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Går det att kartlägga arbetstillfredsställelsens faktorer? 
Arbetstillfredsställelse och lönsamhet

– finns det ett samband?

Ann-Charlott Cohen
Malin Nilsson

Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp. Denna studie undersökte hur 
kommunikation, ledarskap, delaktighet och motivation inverkar på 
arbetstillfredsställelsen, samt granskade ett eventuellt samband mellan 
arbetstillfredsställelse och lönsamhet. En enkätundersökning genomfördes 
på två likvärdiga företag, där lönsamheten skiljde företagen åt. Deltagarna i 
studien var samtliga anställda på respektive företag, förutom VD, N=150.
Tre vedertagna mätinstrument användes och samtliga anpassades till 
studiens syfte. Resultatet kunde inte påvisa någon signifikant skillnad 
mellan företagen vad gällde arbetstillfredsställelse. Därigenom kunde heller 
inget samband verifieras mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet. Den 
starkaste prediktorn till arbetstillfredsställelse var kommunikation, följt av 
ålder, motivation och ledarskap. Resultatet visade att yngre individer trivs 
sämre på arbetet än äldre, vilket får anses som ytterst intressant.

Key words: communication, leadership, participation, motivation, job 
satisfaction, profitability.

Inledning

Arbetstillfredsställelse ses idag alltmer som en attityd, och kan definieras som ”… i vilken 
grad man upplever arbetet som positivt eller negativt …” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, 
s.484). Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp som påverkas av många olika faktorer 
och det forskas också mycket kring detta (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Avsikten med 
denna studie är att försöka kartlägga arbetstillfredsställelsens faktorer på ett tillfredsställande 
sätt inom ramen för en C-uppsats. Då är det nödvändigt, på grund av begreppets komplexitet, 
att fokusera på vissa faktorers inverkan. I det som följer kommer faktorerna kommunikation, 
motivation, delaktighet samt ledarskap, som utgör några av arbetstillfredsställelsens faktorer, 
att redogöras för. Vidare kommer begreppet lönsamhet, och vissa av dess indikatorer 
behandlas. Inledningen avslutas med en beskrivning av hur ovanstående faktorer samverkar 
med varandra och hur dessa påverkar en individs arbetstillfredsställelse och i förlängningen 
eventuellt ett företags lönsamhet.
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Kommunikation

Kommunikation handlar om överföring av information och mening (Kaufmann & Kaufmann, 
2005). Detta sker i en ständigt pågående process där person, grupp eller organisation fungerar 
både som sändare och mottagare. För att överföring av information eller budskap ska lyckas 
krävs det att sändaren och mottagaren delar ett gemensamt symbolsystem. Med andra ord 
måste sändare och mottagare tolka kommunikationen på samma sätt (Katz & Kahn, 1978;
Wexley, Alexander, Greenawalt & Couch, 1980). I organisationer finns det olika sorters 
kommunikation; nedåtriktad, uppåtriktad och lateral. Nedåtriktad kommunikation har en 
styrande och vägledande funktion som exempelvis arbetsinstruktioner, återkoppling eller 
målformulering och förmedlas från de högre nivåerna till de lägre. Denna kommunikation 
sker oftast genom brev eller möten. I Uppåtriktad kommunikation kommer informationen från
medarbetaren till ledaren och handlar först och främst om återkoppling från medarbetaren, där 
till exempel problem på arbetsplatsen eller lägesrapporter förmedlas. Denna kommunikation 
kan ses som en direkt motsats till den nedåtriktade kommunikationen. Detta anses ändock inte 
helt korrekt då den uppåtriktade kommunikationen sker alltför sällan på grund av 
statusskillnader och psykologiskt motstånd. En tredje kommunaktionsform är den laterala 
som sker horisontellt mellan medarbetare på samma nivå. Denna kommunikation är ofta av en 
mer spontan och informell art och bidrar på så vis till ett mer fördelaktigt flöde av information 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005; Katz & Kahn, 1978).
     Det finns ett tydligt samband mellan en väl fungerande kommunikation och 
arbetsmotivation (Orpen, 1997) samt arbetstillfredsställelse (Hatfield & Huseman, 1982; 
Dooley, 1988; Orpen, 1997; Katz & Kahn, 1978; Schuler, 1979). Den öppna 
kommunikationen i en organisation reducerar de rollkonflikter och otydligheter som kan 
uppstå, vilket leder till en högre arbetstillfredsställelse (Schuler, 1979). Den mest studerade 
kommunikationen är den mellan chef och anställd (Katz & Kahn´s, 1978; Wexley et al., 
1980). Om de anställda uppfattar kommunikationen med cheferna som väl fungerande, så 
leder detta till en högre arbetstillfredsställelse (Kim, 2002). Den direkta kommunikationen är 
viktig, framförallt för att främja en god relation mellan anställd och chef (Dooley, 1988). 
Även produktiviteten på arbetet och arbetstillfredsställelsen ökar mer genom direkt 
kommunikation mellan ledning och vanliga anställda (Maranto, 1994).  

Ledning och ledarskapsstil

Kaufmann & Kaufmann beskriver ledning som att ”… använda socialt inflytande för att 
organisera arbetet så att gruppen (organisationen) når sina mål” (2005, s. 498). Ledarskap 
definieras i Nationalencyklopedins ordbok på följande sätt ”… person i högsta bestämmande 
ställning inom verksamhet, organisation … ställning som ger möjlighet att bestämma …” 
(1997, s. 474).

En ledare har en rad olika funktioner och med det följer olika roller som till exempel 
kontaktman, politisk ledare och entreprenör, (Mintzberg, 1980). Inom forskning delas 
ledarskap in i flera ledarskapsstilar. I Ohio-studierna som bedrevs under 1940 och 1950-talet, 
och som idag ses som klassiska, utkristalliserades två ledarskapsstilar, den
relationsorienterade och den uppgiftsorienterade (Likert, 1956). Den relationsorienterade 
ledaren fokuserar på att skapa bra relationer och nöjda arbetstagare, och anser att 
arbetsglädjen påverkar prestationen positivt. Den uppgiftsorienterade ledaren fokuserar istället 
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på att arbetsuppgifterna ska lösas på ett effektivt och lönsamt sätt, och nyckelorden här är till 
exempel planering, struktur, produktivitet, problemlösning och insatsökning (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005; Ekvall & Arvonen, 1991). Under 1970-talet påbörjade en svensk forskare 
vid namn Göran Ekvall studier om ledarskapsstil, vilket resulterade i ytterligare en dimension 
av ledarstil; förändringsinriktad ledning. Denna ledarstil karaktäriseras av att ledaren har ett 
intresse av utveckling, ser möjligheter istället för problem, är drivande till sin natur, har 
visioner om framtiden och har en känsla för vad som ligger i tiden. En ledare med denna 
ledarskapsstil är inte statisk i handlandet och tänkandet (Ekvall & Arvonen, 1991; Ekvall, 
1991; Arvonen & Pettersson, 2002). Egenskaperna som karaktäriserar denna ledarskapsstil 
har inte uppkommit idag, utan ingick i tidigare nämnda ledarskapsstilarna, 
relationsorienterade och uppgiftsorienterade. Anledningen till att denna tredje ledarskapsstil 
inte framträdde i de första studierna kring ledarskapsstil menade författarna berodde på att 
förändring inte var en del av produktionsfilosofin på den tiden. När denna filosofi sedan 
inträdde i samhället föddes således denna ledarskapsstil och förändringsinriktat ledarskap är i 
högsta grad aktuellt i dagens samhälle då arbetslivet ständigt anses vara i förändring (Ekvall 
& Arvonen, 1991). Sellgren, Ekvall & Tomson (2006) resonerar också kring det föränderliga 
samhället, och visar i en studie att chefer och anställda föredrar helt olika ledarskapsstilar. 
Anställda föredrar chefer med ett mer tydligt ledarskapsbeteende än vad cheferna tror är 
önskvärt. En anledning till detta skulle kunna vara att anställda finner en trygghet i ett 
ledarskap har struktur och som klart och tydligt visar vägen, speciellt i denna föränderliga 
värld.
     Ledarskap är ett alltid lika aktuellt ämne att forska om, vilket förklarar den mängd 
forskning som gjorts och görs om detta. Mycket forskning handlar om olika ledarskapsstilar 
och dess inverkan på olika faktorer i arbetslivet (Ekvall & Ryhammar, 1998; Butler, Cantrell, 
Stephen, 1997; Ekvall, 1991; Sellgren, Ekvall, Tomson, 2006; Arvonen & Pettersson, 2002;
Kim, 2002). 
     Olika ledarskapsstilar påverkar exempelvis arbetstillfredsställelsen på olika sätt. Anställda 
med en relationsorienterad ledare är mer nöjda med ledaren än med arbetet och 
arbetskamraterna. Anställda med en förändringsorienterad ledare är nöjda med arbetet men 
inte med ledaren och arbetskamrater. Den uppgiftsorienterade ledaren påverkar däremot inte 
någon aspekt av arbetstillfredsställelsen (Ekvall, 1991). Vidare har alla tre ledarskapsstilarna 
en relevant påverkan på kostnadseffektiviteten i en organisation, medan den 
uppgiftsorienterade ledaren inte har någon effekt på förändringseffektivitet. Ledarskap verkar 
vara situationsbetingat, då olika situationer eller faser i ett företag kräver olika 
ledarskapsbeteende. Ett effektivt ledarskap är med andra ord beroende av situation (Arvonen 
& Pettersson, 2002), och McCauley & Van Velsor påpekar att arbetsmotivation har ett starkt 
samband med en organisations ledarskap (2004). Det finns indirekta samband mellan 
ledarskapsstil och en organisations resultat, då ledarskapsstilen påverkar det sociala klimatet 
som sedan har en inverkan på resultatet (Ekvall & Ryhammar, 1998). En självständig 
ledarskapsstil är sannolikt mer effektiv i en modern organisation, då denna stil mer kan 
förknippas med ett delegerande ledarskap (McCauley, Drath, Palus, O’Connor & Baker, 
2006). Martin & Ernst stöder detta och utvecklar vidare att denna ledare, den moderna 
ledaren, bör agera innovativt i diverse situationer. För att förstå den moderna ledaren är det av 
vikt att flera perspektiv beaktas, det individuella, organisatoriska och det kulturella (2005).

Anställdas delaktighet

Delaktighet är ett brett begrepp och definieras i nationalencyklopedins ordbok som; ”… aktiv 
medverkan” (2000). Anställdas delaktighet har kommit att handla mycket om delaktighet i 
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beslutsfattande, och benämns ofta som participation in decision making (PDM) (Cotton, 
Vollrath, Froggatt, Lengnick-hall & Jennings, 1988; Long, 1979; Harris & Kacmar, 2005). 
Ofta används detta som ett generellt begrepp utan att hänsyn tas till det faktum att det finns 
flera olika dimensioner av det. Eftersom begreppet griper över ett brett spektrum är det inte 
alltför enkelt att definiera och det finns därför heller inget enkelt svar på om PDM är effektivt 
eller ej, det är en fråga om vad som inkluderas i ordet delaktighet (Cotton et al., 1988). Vidare 
är PDM svårt att mäta då andra situationella faktorer också kan vara involverade och påverka 
(Cotton et al., 1988; Leana, Locke & Schweiger, 1990). 
     Cotton et al. (1988) fann sex olika former av PDM; delaktighet i beslutsfattande, 
konsultativ delaktighet, kortsiktig delaktighet, informell delaktighet, anställdas ägarskap, 
representativ delaktighet. Alla dessa former påverkar arbetstillfredsställelse och prestation i 
ett företag på olika sätt. En kombination av olika PDM skulle ge positiva resultat för 
individen och på så sätt även organisationen (Cotton et al., 1988). Kritik har dock framförts 
mot resultatet i Cottons studie, såsom att det har funnits felaktigheter i rapporteringen av 
PDM resultaten, kategoriseringsschemat har ansetts vara osystematiskt och urvalet selektivt. 
Kritiken gällde även kategoriseringen av PDM, vilket ansågs vara ett mindre lämpligt sätt för 
att öka förståelsen av dess effektivitet på prestation och produktivitet. Istället borde fokus 
ligga på teoretiska antaganden om relationen mellan PDM och prestation (Leana et al., 1990). 
Begreppets mångtydighet gör det svårt att formulera en övergripande definition, men följande 
definition fångar in begreppets komplexialitet på ett bra och allomfattande sätt, ”… 
underordnade anställda, antingen individuellt eller kollektivt, blir involverade i en eller flera 
aspekter av beslutsfattandet i organisationen” (Salamon, 1992, s. 340). Med andra ord handlar 
det om allt som ingår i relationen mellan ledning och anställd, från den vardagliga 
kommunikationen till de anställdas känsla av autonomi. 
     PDM har överlag en positiv inverkan på diverse faktorer i organisationer, som till exempel 
arbetstillfredsställelse, (Harris & Kacmar, 2005; Cotton et al., 1988; Kim, 2002, Bakan, 
Suseno, Pinnington & Money, 2004; Freeman, 2000), motivation och arbetsprestation samt 
den anställdes psykologiska hälsa och utveckling (Hackman, 1976; Hertzberg, Mausner & 
Snyderman, 1999; Likert, 1956). Arbetstillfredsställelsen kan även öka i en organisation 
enbart genom att anställda tror att företaget använder sig av PDM (Kim, 2002). PDM 
påverkar vissa arbetsattityder i större utsträckning än vad delat ägarskap gör (Long, 1978), 
och det finns ett positivt samband mellan produktivitet och anställdas delaktighet (Blinder, 
1990; de Villiers and G. Kooy, 2004; Maranto, 1994; Levin, 2006), samt mellan 
konkurrenskraft och anställdas delaktighet (Cabrera, Ortega, & Cabrera, 2002). Det som 
gynnar företaget bäst tycks ändock vara en kombination mellan vinstdelning och delaktighet 
för anställda (Blinder, 1990). Levins forskning (2006) stödjer också detta resultat och 
framhåller den positiva effekten av ett bonussystem för anställda, vilket är när anställda får ta 
del av vinsten. Produktiviteten ökar genom anställdas delaktighet, framförallt i kombination 
med att anställda får ta del av vinsten från den ökade produktiviteten (Levin, 2006). Det krävs 
dock vissa förutsättningar för att PDM ska falla väl ut. Anställda måste ges makten att delta i
alla beslut om delaktigheten ska bli effektiv och positiv. Ledningen måste ge anställda makten 
att få vara med och fatta även viktiga och svåra beslut ( Maranto, 1994). Tyvärr ses idag 
alltför många ledare som är rädda för att ge medarbetarna denna frihet och självständighet, då 
det kan innebära en kontrollförlust för ledaren (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Maranto, 
1994). Verespej (1990) diskuterar också kring detta och ställer sig frågan varför inte fler 
organisationer ger anställda ansvaret att själva påverka arbetsinsatserna. Denna 
maktförskjutning kan prestera mirakel. Företag kan över en natt förvandlas från mediokra till 
första klassens företag med ökad kvalitet, produktivitet och samtidigt höja moralen positivt 
hos företagets anställda. Två anledningar nämns till varför företag trots detta inte ökar 
anställdas delaktighet (Verespej, 1990). Dr Edward Lawler menar att ” För de flesta företag är 
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det lika svårt/otänkbart att använda sig av denna maktförskjutning som att inskaffa ny 
teknologi som ingen förstår. ... Oftast behövs en knuff från någon annan innan man vågar …” 
(citerat av Verespej, 1990, s. 30). Den andra anledningen är att företag ännu inte är fullärda 
om detta och därför inte har förstått vidden av vilka positiva konsekvenser som följer 
(Verespej, 1990; Maranto, 1994). Ofta kan detta bero på att ledningen och cheferna inte är 
redo och villiga att ge anställda den makt som behövs för att modellen ska lyckas (Maranto, 
1994). Anställdas delaktighet bidrar positivt till effektiviteten i ett företag och bidrar till mer 
arbetstillfällen. Detta sker genom att förekomsten av negativa faktorer som asymmetrisk 
information, olika motiv mellan till exempel vd och anställda, misstroende och konflikter, 
minskar. Ett effektivt företag ser delaktighet som något som ska användas på alla nivåer för 
ineffektivitet är alltid närvarande. På detta sätt har dessa företag en bättre chans att vara 
framgångsrika (de Villiers & Kooy, 2004).

Motivation

Motivation är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 
upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför människan handlar 
över huvud taget och gör vissa saker snarare än andra. Dessa behövs för att skapa en 
förståelse över det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av 
flexibla beteenden (Nationalencyklopedins ordbok, 2000). 
     Sedan 40 år tillbaka har ett antal teorier om arbetsmotivation figurerat inom forskningen 
och dessa teorier har resulterat i många olika förklaringar på samma fenomen (Muchinsky, 
2003). Idag talas det om fyra olika perspektiv inom arbetsmotivationsforskningen i Europa 
och dessa är; behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristikamodeller. 
Modellerna som senast uppkommit är arbetskaraktäristikamodellerna och dessa fokuserar på 
arbetssituationen, på individens attityder till arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Hertzbergs tvåfaktorteori är en sådan modell och dess syfte är bland annat att finna de faktorer 
som berikar individers arbete. Modellen skiljer mellan motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. Båda dessa faktorer påverkar arbetstrivseln men på olika sätt och gäller för 
alla individer. Trivseln ökar om motivationsfaktorerna finns på arbetsplatsen men påverkar 
inte trivseln negativt vid frånvaro. Exempel på motivationsfaktorer kan vara uppskattning och 
ansvar. Hygienfaktorerna kan däremot skapa vantrivsel om dessa saknas, men höjer inte 
trivseln automatiskt genom deras existens. Exempel på dessa kan vara ledning, lön och 
trygghet. (Hertzberg, et al., 1999; Katz & Kahn, 1978).  Dessa arbetskaraktäristikamodeller 
har idag utvecklats till mer systematiska modeller som bättre predicerar den enskilde 
individens arbetsmotivation (Kaufmann & Kaufmann, 2005). En modell som har lyckats bra 
med detta är Hackman och Oldmans arbetskaraktäristikamodell, vars mål är att klassificera 
arbetets motivationspotential för att kunna anpassa dessa till den enskilda individen behov för 
att på bästa sätt stimulera individens utvecklingsbehov. En markant skillnad mellan denna 
modell och Hertzbergs tvåfaktormodell är att Hackman och Oldhams forskning visar att 
arbetsberikning, som har till syfte att motivera individen, enbart påverkar vissa individer. Det 
specifika för dessa individer är att de har högre krav på t.ex. autonomi, ansvarsnivå, 
uppgiftsvariation och återkoppling (Hackman & Oldham, 1976). Att ge anställda makten att 
påverka arbetssituationen genom eget ansvar och att ge kontinuerlig återkoppling genom 
beröm tycks öka anställdas motivation positivt (Hogg, 1992). Nivån på lönen är en av många 
faktorer som påverkar motivationen, men bonusnivån har ingen inverkan (Kuvaas, 2006). 
Lönen hamnar i allmänhet högt upp då anställda rangordnar faktorer som har stor betydelse 
för motivationen, vilket kan tyckas anmärkningsvärt då lönens betydelse inte är något som 
individer gärna framhäver. Sett ur organisationens synvinkel är lönen ett enkelt och effektivt 
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sätt att visa uppskattning på (Katz & Kahn, 1978). Det finns inga enkla lösningar som skulle 
vara mer rätt än andra när det gäller att motivera individer eller grupper, arbetsmotivation är 
ett alltför mångfacetterat begrepp (Muchinsky, 2003; Latham & Ernst, 2006)

Lönsamhetens indikatorer

Lönsamhet definieras ofta som den ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet 
(Nationalencyklopedin, 2000). Ofta sammanblandas begreppen lönsamhet och vinst, trots att 
innebörden i begreppen inte är densamma. Ett företag kan redovisa en större vinst än ett annat 
företag men är inte nödvändigtvis mera lönsamt. Med andra ord är den absoluta vinsten inte 
ett meningsfullt lönsamhetsmått, det är först när vinsten sätts i relation till något annat som 
det blir intressant (Johansson & Runsten, 2005). Vid bedömning av ett företags lönsamhet 
studeras dess räntabilitet, vilket innebär hur väl företaget lyckats förränta disponerat kapital. 
Beroende på utgångspunkt är olika kapitalbegrepp aktuella. Några vanliga är räntabilitet på 
eget kapital (RE), räntabilitet på sysselsatt kapital (RSYS) och räntabilitet på totalt kapital 
(RT). RE är ett mått på hur lönsamt hela företaget är när hänsyn tagits till verksamheten och 
hur det är finansierat, detta mått är intressant för både ägare och andra intressenter. RSYS är 
däremot ett mått på hur lönsamt företaget är när hänsyn enbart tagits till verksamheten men 
inte till hur det är finansierat, vilket med andra ord handlar om hur effektivt det är. RT visar 
hur stor avkastning man får på totala tillgångar. Ett sista relevant mått på lönsamhet är 
vinstmarginal, detta är dock bara relevant vid jämförelser mellan olika företag som är inom 
samma bransch och är lika varandra i övrigt (Thomasson, 2004).
     Det finns olika indikatorer på lönsamhet och några vanligen förekommande i forskningen
är produktivitet (Levine, 2004; Tangen, 2005), effektivitet och prestation (Tangen, 2005).  
Ledarskap är ytterligare en indikator för lönsamhet och ett cirkelskeende kan ses som 
förklaring, där ledaren uppmuntrar personalen som då mår bra och vidarebefordrar den 
känslan till sina kunder som då blir till lojala kunder. Detta leder då till ett större flöde av 
affärstransaktioner som ger företaget en vinst och därmed ökar lönsamheten givet att allt 
annat är lika (Spiegelman, 2006; Ekvall & Ryhammar, 1998; Koys, 2001). Anställdas 
arbetstillfredsställelse kan även bidra till en ökad kundnöjdhet, vilket kan påverka 
lönsamheten positivt (Koys, 2001; Silvestro, 2002; Whitley, 2006). I ett produktionsföretag 
skulle detta innebära att den positiva känslan som ledaren ger den anställde bidrar till att 
glädjen på arbetet ökar och på så sätt skulle prestationen öka. Anställda som upplever en hög 
arbetstillfredsställelse när det gäller arbetet och överordnade, presterar bättre. Detta är i fokus 
i en coachingmetod, där målet är att öka ett företags lönsamhet genom att öka anställdas 
företagsanda, då en hög sådan är direkt kopplat till hög vinst. Delar av denna metod handlar 
om att öka anställdas delaktighet, förbättra kommunikationen på olika sätt och ge 
uppskattning för väl utfört arbete (Levine, 2004). Spiegelman menar vidare att 
kommunikation och delaktighet är tätt sammanlänkade till lönsamhet och ledarskapsstilen kan 
påverka dessa faktorer (Spiegelman, 2006). Schuler ser också kommunikationens positiva 
betydelse i en organisation, då den öppna kommunikationen främjar arbetstillfredsställelsen 
och även individers prestation (Schuler, 1979). Vissa former av delaktighet påverkar också 
arbetstillfredsställelsen positivt men sänker däremot prestation och produktivitet (Cotton et 
al., 1988).
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Vad påverkar arbetstillfredsställelsen?

Om anställda är nöjda med hur kommunikationen fungerar på företaget så ökar deras totala 
arbetstillfredsställelse markant (Liu,C.M, Chien, Chou, Liu, J.H, Chen, Wei, Kuo & Lang, 
2005). Motivation är också en faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen och tvåfaktorteorin 
benämns ofta som den första fullständiga teorin om arbetstillfredsställelsen och är en 
motivationsteori (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Den handlar om faktorer som inverkar på 
individens arbetstillfredsställelse (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 1999). 
     Vad gäller huruvida arbetstillfredsställelsen påverkar ett företags lönsamhet visar 
forskningen på olika resultat (Silvestro, 2002; Koys, 2001). 
Denna modell får illustrera studiens syfte:

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka följande faktorers inverkan på 
arbetstillfredsställelsen; kommunikation, ledarskap, de anställdas känsla av delaktighet och 
motivation. Vidare syftade studien till att undersöka ett eventuellt samband mellan 
arbetstillfredsställelse och lönsamhet genom att jämföra två företag inom samma bransch där 
redovisad lönsamhet var den enda stora skillnaden. Hypotesen i denna studie var att företag 
med högre lönsamhet har en högre arbetstillfredsställelse.
    

Metod

Deltagare

I denna studie ingick två medelstora företag inom livsmedelsbranschen i Sverige, som härefter 
kommer att benämnas som företag A och företag B. Deltagarna i studien bestod av samtliga 
anställda på de två företagen, exklusive VD. Företag A hade 65 anställda, varav 40 var 
kvinnor och 25 var män, dessa var i åldrarna 22-62 år. Företag B hade 167 anställda, varav 

Kommunikation

Ledarskap

Motivation

Delaktighet

Arbetstillfredsställelse Lönsamhet
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127 var kvinnor och 40 män, i åldrarna 19-62 år. Det blev ett generellt bortfall på 20 personer 
i företag A och på 65 personer i företag B. Det partiella bortfallet uppgick till 4 stycken
enkäter.

Som kompensation för medverkan i studien deltog alla deltagarna i en utlottning av en 
vinst på fyra trisslotter .

Material
     
Enkätens bakgrundsvariabler var kön, ålder, anställningstid, anställningsform och befattning 
och dessa kom att användas som kontrollfrågor vid dataanalysen.
     Enkätformuläret, bestående av sammanlagt 39 frågor, utformades efter tre etablerade 
mätinstrument. Frågor rörande ledarskapsstil utformades efter Ahltorps (2003) faktormodell 
som är baserad på tre ledarskapsstilar (Ekvall & Arvonens, 1991).  Till de frågor som avsåg 
att mäta arbetstillfredsställelsen användes ett vedertaget mätinstrument (Price, 1997). 
Frågorna vars syfte var att mäta graden av kommunikation, delaktighet och motivation 
utformades med mätinstrumentet QPS Nordic (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, 
Hottinen, Knardahl & Örbede, 2000) som utgångspunkt, dock anpassades dessa frågor till 
studiens syfte. Vilket i praktiken betyder att frågorna har plockats från sitt sammanhang ur det 
vedertagna mätinstrumentet och sedan satts samman i index som sedan bedömts utifrån 
Cronbach´s alpha värdet. Reliabilitetsanalysen på vardera frågeområde resulterade i fyra 
index, då det femte bestående av fyra frågor som avsåg att mäta delaktighet fick ett icke 
godkänt alphavärde (.52) och därför uteslöts. Delaktighet valdes därefter att mätas med endast 
en fråga: ”Vilka beslut i företaget har du möjlighet att påverka?”, då den frågan har visats ha 
stor betydelse för anställdas känsla av delaktighet (Long, 1979; Cotton, Vollrath, Froggatt, 
Lengnick-hall & Jennings, 1988) och den ingår även i andra enkäter som prediktor av 
delaktighet (Dallner et al., 2000). 
     Fyra frågor som avsåg att mäta arbetstillfredsställelsen sammanställdes i ett index och fick 
Cronbach´s alpha .80. Exempel på ett item i detta index var att deltagarna fick skatta den egna 
allmänna trivseln på företaget, på en Likertskala mellan 1 och 7, där 1 stod för ” Jag trivs 
absolut inte” och 7 stod för ”Jag stortrivs”.
     Fyra frågor ingick i kommunikationsindexet och dessa var utformade som påståenden där 
deltagarna fick instämma i olika grad i en 5-gradig skala, där 1 stod för instämmer inte alls 
och 5 stod för instämmer helt och fullt. Exempel på ett påstående var: ”På företaget råder ett 
öppet klimat mellan oss anställda”. Alphavärdet för detta index blev .78.
     Fem frågor som tillsammans skulle bilda ett motivationsindex, kunde ej uppvisa ett 
tillfredsställande Cronbach´s alpha (.69), men kunde höjas till ett accepterat värde genom att 
utesluta den fråga som handlade om upplevelsen om rättvis lön, och det blev då .76. Exempel 
på ett item som ingick i motivationsindexet var; ”Känner du att du får uppskattning för dina 
arbetsinsatser från dina arbetskamrater, närmsta chef, högsta chef?”.
   Ledarens egenskaper mättes med 15 frågor som deltagarna i olika grad fick instämma i på 
en 5-gradig skala där 1 stod för ”instämmer inte alls” och 5 ”instämmer helt och fullt”. Syftet 
var att få fram ett index för vardera ledarskapsstilen, uppgiftsorienterad, relationsorienterad 
och förändringsinriktad. En faktoranalys genomfördes men kunde inte styrka tre renodlade 
ledarskapsstilar. Analysen resulterade i två faktorer där flera items hade höga 
faktorladdningar i båda faktorerna. Eftersom faktoranalysen inte styrkte tre renodlade 
ledarskapsstilar kunde dessa inte användas i analysen av resultatet. Istället användes ett index 
för ledarskap som helhet där alla items ingick och Cronbach´s alpha värdet för detta index 
blev .89. 
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Procedur

VD:n på Företag A kontaktades per telefon och studiens syfte presenterades. I samband med 
detta tillfrågades VD:n om intresse fanns för företaget att delta i denna studie. VD:n i Företag 
A fick skriftligen godkänna studien och därefter påbörjades sökandet efter ett likvärdigt 
företag, som uppfyllde följande kriterier: medelstort produktionsföretag tillhörande 
livsmedelssektorn med VD:n stationerad på plats. Den enda skillnaden jämfört med företag A 
som söktes var lönsamheten, vilket skedde genom att studera finansiell data från företag i 
samma bransch. Av dessa företag valdes det företag ut som bäst lämpade sig för denna studie, 
som med andra ord uppfyllde de gemensamma kriterierna men skilde sig åt markant i 
lönsamhet, där Företag B är det företag med högst lönsamhet (se Tabell 1). Uppgifterna om 
respektive företags lönsamhet är hämtade från Odin database (Bureau van Dijk). Förfarandet 
med Företag B gick till på samma sätt som med Företag A. Efter att intresse bekräftats även 
från Företag B skickades ett brev ut till båda företagen med mer detaljerad information om 
studien. I samma brev bifogades de etiska aspekterna som gäller för genomförande av studien. 
En kontaktperson på vartdera företaget utsågs av respektive VD, och till dessa personer 
distribuerades sedermera enkäterna.  Dessa kontaktpersoner blev nyckelfigurer vad gällde 
hanteringen och insamlingen av enkäterna då möjlighet inte fanns för ”forskarna” själva att 
vara på plats, och detta på grund av företagens geografiska läge och för att anonymiteten 
skulle garanteras. Varje anställd fick sedan en enkät given av kontaktpersonen på det gällande 
företaget. Med enkäten följde ett missivbrev som innehöll information om studiens syfte, hur 
insamlingen skulle gå till samt information om den utlovade vinstutlottningen. I enlighet med 
de forskningsetiska reglerna informerades det i missivbrevet även om att deltagandet var helt 
frivilligt, att det var möjligt att när som helst avbryta deltagandet, att svaren skulle behandlas 
helt konfidentiellt samt att resultaten från studien endast skulle användas för 
forskningsändamål. 
     Den utsatta tiden för enkätinsamlandets slut fick flyttas fram ett antal gånger, för att 
påverka det till en början låga deltagarantalet vid ena företaget positivt. Därefter skickade 
kontaktpersonerna tillbaka de ifyllda enkäterna i bifogade frankerade kuvert till forskarna. 
Värt att notera är att frågor rörande anonymiteten uppkom under studiens gång från deltagarna 
på det ena företaget, vilket resulterade i beslutet att ett förtydligande sändes ut till 
kontaktpersonen rörande de anställdas anonymitet och en försäkran om att VD:n aldrig skulle 
kunna koppla ihop svar med individ. 

Tabell 1
Lönsamhet

Vinstmarginal Räntabilitet på eget 
kapital 

Räntabilitet på sysselsatt 
kapital 

Räntabilitet på totalt 
kapital

Företag A 1,0% 24,2% 8,0% 2,3%

Företag B 12,2% 32,2% 27,2% 19,0%

Resultat

Resultatet inleds med en deskriptiv statistik över deltagarnas kön, ålder, anställningstid, 
anställningsform samt befattning i respektive företag. Därefter presenteras studiens index i en 
korrelationsmatris. I nästa del presenteras medelvärdena för faktorerna i respektive företag 
och resultatdelen avslutas med multiple regressionsanalys med metod stepwise.
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     Åldersfördelningen bland anställda i företag A och B skilde sig åt markant (Företag A, M 
= 44.8, SD = 11.83 och Företag B, M = 35.4, SD = 11.30, se Tabell 2). Ett T-test utfördes och 
visade på en signifikant skillnad på åldersfördelningen mellan företagen (t = 4.423, p = .00).

  
Tabell 2
Anställda uppdelat på åldersgrupper

Ålder Antal anställda Fördelning
< 26 2 4.88%

Företag A 26-45 19 46.34%
>46 20 48.78%

Totalt 41 100.00%
< 26 25 24.75%

Företag B 26-45 52 51.49%
>46 24 23.76%

Totalt 101 100.00%

I företag A var den genomsnittliga anställningstiden längre (Företag A, M = 3.26, SD = .95 
och Företag B, M = 2.79, SD = .92, se Tabell 3). Ett t-test visade att denna skillnad var
signifikant (t = 2.739, p = .007).

Tabell 3
Anställningstid

Antal år Antal anställda Fördelning
< 1 år 1 2.33%

Företag A 1-5 år 12 27.91%
5-10 år 5 11.63%
> 10 år 25 58.14%

Totalt 43 100.00%
< 1 år 5 4.90%

Företag B 1-5 år 40 39.22%
5-10 år 28 27.45%
> 10 år 29 28.43%

Totalt 102 100.00%

Största andelen anställda i båda företagen arbetade inom produktion, följt av administration, 
arbetsledare och tjänstemän i nämnd ordning (se Tabell 4).

Tabell 4
 Befattning
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Befattning Antal anställda Fördelning
Produktion 36 85.7%

Företag A Administration - -
Arbetsledare 4 9.5%
Tjänsteman 2 4.8%

Totalt 42 100.0%
Produktion 72 72.7%

Företag B Administration 3 3.0%
Arbetsledare 18 18.2%
Tjänsteman 6 6.1%

Totalt 99 100.0%

Ett t-test utfördes för att utröna ifall det fanns några signifikanta skillnader mellan faktorernas 
medelvärden för respektive företag. Vid t-testet uppvisade enbart ledarskap en signifikant 
skillnad (se Tabell 5).

Tabell 5
Medelvärden, t-värden och standardavvikelser på studiens faktorer, uppdelat på företag.

Faktor Företag N M SD t Sig.

Ledarskap Företag A 45 3.25 .67
Företag B 101 3.52 .76

Motivation Företag A 45 2.58 .64
Företag B 101 2.76 .8

Kommunikation Företag A 45 3.47 .64
Företag B 99 3.42 .99

Arbetstillfredsställelse Företag A 45 3.81 .74
Företag B 101 3.74 .94

Delaktighet Företag A 25 1.84 .47
Företag B 73 1.63 .51

0.427

0.304

1.797

-2.049

-1.316

.08

.04*

.19

.76

.67

Not. Testpoängens variationsområde, Ledarskap 0-5, motivation 0 -5, arbetstillfredsställelse 0 –5  & 0-7,  
delaktighet 0 -3, kommunikation 0-5.
*p< .05

Pearson korrelationerna mellan studiens index visade på en stark korrelation mellan samtliga 
index (se Tabell 6). 

Tabell 6
Pearsonkorrelationer mellan index i studien, Cronbach´s alpha i diagonalen.

N = 147
*p< .05, **p < .01 

Index 1 2 3 4

1. Ledarskapsindex 0,89

2. .37** 0,78

3. .62** .47** 0,86

4. .48** .42** .48** 0,84

Motivationsindex

Kommunikationsindex

Index för arbetstillfredsställelse
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För att kunna avgöra vilka faktorer som har störst betydelse för arbetstillfredsställelsen 
utfördes en multiple regressionsanalys. I analysen användes modell Stepwise vilket innebär 
att alla faktorer plockas in i en ordning som styrs av faktorernas partiella korrelation med den 
beroende variabeln. Variablerna som ingick i regressionsanalysen var studiens 
bakgrundsvariabler, en fråga som avsåg mäta delaktighet och en fråga om känslan av rättvis 
lönesättning samt indexen för respektive faktor. Anledningen till att frågan om känslan av 
rättvis lönesättning ingick i regressionsanalysen beror på att det är en prediktor som ofta 
nämns i samband med arbetstillfredsställelse (Kuvaas, 2006), och därför ansågs som viktig. 
Delaktighetsfrågan ingick i regressionsanalysen av det enkla skälet att det var en utav 
faktorerna som studien avsåg att undersöka. Analysen visade att ålder har starkast effekt på 
arbetstillfredsställelsen, och den positiva korrelationen visar att arbetstillfredsställelsen ökar 
ju högre ålder den anställde har. Efter ålder följde motivation, ledarskap och kommunikation i 
nämnd ordning. Däremot var kommunikation den variabel som förklarade mest av den totala 
variansen i arbetstillfredsställelse följt av ålder, motivation och ledarskap i nämnd ordning.

Tabell 7
Multiple regressionsanalys (stepwise) med arbetstillfredsställelse som beroende variabel.

*p< .05, **p< .01

Diskussion

Sammanfattning av resultat och koppling till tidigare forskning. Studien syftade till att utreda 
vilken inverkan motivation, kommunikation, ledarskap och delaktighet har på 
arbetstillfredsställelsen. Ytterligare ett syfte med studien var att utreda ifall ett samband fanns 
mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet. Hypotesen i denna studie var att företag med 
högre lönsamhet har en högre arbetstillfredsställelse.
Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan företagen vad gällde arbetstillfredsställelse, 
vidare visade medelvärdena på en ordinär trivsel bland anställda i båda företagen. I och med 
detta kunde heller inget samband verifieras mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet. 
Detta resultat strider mot tidigare forskning som har funnit ett direkt eller indirekt samband 
mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet (Koys, 2001; Silvestro, 2002; Whitley, 2006;
Levine, 2004). Eftersom inget samband mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet kunde 
säkerställas fick således hypotesen i denna studie inget stöd.
     Den starkaste prediktorn till arbetstillfredsställelse var kommunikation, följt av ålder, 
motivation och ledarskap. Kommunikation var ej signifikant men det uppmätta värdet var så 
pass närliggande den rekommenderade signifikansnivån att det bör anses vara ett intressant 
resultat, som skulle kunna tyda på en tendens. Tidigare forskning har ofta påpekat detta 
samband mellan kommunikation och arbetstillfredsställelse (Hatfield & Huseman, 1982; 
Dooley, 1988; Orpen, 1997; Katz & Kahn, 1978; Schuler, 1979), vilket denna studie också 
gör beroende på vilken signifikansnivå som används. Ofta delas kommunikation in i tre 
former; uppåtriktad, nedåtriktad och lateral, och så gjordes det även i enkäten i denna studie. I 

Prediktorvariabel Beta t Sig. Adjusted R 2 Adjusted R 2  change

Kommunikation .17 1.8 .07* 0.234 0.234
Ålder .28 4.0 .00** 0.298 0.064
Motivation .25 3.22 .00** 0.354 0.056
Ledarskap .22 2.44 .02* 0.378 0.024
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analysen valdes dock kommunikation att ses och analyseras som ett allmänt begrepp. 
Ytterligare något intressant som framkom i resultatet var att endast ledarskap skiljde sig 
signifikant åt mellan företagen. Detta innebär att anställda på Företag B är mer positiva till 
ledaren på företaget än vad anställda är på Företag A. Då ledarskapet och företagens 
lönsamhet var det enda som signifikant skilde företagen åt i denna studie, kan det alltid 
spekuleras i om det finns ett samband mellan dessa två. Framförallt då tidigare forskning har 
visat på att ledarskap är en indikator på lönsamhet (Spiegelman, 2006; Ekvall & Ryhammar, 
1998; Koys, 2001).
    Något att reflektera kring är varför motivation inte förklarade mer av den totala variansen i 
arbetstillfredsställelsen. Detta med tanke på att den första fullständiga teorin om 
arbetstillfredsställelse handlar just om motivationen i arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2005).
     Någonting som denna studie tillfört forskningen är ålderns signifikanta betydelse för 
arbetstillfredsställelsen, vilket det vanligtvis inte brukar talas om i samband med vad som 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Det faktum att åldern hade en signifikant inverkan på 
arbetstillfredsställelsen, där yngre uppvisar en betydligt lägre arbetstillfredsställelse än äldre, 
är mycket intressant då denna generation är en del av företagens framtid. Däremot är inte 
resultatet som visar att äldre har en högre arbetstillfredsställelse lika förvånande. Detta 
resultat skulle kunna ha flera förklaringar, exempelvis kan kort tid kvar till pension påverka 
eller kanske individer som arbetat väldigt länge i samma företag upplever sitt arbete på ett 
annat sätt?
     Kan ålderns betydelse för arbetstillfredsställelsen handla om skillnader i värderingar eller 
rena generationsskillnader? Värt att reflektera kring är att det är en signifikant skillnad i 
åldersfördelningen mellan företagen, vilket kan ha påverkat arbetstillfredsställelsen och 
resultatet i allmänhet. 
     Enskilda studier kring arbetstillfredsställelse fokuserar ofta på en eller eventuellt två 
faktorers betydelse för arbetstillfredsställelsen (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Ekvall, 1991;
Bakan et al., 2004; Liu et al., 2005). Det utmärkande för denna studie är att fokus ligger på ett 
betydligt större antal faktorer. Syftet med denna studie var att studera faktorer som tidigare 
forskning lyft fram som viktiga för arbetstillfredsställelsen. Det unika med denna studie är att 
där den tidigare forskningen studerat faktorerna separat studeras faktorerna i denna studie 
tillsammans. Detta gör att alla faktorers förhållande till varandra och hur det i sin tur påverkar 
arbetstillfredsställelsen kan analyseras.
Pearsonkorrelationerna mellan studiens index visade på en stark korrelation mellan samtliga 
index, främst kanske den mellan ledarskap och kommunikation. Detta är inte så 
anmärkningsvärt med tanke på att ledaren i hög grad påverkar kommunikationen i ett företag, 
och mycket forskning handlar just om kommunikation mellan chef och anställd (Katz & 
Kahn, 1978; Wexley et al., 1980).

     Metodologiska begränsningar. För att säkerställa studiens reliabilitet utformades enkäten 
efter vedertagna mätinstrument, såsom QPS Nordic. Dessa mätinstrument var dock för 
omfattande för att kunna användas i sin helhet i denna studie, vilket resulterade i en del 
tillkortakommanden. Exempelvis kan en förklaring till varför analysen inte resulterade i tre 
renodlade ledarskapsstilar som var ursprungstanken förklaras med att enbart 15 item av 
Ahltorps 43 item användes vid skapandet av de frågor som avsåg mäta ledarskapsstilarna. En 
annan förklaring är det faktum att även Ahltorp fått fram att många egenskaper som beskriver
en ledare passar in på flera stilar. Ahltorps forskning resulterade även i ytterligare en
ledarskapsstil. Med andra ord är Ekvall och Arvonens tre ledarskapsstilar inte så renodlade 
som en del forskning vill påvisa.
     Studien kom att sakna ett index för delaktighet och denna faktor mättes istället med endast 
ett item. Detta berodde på att fyra items som syftade till att mäta delaktighet korrelerade 
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alltför starkt med items som mätte motivation, vilket också resulterade i ett alltför lågt 
alphavärde för delaktighetsindexet. En förklaring till detta inträffande kan vara att items som 
avsåg att mäta delaktighet togs från godkända källor, men när dessa items sattes samman i ett 
nytt sammanhang miste dessa item den ursprungliga powern.  
     Det faktum att alla index korrelerade så starkt med varandra kan ses som negativt, då det 
tyder på att studiens faktorer inte är oberoende av varandra. Vilket kan göra resultatet svårt att 
tyda eftersom detta kan påverka studiens reliabilitet negativt, då det inte helt kan säkerställas 
att studiens index mäter det som avses mätas.
     Det som är studiens styrka, att antalet faktorer är så många, kan även vara en svaghet. Till 
att börja med blir tolkningen av resultatet svårtolkat vilket kan resultera i felaktiga slutsatser. 
För att undvika detta problem borde alla faktorer behandlas på djupet i enkäten, men det 
skulle innebära en alltför omfattande enkät för denna studie. I efterhand kan det dock 
konstateras att ett par extra item för varje faktor skulle ha givit ett rikare material åt studien 
som helhet.
     Avsikten med denna studie var från början att kombinera den kvantitativa metoden med en 
kvalitativ del. Den kvantitativa delen står för bredd och generaliserbarhet medan den 
kvalitativa delen skulle ha fått stå för en djupare förståelse av studiens syfte, deltagarnas 
subjektiva upplevelse. Tidsbegränsningen gjorde dock att detta inte var genomförbart.

     Hinder vid datainsamlandet.  I denna studie valdes kontaktpersonerna ut av VD på 
respektive företag. Detta förfarande är på intet sätt ovanligt men i denna studie fick det 
negativa konsekvenser på datainsamlandet i ett utav företagen. Datainsamlingen försvårades 
då kontaktpersonen var negativt inställd till undersökningen. Vidare borde kontaktpersonen ha 
intagit ett neutralt förhållningssätt till studien och genomfört utdelandet och insamlandet på 
ett professionellt sätt. Detta tyder på att instruktionerna om val av kontaktperson som VD på 
respektive företag fick skulle ha varit ännu tydligare. Mycket tid och kraft gick åt till att lösa 
problemen med kontaktpersonen. Att hålla sig väl med denna kontaktperson visade sig vara 
av stor vikt för datainsamlingen, då kontaktpersonens inställning påverkade deltagarna 
negativt. Sammantaget ledde dessa problem till att tidsplanen fick förlängas vid ett flertal 
tillfällen.
Det faktum att VD för respektive företag tog studien mycket seriöst gjorde att den 
sammantagna behållningen av studien som helhet blev mycket positiv trots hindren vid 
datainsamlingen. Det seriösa mottagandet från företagens VD har resulterat i att studiens 
resultat kommer att presenteras för respektive företags ledningsgrupp. 

Slutsats och förslag till framtida forskning
Ålderns signifikanta inverkan på arbetstillfredsställelsen är ett ytterst intressant resultat som 
väcker många frågor: Varför är det en så stor skillnad mellan studiens åldersgrupper vad 
gäller arbetstillfredsställelse? Vad lägger dessa åldersgrupper för innebörd i ordet 
arbetstillfredsställelse? Det skulle vara intressant om det i framtiden forskades mer kring 
detta. I denna studie framgår det klart att åldersgrupperna har olika syn på 
arbetstillfredsställelse. Frågan är om detta gäller generellt för alla människor oavsett bransch? 
Skulle detta kunna leda till att forskningen behöver revidera de faktorer som idag anses
förklara arbetstillfredsställelsen? Är faktorerna som idag beskriver arbetstillfredsställelse 
relevanta, eller borde arbetstillfredsställelse beskrivas med helt andra termer och andra 
ordalag? Detta är en tanke som väckts i och med denna studies resultat, där faktorerna som 
vanligtvis brukar förknippas med arbetstillfredsställelse inte visat sig ha någon signifikant 
betydelse. Om den bakomliggande förklaringen exempelvis är värderingar så skulle det kunna 
innebära att företag idag bör ändra sin policy vad gäller arbetstillfredsställelsen, så att dessa 
passar den generation som är företagets framtid. För att få svar på varför åldern har så stor 
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betydelse för arbetstillfredsställelsen skulle framtida forskning, både kvantitativt och 
kvalitativt, behöva undersöka detta fenomen specifikt. 
     Ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen är inte på något sätt revolutionerande, 
men studiens svårighet med att få fram renodlade ledarskapsstilar är ändock något som är värt 
att uppmärksammas. Ekvall och Arvonens tre renodlade ledarskapsstilar (1991) har kanske 
spelat ut sin roll? Kan det vara så att det i dagens mycket föränderliga samhälle med ständiga 
utvecklingar och innovationer krävs en helt annan ledarskapsstil? En ledarskapsstil som är så 
mångfacetterad att den inte går att sätta en etikett på? Kanske är ordet ledarskapsstil förlegat 
och istället borde fokus ligga på konkreta egenskaper som en ledare i dagens samhälle måste 
besitta för att kunna vara en effektiv och väl fungerande ledare? Resultatet i denna studie 
pekar i en riktning som visar att vår föränderliga värld kräver flexibla ledare som kan anpassa 
sitt beteende till alla möjliga situationer, vilket exempelvis Martin och Ernsts (2005) 
forskningsresultat också pekar på. Om målet för ett företag är att ha en bra ledning så kanske 
en viss ledarskapsstil inte är att sträva efter. Företaget kanske måste tänka i nya banor och 
istället för att ha en chefsindivid som ska besitta superegenskaper och vara bäst i alla 
situationer, vilket är en omöjlighet, så kanske det är att föredra att ha ett antal individer i 
chefsposition. Dessa individers specifika kompetens och egenskaper skulle sedan kunna 
utnyttjas sedan på bästa sätt i alla olika situationer. Denna modell skulle medföra ett extra 
stort ansvar i företagen vad gäller kompetensutveckling för individer i chefsposition, då 
kompetens är en färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Det sägs ofta att ett 
företag aldrig är starkare än den svagaste länken.
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