade handlingar. Dessa handlingar 

går ofta hand i hand med hur cheferna vill att det ska vara och inte hur 

de faktiskt gör. Detta leder till att de gör på ett annat sätt än vad de 

säger och tror att de gör. (Eraut, 2000:123) 

 

För att lösa detta krävs det att cheferna lämnar sina trygga bon och 

sina uttalade teorier och försöker ta reda på hur de egentligen agerar 

(Eraut, 2000:123). 

 

4.3.1 Maslows behovhierarki 
Många motivationsteorier har sin utgångspunkt i Maslows 

behovshierarki (Wolvén, 2000:169). Denna behovshierarki diskuterar 

fem grundläggande behov (Kovach, 1987, Maslow, 1943, Wolvén, 

2000, Wiley, 1997). Diskussionen beskriver dessa behov som att det 

första behovet måste uppfyllas innan nästa kan uppfyllas och så 

vidare. Det finns enligt Maslow fem grundläggande behov och de kan 

ta formen av en pyramid. 
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Figur 1 Maslows behovspyramid (fritt efter Maslow, 1943). 

 

Det fysiska behovet innebär bland annat behovet av sömn, mat, 

motion, värme och sex. Grundläggande behov som människor behöver 

för att överleva (Maslow, 1943, Wolvén, 2000). 

 

En människa som saknar mat, hem, trygghet, kärlek och 

självförtroende vill helst av allt ha mat. De fysiska behoven behöver 

uppfyllas först (Maslow, 1943:373) 

 

Nästa steg i pyramiden är trygghetsbehovet. Behov som stabilitet, 

säkerhet och trygghet (Maslow, 1943, Wolvén, 2000). När de fysiska 

behoven är uppfyllda eftersträvas trygghet, det blir det viktigaste 

målet i livet (Maslow, 1943:376). 

 



28 
 

Därefter kommer de sociala behoven. Behoven att vara omtyckt och 

älskad, strävan efter en vän eller partner (Maslow, 1943:381, Wolvén, 

2000:169) 

 

Näst högst upp på pyramiden kommer behovet självkänsla och 

uppskattning. Att känna sig trygg i sig själv, bli accepterad och 

respekterad av andra (Maslow, 1943:381, Wolvén, 2000:169). 

 

När alla ovanstående behoven är uppfyllda kommer längtan av 

självförverkligande att uppstå. Människan fungerar så att det som kan 

uppnås ska uppnås, att utveckla sig själv och sina förmågor (Maslow, 

1943:382, Wolvén, 2000:169) 

 

Dessa behov ser givetvis olika ut för olika individer och alla har olika 

förutsättningar för hur dessa behov ska tillfredsställas. När alla fem 

behoven är uppfyllda är människan som mest effektiv. (Maslow, 

1943:383) 

 

Den främsta styrkan i Maslows teori är att den kan användas för att 

identifiera personalens behov och sedan motivera utifrån dem. Om 

cheferna uppmärksammar personalens ouppfyllda behov och 

tillfredsställer dem kan det resultera i en mer motiverad och effektiv 

personal. (Wiley, 1997:265) 

 

Det finns undantag i vilken ordning de olika stegen tas (Maslow, 

1943:386). De olika behoven behöver inte uppfyllas till hundra 

procent för att nästa behov ska tillfredsställas. Det förekommer att alla 

fem behov är uppfyllda till viss del samtidigt men att de fysiska 

behoven är uppfyllda till större del än trygghetsbehoven och så vidare. 

(Maslow, 1943:388, Wolvén, 2000:170) 

 

Motivationen ligger i att sträva efter att uppnå de fem behoven 

(Maslow, 1943:394). 

 

Wolvén (2000) menar att det är viktigt för en organisation att vara 

medveten om och använda olika motivatorer för olika individer. Detta 

på grund av att individerna förmodligen befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarkin. 
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Det finns få empiriska studier som kan styrka denna teori. Det finns 

indikationer på att chefer på högre nivå är högre upp i hierarkin än 

chefer på lägre nivå. Att det förehåller sig så är på grund av att de 

högre uppsatta cheferna har mer utmanade uppgifter än de chefer som 

verkar på lägre nivåer. (Wolvén, 2000:170) 

 

Teorin används ofta och anses som accepterad trots det svaga 

empiriska stödet (Wolvén, 2000:170). 

 

4.3.2 Hertzberg tvåfaktorteori 
Forskning om arbetsmotivation pekar på att arbetsglädje och att vara 

missnöjd med sitt arbete inte är varandras motsats. Snarare är 

motsatsen till arbetsglädje avsaknad av arbetsglädje, samtidigt som 

motsatsen till att vara missnöjd med sitt arbete är att inte vara 

missnöjd med sitt arbete. (Bassett-Jones & Lloyd, 2005, Brislin, 

MacNab, Worthley, Kabigting & Zukis, 2005, Kovach, 1987, 

Hertzberg, 1987, Lundberg, Gudmundson & Andersson, 2008) 

 

Hertzbergs forskning visar att motivation består av två faktorer som 

inte är relaterade till varandra (Wiley, 1997:265). Detta ger att det är 

olika förutsättningar som driver de olika tillstånden. Hertzberg (1987) 

menar att det framförallt är motivatorer som bidrar till arbetsglädje 

medan hygienfaktorer bidrar till i vilken utsträckning missnöje med 

arbetet uppstår. 

 

Under kategorin hygienfaktorer hamnar förutsättningar som trivsel 

och säkerhet på arbetsplatsen, relationen med arbetskamrater och 

chefer, lön, status, företagets administration och övervakningssystem 

och liknande. Dessa kallas ibland även yttre faktorer. Det är enligt 

Hertzberg (1987) inte möjligt att motivera anställda med enbart yttre 

faktorer, men väl en förutsättning. För om inte grunden finns går det 

inte att bygga vidare. Det som däremot skapar arbetsglädje är inre 

faktorer som personlig utveckling, möjlighet till avancemang, ansvar, 

erkännande, prestationer och arbetet i sig. (Basset-Jones & Lloyd, 

2005, Brislin et al., 2005, Hertzberg, 1987, Kovach, 1987, Lundberg 

et al. 2008, Wiley, 1997, Wolvén, 2000) 
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För att personalen ska trivas och bli motiverad på sin arbetsplats bör 

arbetsgivaren skapa en miljö där personalen står i centrum enligt 

Hertzbergs teori. Detta kan uppfyllas genom att tilldela personalen 

meningsfyllda arbetsuppgifter som anpassas efter kapacitet, intresse 

och ambitioner (Brislin et al., 2005, Lundberg et al. 2008:891,Wolvén, 

2000:174) 

 

Bassett-Jones och Lloyd (2005) har skrivit en artikel där de vill ta reda 

på om Hertzbergs teori fortfarande håller då det har skett mycket 

förändringar i världen sen teorin togs fram. Deras slutsats blir att 

teorin i stort sett fortfarande håller och att dåligt ledarskap leder till 

omotiverad personal (Bassett-Jones & Lloyd, 2005:940–941). 

 

4.3.3 Hackmans och Oldhams motivationsmodell 
Hackman och Oldhams motivationsmodell är en utveckling från 

Hertzbergs tvåfaktorteori. Skillnaden mellan dessa två teorier är att 

Hackman och Oldham även inkluderar personlighetsfaktorer och att 

deras teori bara bör användas som underlag när strävan om utveckling 

finns. (Wolvén, 2000:175) 

 

En hög motivationspotential kan komma ur ett arbete som uppfyller 

följande fem dimensioner: 

 

 Variation, personalen bör få användning av alla sina 

kompetenser 

 Helhet, personalen bör få arbetsuppgifter som har en tydlig 

struktur 

 Betydelsefullhet, personalen bör få arbetsuppgifter som är 

betydelsefulla 

 Frihet, personalen bör få arbetsuppgifter som denne kan påverka 

och styra själv över 

 Feedback, personalen bör kunna se den skillnad som de gör 

genom att utföra sina arbetsuppgifter (Wolvén, 2000:175) 
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Om dessa dimensioner uppfylls kan det resultera i att personalen 

känner sig motiverad vilket leder till bättre arbetsprestation (Wolvén, 

2000:175). 

 

 
 

Figur 2 Hackmans och Oldhams motivationsmodell för 

arbetsutformning (Wolvén, 2000:176). 

 

4.4 Blue-collar/knowledge workers 
Knowledge workers skiljer sig ifrån blue-collar workers på så sätt att 

de inte är bundna till maskiner och instrument. De kan bidra med sina 

kunskaper utan att behöva ta hjälp av företagets maskinpark. Blue-

collar workers är beroende av de operativsystem som finns på 

företaget för att sköta sitt jobb. (Huang, 2011) 

 

Arbetsgivare i Japan är väl informerade om hur de anställda vill bli 

motiverade men det finns plats för förbättring. Cheferna visar att de 
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vet vad som motiverar personalen men inte hur de ska omsätta det i 

praktiken. (Brislin et al., 2005) 

 

Droussiotis och Austin (2008) har skrivit en artikel om hur 

arbetsgivare och anställda på cypriotiska företag ser på företagens 

problem. De kom fram till att på vissa områden var inte skillnaderna 

så stora men att det fanns skillnader på andra områden. 

 

Organisationer som består av knowledge workers behöver ledare som 

lägger stor vikt på relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Det krävs också en viss öppenhet när det kommer till kommunikation. 

Att släppa sin kontroll och våga lägga ansvar på sina medarbetare är 

också en viktig egenskap. Det är också av största vikt att låta 

arbetstagarna vara delaktiga i viktiga beslut och låta dem vara med 

och påverka. Detta på grund av att de anställda är företagets ansikte 

utåt och representerar det som företaget står för. (Walumbwa et al., 

2011:111) 

 

Walumbwa et al. (2011) menar att det krävs en autentisk ledare för 

knowledge workers. Detta på grund av att dessa chefer är naturliga 

ledare och delar företagets värderingar. Chefer som inger förtroende 

får respekt. 

 

För att vara en framgångsrik autentisk ledare krävs det input från 

medarbetarna. Det är viktigt att chefen är på samma nivå som sina 

anställda för att agera korrekt. (Walumbwa et al., 2011:115) 

 

Jobben som utförs av knowledge workers är intellektuellt svårare och 

mer utmanande än de jobb som utförs av blue-collar workers. Detta 

resulterar i att jobb som utförs av knowledge workers blir allt 

viktigare och att de har en större påverkan på företagen än de jobb 

som blue-collar workers utför. Detta eftersom resultatet från 

knowledge workers är mer betydande och ger ett större bidrag till 

organisationen. (Huang, 2011:928) 

 

Individer som är beredda att ta mer utmanande uppgifter har ofta 

högre ambitionsgrad än de som vill ha lättare utgifter (Wiley, 
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1997:264). Vi anser att knowledge workers kan räknas in i den 

kategorin.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras den empiri som har samlats in genom ett 

flertal intervjuer på olika företag. Presentationen av detta kommer att 

ske så att för varje grupp kommer svaren på frågorna att klumpas 

ihop. 

 

5.1 Knowledge workers 
Här presenteras svaren från cheferna och de anställda som jobbar som 

knowledge workers. 

 

5.1.1 Cheferna 
Alla chefer vi pratat med har ledarskapsutbildningar, en av dem var 

nyutbildad men har jobbat inom företaget en längre tid. De flesta av 

företagen vi besökt har interna utbildningar som cheferna gått. De 

flesta har gått flera olika utbildningar både hos sin nuvarande och 

tidigare arbetsgivare. Alla respondenterna tyckte att utbildningarna var 

bra och givande. Inte alla tyckte att de hade blivit påverkade som chef 

av utbildningen. Det de tyckte var bra med utbildningen var att de fick 

lära sig mycket om sig själva och den organisation de jobbar på. 

 

Respondenterna blir själva motiverade av sin personal och att de trivs 

på arbetsplatsen. Att se verksamheten utvecklas och att få positiv 

feedback från kunderna är också motivatorer som de nämner. 

 

De motiverar sina anställda genom att låta de vara delaktiga i beslut 

som tas, ger dem utmanande arbetsuppgifter och frihet under ansvar. 

Anledningen till att de motiverar på det sättet är för att det känns 

naturligt och att cheferna själva är sådana som personer. Nackdelen 

med att motivera på detta sätt är, enligt cheferna, att gränserna mellan 

att vara chef och kompis är svåra att definiera. När det kommer till 

svåra beslut måste de som chefer sätta ner foten vilket kan kännas 

svårt. 

 



35 
 

Respondenterna har svårt att tänka sig att motivera sin personal på ett 

annat sätt än vad de gör eftersom de är sådana som personer. Däremot 

tycker de att det kan vara nyttigt att diskutera med andra chefer om 

hur de agerar för att på det viset snappa upp nya idéer. 

 

”…en utmaning att nå fram till alla på olika sätt.” 

 

Att nå ut med information till personalen upplever cheferna som svårt. 

Dels för att de själva sitter mycket i möten och inte är tillgängliga i 

den utsträckning de skulle vilja vara. Problemet ligger även i att 

personalen inte alltid tar till sig tillgänglig information. För att lösa 

detta problem har de möten, men det är ändå inte alla som tar till sig 

informationen. En av cheferna nämner problemet att människan som 

individ tar till sig information på olika sätt. Utmaningen ligger i att 

hitta olika sätt för att nå olika målgrupper.  Nackdelen med detta är att 

det kräver mycket energi och engagemang. 

 

Struktur, delegera ansvar och att “stå på sig” var några av de 

egenskaper som cheferna kände att de ville förbättra. Då de står nära 

sin personal kan det vara svårt att ta obekväma beslut. 

 

”Min största rädsla och farhåga när jag klev in som chef var just hur 

jag skulle hantera konflikterna. Men jag tycker att det går jättebra.” 

 

Alla chefer var överens om att konflikter är svåra att hantera. För att 

lösa dem krävs tydlighet och kommunikation, både genom att lyssna 

och prata. Det är viktigt att komma fram till vad som är problemet och 

att ta itu med det på en gång så det inte växer till ett större problem än 

vad det egentligen är. 

 

De upplever sig själva som snälla, lyhörda och ödmjuka chefer. De 

tycker själva att de är duktiga på att lyssna på sin personal och låta 

dem vara delaktiga i den dagliga driften. 

 

Att personalen kommer till jobbet varje dag tror cheferna beror på att 

de trivs på arbetsplatsen, både med sina arbetsuppgifter och med sina 

kollegor. De nämner även att lönen är en bidragande orsak men ingen 

av dem tror att det är den avgörande faktorn. 
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Respondenterna anser att deras styrka som chef ligger i att lyssna av 

sin personal och anpassa sin verksamhet efter dem. Att delegera 

ansvar och visa sitt förtroende för sina anställda är också någonting 

som de lyfter fram. De anser sig också vara snälla, positiva och ha en 

helhetssyn. 

 

Som sina sämre sidor beskriver de konflikträdsla, konfrontation och 

svårigheten i att inte övervaka personalens utförande av vissa 

arbetsuppgifter. 

 

5.1.2 De anställda 
Det som motiverar respondenterna är variationen i arbetet, resultat och 

uppskattning av det arbete de gör. Även kollegorna, utveckling och 

utmanande och roliga arbetsuppgifter är några motivatorer som de tar 

upp. Lön ses också som en motivator men det nämns mest i 

förbifarten. 

 

Mer ansvar och mer utmanande arbetsuppgifter är något som 

personalen efterfrågar för att bli mer motiverad. En bra arbetsmiljö 

och trygghet är också något som tas upp. Att få förtroende är något 

som ett flertal av respondenterna skulle vilja få mer av då de anser att 

det är en motiverande faktor. 

 

”Nä, ser man att det följs upp, att det verkligen 

tas på allvar, då blir man motiverad.”  

 

Att ge personalen eget ansvar och förtroende är något som 

respondenterna anser att deras chefer motiverar med. De har även 

möjlighet till vidareutveckling genom utbildningar och liknande. 

Feedback är också någonting som cheferna använder för att motivera. 

Några av respondenterna anser att deras chef är bra att bolla idéer med 

för de känner att chefen är lyhörd. 

  

Anledningen till att respondenterna går till jobbet varje dag är att de 

trivs på sin arbetsplats. Både kollegorna och arbetsuppgifterna är 
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bidragande faktorer. Lönen har även den en viss roll men känslan av 

att göra skillnad och att göra något meningsfullt har en större roll. 

 

Frihet och ansvar är något som lyfts fram när respondenterna berättar 

varför de trivs på sin arbetsplats. Samtidigt anser de att för mycket av 

den varan kan ge motsatt effekt. 

 

Något som skulle kunna förbättras är kommunikationen mellan 

beslutsfattarna inom organisationen anser personalen på ett av 

företagen. Samarbetet med de andra avdelningarna skulle underlätta 

om det jobbades mer på den biten. 

 

Det respondenterna tycker är bäst med sina arbetsplatser är den frihet 

som de har och det förtroende de får. Arbetsmiljön får bra betyg 

överlag. Friskvård är också någonting som nämns, personalen anser 

att den förmånen ger en positiv syn på arbetsplatsen. Det som skulle 

kunna förbättras enligt personalen är kommunikationen och fördelning 

av arbetsbördan som finns på företaget. 

 

”Ja, det är ju svårt att hålla en bra kommunikation… 

mail och sånt är ju bra men det tar ju mera tid liksom.” 

 

Att chefen ska vara mer tillgänglig är något som några ur personalen 

pekar på. Andra tycker att det är något som deras chef har blivit 

mycket bättre på. Tydlighet och struktur är något som efterfrågas av 

de flesta respondenterna. När chefen är borta mycket blir det svårt 

med kommunikation och information då de tekniska lösningarna inte 

kan jämföras med att vara fysiskt på plats. 

 

Respondenterna tycker att deras chefers bästa sidor är att de är 

positiva, generösa, kunniga och inspirerande. Något som de skulle 

behöva jobba på, enligt personalen, är att vara tydligare när det gäller 

kommunikation och information. 

 

5.2 Blue-collar workers 
Här presenteras svaren från cheferna och de anställda som jobbar som 

blue-collar workers. 
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5.2.1 Cheferna 
Även cheferna till blue-collar workers som vi intervjuat är 

ledarskapsutbildade, både internt och externt. De tycker att det har 

påverkat dem som ledare genom att de fått större insikt om sig själva 

vilket har skapat en inre trygghet i deras arbete. 

 

De blir själva motiverade av sin personal och det bidrag de känner att 

de ger till företaget som de jobbar på. De känner även att deras arbete 

gynnar den lokala orten som de verkar inom genom arbetstillfällen, 

skattepengar och liknande. Utmaningen som arbetet som chef ger är 

också en drivande faktor. 

 

”Man måste få med sig folk, man kan inte knuffa folk. Då sätter 

de bara hälarna i. Motiverar man dem och få dem delaktiga både 

går och springer de.” 

 

Cheferna motiverar sin personal genom kommunikation, information, 

ge ansvar och låta dem vara delaktiga i den dagliga driften. 

Anledningen till att de motiverar på det sätt som de gör är att det är på 

det sättet som de själva blir motiverade och att de strävar mot att göra 

organisationen så platt som möjligt. Alla respondenter säger att det är 

deras personal som besitter kunskapen i det jobb som de gör och att 

det därför är viktigt att låta dem vara med och göra sin röst hörd. De 

nämner även att de tycker att det är viktigt med målstyrning och detta 

jobbar de med genom att ha informationstavlor på arbetsplatsen där 

personalen kan se de produktionsmål som företaget har. Även 

förmåner som friskvård och personalaktiviteter används som 

motivatorer. Sättet de motiverar på anser de är naturligt och inte ett 

medvetet val då de använder sig av sin personlighet i sitt ledarskap. 

Ingen av respondenterna känner att de är personer som styr med hela 

handen utan de vill ha en mjukare styrning. Detta tycker de är en 

fördel med det sättet som de motiverar på, de anser att det ger ett 

större driv när personalen får känna sig mer delaktiga. Nackdelen kan 

vara att ibland kanske det krävs lite tydligare styrning och att det är 

svårt att blanda de två sätten. 
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Även lönen tas upp som en motivator, en av cheferna berättar att de 

har bonusar som de delar ut till personalen när de har haft en bra 

period. Flera av cheferna tar upp de förmåner som de erbjuder sin 

personal i form av aktiviteter och friskvård som en motivator. De 

tycker att deras personal kanske är lite bortskämd med sådana saker 

men samtidigt tycker cheferna att personalen är värd det. Vissa visar 

mer uppskattning än andra och det är inte alla som utnyttjar de 

förmåner som ges men de har inga planer på att minska på de 

aktiviteter som de erbjuder. 

 

Samtidigt som de tycker att en mjukare styrning behövs anser de även 

att det behövs en chef för att det ska finnas någon som tar det 

slutgiltiga beslutet när det verkligen gäller. 

 

Personlig och daglig kontakt är chefernas sätt att nå fram till sin 

personal. De använder sig även av informationstavlor. De tycker att 

kommunikation är A och O och det pratas mycket i deras organisation 

vilket de anser är väldigt nyttigt och lärorikt. De kan känna ett visst 

motstånd från sin personal när det gäller möten och liknande men de 

känner att det är för företagets bästa. 

 

För att bli bättre som chefer känner respondenterna att de jobbar för 

att blir tydligare och tillgodogöra sig mer kunskap inom den 

verksamhet där de verkar. De säger att det alltid går att förbättra sig 

och bli en bättre chef. 

 

”Våga Vara Tydlig!” 

 

Även cheferna över blue-collar workers tycker det är jobbigt och svårt 

med konflikter. Sättet att lösa dem är att prata och att ta tag i 

problemet så fort som möjligt. Det händer att personalen kommer och 

säger till när något är fel men oftast upptäcks konflikterna genom 

informella möten personalen emellan. För att undvika konflikter är det 

viktigt att vara konsekvent och rättvis när personalen kommer med 

frågor och funderingar. Ett annat sätt att motverka konflikter är möten 

med både personal och facket för att ta tag i eventuella problem och 

frågor innan de tar för stora proportioner. 
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Cheferna beskriver sig själva som ödmjuka och lyhörda. De lyssnar 

gärna på personalens åsikter och tar dem till sig när det gäller beslut 

om driften av verksamheten. Detta gör de eftersom det är personalen 

som utför det fysiska arbetet. De känner även att de kan vara tydligare 

med vad de vill att personalen ska prestera, men att det är rädslan för 

konflikter som håller dem tillbaka. 

 

Respondenterna tror att deras personal kommer till jobbet varje dag 

för att de trivs på sitt jobb, både med kollegorna och med 

arbetsuppgifterna. Även lönen är en bidragande orsak tror de och de 

anser att personalen har ganska bra betalt med tanke på den utbildning 

de har och de arbetsuppgifter som de utför. De tror att anledningen till 

att de trivs är att de har mycket fritt ansvar och att de får göra saker 

som de tycker är roligt, som att köra maskiner av olika slag. 

 

Som sina bästa egenskaper angav cheferna att de var bra på att 

kommunicera och ta in sin personals åsikter i beslut. Med 

kommunikation menar de då att de är duktiga på att prata och lyssna. 

De känner att de är drivande genom att vara lättsamma och tillåta en 

atmosfär med högt i tak. Egenskaperna de känner att de behöver jobba 

på är att vara bättre på att ta konflikter, bli tydligare och lite hårdare i 

sin styrning och att de måste bli bättre på att släppa kontrollen och 

delegera mer. 

 

5.2.2 De anställda 
Det som motiverar personalen är varierande arbetsuppgifter, bra 

kollegor, nära till jobbet och mycket eget ansvar. Några av 

respondenterna jobbar skift och tycker att det är motiverande då de, 

beroende på vilket skift de jobbar, har ledig vecka eller lediga 

fredagar. Lönen nämns också, men det är framförallt förmånerna som 

deras arbetsgivare ger de lyfter fram. 

 

”Det är för mycket kompis. Det är väl lite nackdelen med att vara på 

hemmaplan. Man känner varandra för bra, från företagsledningen 

till anställda.” 
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Respondenterna efterfrågar hårdare styrning från sina chefer. De anser 

att cheferna är för snälla när det kommer till arbetsrotation. Den 

personal som vi har pratat med roterar mellan olika arbetsuppgifter 

men detta följs inte av alla på arbetsplatsen. Om någon inte vill göra 

en viss arbetsuppgift så slipper den. Detta vill de att cheferna ska styra 

upp för att det ska bli mera rättvist då de har samma lön. 

Respondenterna tror att de skulle blir mer motiverade att utföra sitt 

jobb om det var mer rättvist i arbetsfördelningen. De tror att de som 

inte vill utföra vissa arbetsuppgifter skulle behöva motiveras mer. Om 

inte alla drar sitt strå till stacken stoppas produktionen upp och då 

måste chefen gå in och peka med hela handen så att alla ger sitt 

bidrag. 

 

Överlag känner personalen att de inte blir motiverade av sina chefer. 

Detta tror de beror på att cheferna saknar kunskap inom de områden 

som personalen jobbar inom. De lyfter fram att de blir motiverade av 

att vara självgående. Något som tas upp är att en av cheferna ibland 

går runt i fabrikshallen där personalen håller till och det uppskattas då 

de anser att hans närvaro visar på intresse av det arbete som de utför. 

 

Det som får respondenterna att gå till jobbet varje dag är i första hand 

gemenskapen och de arbetsuppgifter som de har. 

 

Alla säger att de trivs och att de mår bra av att känna att de gör nytta 

och skillnad. Det är framförallt kollegorna som lyfts fram som den 

största bidragande orsaken till att de trivs på sin arbetsplats. 

Respondenterna är även överens om att kommunikationen cheferna 

emellan inte fungerar bra och att det kan bli trögjobbat på grund av 

detta. 

 

Det bästa med personalens arbetsplats är att de har nära till jobbet, alla 

bor på orten som de jobbar på, bra betalt med tanke på det jobb de 

utför och gemenskapen. Något som de tycker skulle kunna förbättras 

är arbetsmiljön. Det blir kallt på vintern och varmt på sommaren i de 

lokaler som de håller till i. Samtidigt är de medvetna om att det är ett 

slitigt jobb de har och de tycker att arbetets fördelar väger över dess 

nackdelar. 
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Kommunikation är något som alla respondenter tycker att cheferna 

kan bli bättre på. Både mellan de olika cheferna och att ta in 

personalens åsikter i beslut som rör personalen där det är de som 

besitter kunskapen. Att våga gå emellan och ta obekväma beslut är 

också någonting som cheferna borde blir bättre på. 

 

”Det tycker jag, att en chef ska ta in mer av arbetarna för det är 

ändå dom som gör jobbet. Det är mycket kunskap å lära sig.” 

 

Några ur personalen tycker att deras chefs sämsta sida är brist på 

kunskap inom området som de verkar. De tycker samtidigt att chefen 

är bra rent ledarmässigt då det införts måndagsmöten som har 

resulterat i en bättre fungerande verksamhet. På en arbetsplats tycker 

personalen att chefen är lite för konflikträdd då facket medverkar vid 

alla förhandlingar som sker på arbetsplatsen. De tycker att chefen är 

generös med förmåner och att det är en skämtsam jargong på 

arbetsplatsen vilket gör att det känns som att alla är på samma nivå. 

Överlag tycker respondenterna att de har bra chefer men de skulle 

vilja att de styrde med en fastare hand än vad de gör för att få hela 

apparaten att fungera.  
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6. Analys 
I analysen kommer vi koppla den insamlade empirin till relevanta 

delar av den teori som vi presenterat för att söka likheter och jämföra 

skillnader. 

 

Theory of action-teorin togs fram på 70-talet och modern forskning 

visar att den fortfarande är aktuell. Vi blev därför förvånade när vår 

studie gav ett annat resultat. Enligt den empiri vi samlat in gör 

cheferna som de säger, vi fann inget större glapp mellan deras uttalade 

handling och deras faktiska handling. Det framkom även att de har 

kunskap om interaktion genom sina ledarskapsutbildningar. Vi fick i 

stort sett samma svar från cheferna som från deras anställda. Detta 

fick oss att ifrågasätta vårt tillvägagångssätt. Genom att samla in 

materialet via intervjuer tror vi att vi kan ha styrt respondenterna med 

våra frågor. Vi tror att observationer hade kunnat komplettera våra 

svar och att vi då hade fått ett annat resultat. Harnett (2012) som 

gjorde på det sättet skriver att intervjuerna gav basen till de 

observationer som senare gjordes. Det var dessa som visade att 

skillnaden mellan uttalad och faktisk handling fanns. Argyris teori bör 

diskuteras på djupet och inte bara ytligt (Fontaine et. al., 2012). Detta 

tycker vi stärker ytterligare att en mer grundlig undersökning bör 

göras för att få ett säkrare resultat. 

 

Savaya och Gardner (2012) har gjort en liknande undersökning där de 

försöker hitta glappen mellan socialarbetares espoused theory och 

theory-in-use genom kritisk reflektion. Vi tror att det 

tillvägagångsättet ger ett mer konkret resultat än att bara använda 

semistrukturerade intervjuer då kritisk reflektion innebär en kritisk 

granskning av respondenternas beteenden vid en utvald incident.  

 

Glappet mellan espoused theory och theory-in-use beror på att vissa 

beteenden är medfödda medan andra lärs upp (Harnett, 2012). Detta 

tror vi kan vara en förklaring till varför vi inte finner något glapp i vårt 

material. Alla cheferna säger att de leder på ett sätt som faller sig 

naturligt för dem. De säger att de har blivit påverkade av sina 

ledarskapsutbildningar på så sätt att de lärt känna sig själva bättre. 
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Även detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att vi inte fann 

något glapp. 

 

Harnett (2012) skriver att lärare inte reflekterar över hur de lär ut utan 

de agerar på det sätt som faller sig naturligt för dem. Detta tror vi kan 

vara en anledning till att vår studie gav ett annat resultat. De chefer 

som vi träffat argumenterar för varför de leder och kommunicerar som 

de gör. Det framkommer tydligt i vårt insamlande material att 

cheferna reflekterar över det sätt som de leder på. 

 

Skillnaden vi fann mellan hur knowledge workers och blue-collar 

workers motiveras var att de förstnämnda lyfte fram utmaningar och 

mer avancerade arbetsuppgifter medan de sistnämnda tyckte att det 

som lockade mest var att köra maskiner. Detta stämmer väl överens 

med Huangs (2011) diskussion om att dessa två arbetsgrupper 

motiveras på olika sätt. Knowledge workers har sin kunskap som sitt 

främsta arbetsredskap medan blue-collar workers i första hand jobbar 

med hjälp av maskiner och redskap. 

 

Samtidigt tyckte vi att cheferna för de olika arbetsgrupperna 

motiverade på liknande sätt. Alla chefer vi pratat med tycker att 

organisationsstrukturen ska vara så platt som möjligt, med mjuka 

värden och öppna dörrar. Vi får den uppfattningen att detta funkar 

bättre på en arbetsplats med knowledge workers, för på 

arbetsplatserna med blue-collar workers efterfrågas mer handfast 

styrning. 

 

Chefer för knowledge workers har en viktig uppgift i att låta 

medarbetarna vara delaktiga i beslut som tas för att de ska känna sig 

motiverade (Walumbwas et al., 2011). Detta är någonting som vi kan 

stödja med det material som vi fått fram. De som jobbar som 

knowledge workers känner att deras chefer låter dem vara delaktiga 

och att det är något som de blir motiverade av. Även cheferna för 

denna arbetsgrupp lyfter fram att de tycker att det är viktigt att låta 

medarbetarna vara delaktiga. 

 

Både cheferna och de anställda på de olika företagen tar upp att vissa 

medarbetare behöver motiveras mer eller på ett annat sätt än andra. 
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Detta tror vi kan bero på att de är på olika nivåer i behovspyramiden 

som Maslows teori behandlar. Denna teori beskriver det som att 

människan är som mest effektiv när alla nivåer i pyramiden är 

uppfyllda (Maslow, 1943). Detta är något som cheferna lyfter fram när 

de pratar om att deras personal är i olika faser i livet och har olika 

erfarenheter. Några av cheferna nämner att det är en utmaning att 

motivera alla i sin personal eftersom att det krävs olika sätt för olika 

individer och det kräver mycket engagemang och tid. Nohria, et. al. 

(2008) för en diskussion kring just detta. Det är svårt att hitta vad som 

motiverar personalen men när dessa motivatorer funnits resulterar det 

i en effektivare verksamhet. 

 

Personalen känner sig motiverade av olika anledningar. De som jobbar 

som blue-collar workers lyfter fram det Hertzberg kallar yttre faktorer 

medan de som jobbar som knowledge workers lägger tyngden på det 

Hertzberg kallar inre faktorer. Hackman och Oldham har utvecklat 

dessa faktorer och lyfter in dem i fem dimensioner som de menar ökar 

motivationen. Den personal som vi har träffat stämmer in på alla fem 

punkter i deras teori vilket vi tycker visar på att de känner sig 

motiverade. 

 

Bland de chefer som vi intervjuade fanns det de som var naturliga 

ledare och de som blivit tilldelade chefsrollen. Det framkom att de 

som var tilldelade rollen kände att de behövde bli bättre på att 

delegera ansvar och tuffare i sin styrning och stå på sig när personalen 

tyckte annorlunda. 

 

Något som var genomgående i båda arbetsgrupperna hos både 

cheferna och de anställda var att kommunikation och information är 

svårt. De anställda efterfrågade bättre och tydligare kommunikation 

medan cheferna ansåg att det var just det som de måste bli bättre på. 

Cheferna och de anställda var överens om att ansvaret att ta till sig 

informationen som ges ut ligger hos båda parter, men att det ändå inte 

fungerar som det ska. 

 

Vårt sätt att samla in empiri med kvalitativa intervjuer fungerade 

bättre med de chefer som var intresserade av ledarskapet. Vi märkte 
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att de chefer som inte hade samma intresse hade lättare att komma 

från ämnet. 

 

Vi märkte att de personer som var delegerade chefsrollen utövade ett 

“sämre” ledarskap än de som var naturliga ledare då personalen kände 

sig vilsen i hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter. De efterfrågade 

en mer auktoritär ledare som kan sätta ner foten och ta obekväma 

beslut.  
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7. Slutsats 
I slutsatsen presenteras vad vi kommit fram till genom att jämföra 

med syfte och frågeställning. Vi ger även förslag på vidare forskning 

inom området. 

 

I vår studie fann vi inget glapp mellan chefernas uttalade och faktiska 

handlingar. Cheferna och de anställda som medverkar i studien har i 

stort sett samma uppfattning om vad som fungerar bra och vad som 

fungerar sämre på sina arbetsplatser. Vi fann att personalen verkar ha 

ett stort förtroende för sina chefer och att de i sin tur är stolta över sin 

personal. Vi såg inga indikationer på en hierarkisk organisations-

struktur på något av företagen men det var däremot något som 

efterfrågades av de som jobbar som blue-collar workers. 

 

Att vi inte fann något glapp mellan chefernas uttalade och faktiska 

teori tror vi beror på att de chefer som vi träffat har ledarskaps-

utbildningar. De nämner själva att dessa utbildningar har gjort dem 

mer medvetna om hur de är som personer och hur de uppfattas av 

andra. En annan anledning till att vi inte fann något glapp, trots att 

forskning visar att Argyris och Schöns teori fortfarande gäller, tror vi 

beror på att vi bara använt oss av intervjuer när vi samlade in vårt 

empiriska material. Vi tror att vi skulle ha fått ett annat resultat om vi 

även hade använt oss av observationer och sett med egna ögon hur 

cheferna och deras anställda agerade på sina jobb. 

 

Något som återkom hos alla chefer och all personal var att 

kommunikationen är det svåraste att lyckas med. Cheferna tycker 

själva att de måste bli tydligare på att kommunicera och motivera och 

det är just det som efterfrågas av personalen. Detta tycker vi tyder på 

att kunskapen inte har någon större betydelse för skillnader mellan 

chefernas uttalade och faktiska interaktion. 

 

Trots att cheferna vi träffat har ledarskapsutbildningar och kunskap 

inom interaktion upplever de att kommunikation är svårt. Av detta 

drar vi slutsatsen att det inte verkar vara kunskapen om interaktion 

som gör att vi inte hittar ett glapp.  
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Cheferna för de olika arbetstyperna motiverade på liknande sätt och 

inga stora skillnader i deras ledarskap upptäcktes. Däremot fann vi 

skillnader i hur knowledge workers och blue-collar workers vill bli 

motiverade där de sistnämnda efterfrågade mer handfast styrning. 

 

Denna iakttagelse är i sig intressant då vi anser att detta tyder på att 

chefer får lära sig att leda sin personal på liknande sätt, oavsett vilken 

organisation det gäller. Är det riktigt att sträva efter en plattare 

organisation med mer delaktighet i alla lägen, eller kan det ibland vara 

befogat med en mer handfast styrning? Vi tolkar det så att på 

arbetsplatser där det inte krävs en högre utbildning och där 

arbetsuppgifterna inte är alltför svåra, eller åtminstone inte kräver 

någon svårare problemlösning, kan chefen vinna på att vara tydligare i 

sitt agerande och ge klarare direktiv. Vi tror att blue-collar workers 

skulle välkomna tydligare regler och fastare ramar då de anser att detta 

främjar rättvisa mellan de anställda. 

 

Vi anser att vårt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer 

uppfyllde syftet med studien. Vi tror däremot att en observerande 

studie behövs om syftet är att hitta och rätta till ett problem. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi anser att vårt tillvägagångssätt inte kunde stödja den klassiska 

teorin föreslår vi att samma forskningsfråga studeras med en 

deltagande metod då vi tror att det skulle ge ett annat resultat. 

 

Ett annat förslag är att undersöka varför kommunikationen mellan 

chefer och anställda inte fungerar trots att båda parter är medvetna om 

problemet.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågorna 
 

Chefer: 

Har du någon ledarskapsutbildning? 

Om ja, hur har den påverkat dig som ledare?  

Om nej, känner du att du skulle bli ett bättre/annorlunda 

ledare om du haft utbildning? 

  På vilket sätt?/Varför inte? 

Hur blir du motiverad? 

Hur motiverar du din personal?  

Varför motiverar du som du gör? Medvetet val? Naturligt? 

  För-/nackdelar 

Hur skulle du kunna göra för att motivera din personal på ett annat 

sätt? 

 För-/nackdelar 

Hur gör du för att nå fram till din personal? 

Hur skulle du kunna bli bättre som chef? 

Hur hanterar du konflikter bland personalen? 

Hur upplever du dig själv som chef? (Ledartyp) 

Varför, tror du, kommer din personal till jobbet varje dag? 

Vilka är din bästa/sämsta sidor som chef? Varför? 

 

De anställda: 

Hur länge har ni jobbat på företaget? 

Vad motiverar er? Varför? Ge exempel. 

Hur skulle ni vilja bli motiverad? Varför? Ge exempel. 

Hur upplever ni att ni blir motiverad av er chef? Varför? Ge exempel. 

Vad får er att gå till jobbet varje dag? Varför? Ge exempel. 

Vad är det som gör att ni trivs/vantrivs på er arbetsplats? Varför? Ge 

exempel. 

Vad tycker ni är det bästa/sämsta med er arbetsplats? Varför? Ge 

exempel. 

Vad skulle er chef kunna bli bättre på? Varför? Ge exempel. 

Vilken/vilka är er chefs bästa/sämsta sidor? Varför? Ge exempel. 


