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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Transformativt ledarskap - En kvalitativ studie om ledarens kön i delen 
inspirerande motivation 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Tove Hämberg, Josefine Örn  

 
Handledare: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström och Kristina Mickelsson 
 
Datum: 2017 – januari  
 
Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur 
kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att 
sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse.  
 
Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes på två större företag med sammanlagt 10 intervjupersoner. 
Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys.  
 
Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar de egenskaper och karaktärsdrag som 
ledarna har vilka de anställda beskriver vara motivationshöjande. Respondenterna är 
överens om att ledarnas positivitet, deras optimistiska syn samt deras engagemang 
påverkar de anställdas motivation på arbetet. Studien visar att det inte finns någon 
betydande skillnad beroende på om ledaren är en kvinna eller en man i utövandet av 
delen inspirerande motivation.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Då flertalet respondenter ansåg att ledarens erfarenhet 
var av betydelse och inte ledarens kön föreslår vi att fortsatta studier kan jämföra 
erfarna och oerfarna ledare. Det kan vara av intresse att undersöka om det finns 
olikheter i delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet beroende på 
ledarens ålder och erfarenhet. Fortsatt forskning skulle även kunna innebära en mer 
omfattande studie för att få en bekräftelse på våra slutsatser. Studien genomfördes på 
två företag som arbetar med kundservice och det vore därför intressant att studera hur 
transformativa ledare använder sig av den inspirerande motivationen i andra branscher 
för att finna eventuella likheter eller olikheter. 
 
Uppsatsens bidrag: Studien har genomförts på två företag där de transformativa 
ledarna varit en kvinna och en man, vilket bidrar till den befintliga forskningen om 
könets betydelse i det transformativa ledarskapet. Vi menar också att studien bidrar 
till teorin då vi har uppmärksammat och studerat kvinnliga och manliga egenskaper 
och karaktärsdrag som påverkar de anställdas motivation. Att studien visar de 
ledarskapsbeteenden som de anställda önskar menar vi ger ett bidrag till att utveckla 
både befintliga och potentiella ledare i företag och organisationer.  
 
Nyckelord: Transformativt ledarskap, inspirerande motivation, service, 
könsskillnader, androgynt ledarskap.  

  



 

 

ABSTRACT  
 
Title: Transformational Leadership - A qualitative study of the leader's gender in 
the dimension inspirational motivation 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Tove Hämberg, Josefine Örn  
 
Supervisor: Pär Vilhelmson, Daniella Fjellström och Kristina Mickelsson 
 
Date: 2017 – January 
 
Aim: The aim of the study is, from the employee’s perspective, to achieve a better 
understanding of how women and men as transformational leaders are using 
inspirational motivation, to discern whether the leader’s gender is of significance. 

 
Method: The study is based on a qualitative approach. In the study we have 
conducted semi-structured interviews at two major companies with a total of 10 
interviewees. We analyzed our material using a thematic analysis. 
 
Result & Conclusions: The result of the study shows the characteristics and traits 
that leaders have which the employees are describing as motivational. The 
respondents agree that leaders positivity, their optimistic view, as well as their 
dedication affect employee motivation at work. The study shows that there is no 
significant difference depending on the gender of the leader in the performance of the 
area inspirational motivation.  

 
Suggestions for future research: As the majority of respondents felt that the 
manager's experience was of importance and not the leader's sex, we suggest that 
further studies compare the experienced and inexperienced leader. It may be of 
interest to investigate whether there are differences in the dimension inspirational 
motivation in transformational leadership depending on the leader's age and 
experience. Further research could also lead to a more extensive study in order to 
receive a confirmation of our conclusions. The study was conducted in two 
companies working with customer service and it would be interesting to study how 
transformational leaders use the inspirational motivation in other industries to find 
any similarities or differences. 
 
Contribution of the thesis: The study was conducted at two companies where the 
transformational leaders was a woman and a man, which contributes to the existing 
research on the significance of gender in the transformational leadership. We also 
believe that the study contributes to the theory, as we have noticed and studied male 
and female characteristics and traits that affect employee motivation. That the study 
shows the leadership behaviors that are of employees’ wishes is according to us a 
contribution to the development of both existing as well as potential leaders in 
companies and organizations. 

 
Key words: Transformational leadership, inspirational motivation, service, gender 
differences, androgynous leadership.
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1. Inledning 
I inledningen presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte, forskningsfrågor samt 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Transformativt ledarskap är en ledarskapsteori där ledaren skapar en god arbetsmiljö för att främja 

de anställdas kunskapsutveckling (Kark, 2004). En transformativ ledare kan definieras som den som 

förmedlar visioner och mål på ett självsäkert sätt. Ledaren ställer höga krav på sig själv, på de 

anställda samt på resultatet. Kraven uppnås genom att ledaren coachar eller ger råd till de anställda 

(Brandt & Laiho, 2013). Med hjälp av det transformativa ledarskapet känner de anställda en större 

samhörighet med ledaren vilket gör att de anställda får en tydlig uppfattning om ledarens vision. Ett 

lyckat transformativt ledarskap skapar motiverade anställda som har samma arbetsvilja som om 

företaget vore deras eget (Brandt & Laiho, 2013). 

 

Det finns sedan tidigare delade meningar om det transformativa ledarskapet skiljer sig åt mellan 

könen på ledarna eller om det transformativa ledarskapet är androgynt. Brandt & Laiho (2013) 

anser att det finns könsskillnader i det transformativa ledarskapet när det gäller hur effektivt 

ledarskapet upplevs vara. Enligt Wolfram och Gratton (2014) har effektiva ledare länge ansetts vara 

de ledare som har maskulina egenskaper såsom att de är målorienterade och bestämda. Wolfram 

och Gratton (2014) menar att detta har ändrats och att ett effektivt ledarskap även kräver social 

kompetens och typiska kvinnliga egenskaper, som till exempel att ledaren måste vara stöttande. 

Wolfram och Gratton (2014) hävdar dock att kvinnor i ledarpositioner inte drar lika stor nytta av 

den transformativa ledarskapsstilen som män gör. Det här går i linje med vad Ayman och Korabik 

(2010) samt Stempel, Rigotti och Mohrs (2015) forskning visar, där en transformativ ledare som är 

kvinna inte anses vara lika effektiv som en transformativ ledare som är man. Enligt Stempel et al. 

(2015) får kvinnor i det transformativa ledarskapet lägre betyg än män på grund av att kvinnors 

beteenden uppfattas vara "kvinnliga" redan från början och därför förväntas kvinnorna inneha det 

beteendet, vilket även beskrivs som transformativt (Stempel et al. 2015). Det finns dock forskning 

som motsätter sig att kvinnor inte är lika effektiva i det transformativa ledarskapet. Wolfram och 

Mohr (2010) har identifierat positiva egenskaper hos kvinnor i det transformativa ledarskapet som 

inte finns hos män och menar därför att kvinnors egenskaper är mer effektiva. De positiva 

egenskaperna hos kvinnorna har en mer transformativ inriktning än vad männen har vilket innebär 

att kvinnorna skapar mer delaktighet, motiverar genom integration och utstrålar mer handlingskraft 

som ledare än vad män gör (Rigg & Sparrow, 1994; Wolfram & Mohr, 2010). Kvinnor lägger även 
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större fokus på de anställda och teamutveckling än vad män gör då kvinnor vill genomföra och följa 

upp projekt, medan män vill nå målet (Brandt & Laiho, 2013). 

 

Trots att det transformativa ledarskapet kan uppfattas som olika i hur effektivt det uppfattas vara 

menar Brandt och Laiho (2013) och Manning (2002) att både kvinnor och män representerar det 

transformativa ledarskapet. Manning (2002) påstår att det inte finns någon skillnad mellan könen i 

det transformativa ledarskapet och menar därför att ledarskapet är androgynt. Den androgyna 

transformativa ledarskapsstilen fångar, enligt Kark (2004), upp fördelar från både kvinnliga och 

manliga ledaregenskaper. Detta betyder att det androgyna ledarskapet förespråkar en balans mellan 

kvinnor och mäns egenskaper. Kark (2004) menar med anledning av att det finns en ökad spridning 

av det transformativa ledarskapet mellan könen, finns ett växande intresse för att studera sambandet 

mellan kön och det transformativa ledarskapet. 

 

Det transformativa ledarskapet består av fyra delar vilka är idealiserad påverkan, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans samt individuell omtanke (Kark, 2004). Cheung och Wong 

(2011) anser att en ledare i delen idealiserad påverkan är pålitlig, självsäker, optimistisk och 

respektfull. Ledaren har förmågan att överföra dessa egenskaper på de anställda vilket gör att de 

anställda presterar långt över det förväntade. Intellektuell stimulans åstadkoms då ledaren får de 

anställda att tänka i nya banor. Ledaren ger de anställda modet att våga vara ifrågasättande till deras 

egna och ledarens åsikter. De anställda blir på så vis uppmärksamma på de problem som kan finnas 

i organisationen vilket gör att de vågar diskutera problemen så att en gemensam åtgärd kan vidtas 

(Cheung & Wong, 2011; Belias & Koustelios, 2014). I individuell omtanke anser ledaren att de 

anställdas utveckling är viktig och ledaren ger därför förslag på utvecklingsmöjligheter till de 

anställda. Ledaren fungerar på så vis som en mentor för de anställda (Cheung & Wong, 2011). 

Enligt Yukl (2012) uppnås delen inspirerande motivation då ledaren skapar framtidsvisioner i syfte 

att inspirera andra. Ledaren uppmuntrar de anställda, är hoppfull, hängiven samt skapar mening i 

det som ska verkställas (Yukl, 2012). 

 

Studien inriktar sig på delen inspirerande motivationen. Berry och Parasuraman (1991) och Berry 

(1995) menar att motiverade anställda är viktigt för företaget då de anställdas prestation ökar i takt 

med deras motivation. Anställdas motivation och prestation är avgörande för ett företags resultat. 

Att ha motiverade anställda är viktigt då motivationen anses vara betydande för att behålla 

arbetskraften och en presterande personal som arbetar tillsammans på ett dynamiskt sätt (Belias & 

Koustelios, 2014; Kent, Blair, Rudd & Schuele (2010); Ayman & Korabik, 2010). Om det då skulle 

finnas könsskillnader i hur den inspirerande motivationen upplevs kan ett företag inte bara förlora 
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kunder utan även kompetent personal (Belias & Koustelios, 2014; Kent et al. 2010; Ayman & 

Korabik, 2010).  
 

1.2 Problemformulering 
Det råder meningsskiljaktigheter om huruvida det transformativa ledarskapet är mer effektivt 

beroende på om utövandet sker av en kvinna eller man eller om det transformativa ledarskapet är 

androgynt (Ayman & Korabik, 2010; Brandt & Laiho, 2013; Manning, 2002). Tidigare forskning 

har fokuserat mer på att det finns könsskillnader i hur effektivt det transformativa ledarskapet 

upplevs vara som helhet. Forskningen saknar en djupare förståelse för om det även skiljer sig 

mellan könen i hur ledarna utövar delarna i det transformativa ledarskapet. Deinert, Homan, Boer, 

Voelpel och Gutermann (2015) efterfrågar mer forskning kring de fyra delarna i det transformativa 

ledarskapet för att få en djupare förståelse av bakgrunden till det transformativa ledarbeteendet. 

 

Det har visats sig att mer forskning behövs kring hur de anställda upplever att en ledare som 

är kvinna respektive man inspirerar till motivation. Vi anser att det behövs mer forskning kring 

ledarens förmåga att motivera till prestation både individuellt och i grupp för att avgöra om könet på 

ledaren är av betydelse. Vi avser att med denna studie fylla detta gap då vi anser att motiverade 

anställda är en huvudkomponent till att ett företag lyckas med att bli framgångsrikt. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som 

transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på 

ledaren är av betydelse.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur anser de anställda att ledaren motiverar till prestation genom inspirerande motivation?  

2. Hur uppfattar de anställda att motivationen hade sett ut om ledaren var av motsatt kön?           

3. Vilka likheter och olikheter finns i inspirerande motivation beroende på om ledaren är kvinna 

eller man? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till två större företag som arbetar med kundservice i Mellansverige. 

Studien utgår från de anställdas perspektiv och de anställdas upplevelser på forskningsområdet. Då 

motivation är ett brett ämne som kan ha många innebörder har vi valt att avgränsa oss genom att 

undersöka delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet. 
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I den här studien har vi valt att använda oss av begreppet kön framför genus, det vill säga kvinna 

och man. 
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2. Teori 
I detta kapitel förklaras innebörden av ett transformativt ledarskap, att leda transformativt, 

könsskillnader i transformativt ledarskap samt hur ledare leder i delen den inspirerande 

motivationen. 

 

2.1 Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet växte fram i början av 1978 med hjälp av James MacGregor Burns 

arbete i politiskt ledarskap (Barbuto, 2005). Den transformativa ledaren beskrevs då likt en person 

som kunde lyfta bort de anställda från deras problem för att istället samlas kring ett gemensamt 

syfte för att nå saker de aldrig tidigare trott var möjliga (Barbuto, 2005). År 1985 utvecklade Bernad 

Bass den ursprungliga teorin om det transformativa ledarskapet och enligt Rafferty och Griffin 

(2004) är Bernad Bass’ teori den mest använda teorin hos nutida forskare. 

 

Den transformativa ledaren motiverar anställda till att prestera långt utöver det som förväntas 

genom att ledaren omvandlar de anställdas attityder, föreställningar samt vad ledaren anser vara 

värdefullt i en organisation (Rafferty & Griffin, 2004; Carter, Armenakis, Feild & Mossholder, 

2012). Bushra et al. (2011) anser att ett transformativt ledarskap är en strategi som syftar till att 

stärka relationen mellan ledaren och de anställda. Författarna uttrycker att ledare som använder sig 

av det transformativa ledarskapet skapar högre arbetstillfredsställelse och högre engagemang hos de 

anställda. Mesu, Sanders och Riemsdijk (2015) menar att transformativt ledarskap har en positiv 

effekt på de anställdas individuella prestationer men även på organisationens resultat. Özaralli 

(2003) anser att en transformativ ledare är delegerande vilket författaren menar är positivt då en 

ledare som vågar delegera ansvar till de anställda får anställda som känner större mening i arbetet. 

 

Transformativa ledare hjälper också de anställda att bli mer kreativa, innovativa samt motiverade 

till att skapa nya idéer vilket leder till att organisationen växer i konkurrenskraft (Bushra et al. 2011; 

Parolini, Patterson & Winston 2009). Walumbwa och Lawler (2003) menar att det finns omfattande 

forskning som redogör för det transformativa ledarskapet och de fördelar den typen av ledarskap 

kan ge företagen. Några av fördelarna är högre produktivitet och medarbetarnöjdhet samt ökad 

motivation. Enligt Ayman och Korabik (2010) samt Kent et al. (2010) kan det transformativa 

ledarskapet få de anställda att använda sin energi till att åstadkomma förändringar i organisationen. 

Författarna argumenterar för att det finns ett tydligt samband mellan transformativt ledarskap och 

högpresterande anställda. Dionne, Yammarino, Atwater och Spangler (2004) menar att 

transformativa ledare ökar arbetsgruppens prestationsförmåga genom att de skapar effektivitet bland 
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gruppmedlemmarna. Soane, Butler och Stanton (2015) anser att den transformativa ledaren 

anpassar sina egna och gruppens intressen för att stärka sammanhållningen. 

 

Brooks (2016, 13 september) anser att det transformativa ledarskapet är den bästa ledarskapsstilen 

när det gäller att inspirera och motivera de anställda. Daisyme (2016, 23 september) delar Brooks 

(2016, 13 september) åsikter och menar att den transformativa ledarskapsstilen är att rekommendera 

då den bidrar till ökad motivation. Enligt Liao och Chuang (2007) får den transformativa ledaren i 

företag som arbetar med kundservice de anställda att förstå hur värdefullt det är med kundrelationer 

och bra kundservice. En transformativ ledare förbättrar även de anställdas självförtroende vilket gör 

att de anställda blir mer entusiastiska till att arbeta för kunden samt att bli mer kreativa i 

problemlösningar - allt för att kunna erbjuda bästa kundservice (Liao & Chuang, 2007). 

 

2.1.1 De fyra delarna i det transformativa ledarskapet  

Det finns fyra delar som Bernad Bass 1985 utvecklade som representerar det transformativa 

ledarskapet. Rafferty och Griffin (2004) beskriver dessa fyra delar i det transformativa ledarskapet 

som idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individuell 

omtanke. Mencl, Wefald och van Ittersum (2016) menar att resultat visar att de fyra delarna i det 

transformativa ledarskapet underlättar utvecklingen av relationer och medför positiva effekter. De 

positiva effekterna är till exempel tillfredsställelse, de anställdas välbefinnande med sin ledare, att 

de anställda känner motivation till att prestera samt ledarens effektivitet. 

 

Författarna Ayman och Korabik (2010) samt Kent et al. (2010) redogör för de olika delarna som 

representerar det transformativa ledarskapet och menar att de fyra delarna kan hjälpa organisationer 

att utvecklas genom att använda de anställdas värderingar och energi till att skapa förändring och 

förädla verksamheten. Idealiserad påverkan, intellektuell stimulans samt individuell omtanke 

förklaras kortfattat nedan. En djupare förklaring till den inspirerande motivationen följer längre ned 

i kapitlet (se punkt 2.2) då denna studie syftar till att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse 

för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan 

kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse.  

 

Idealiserad påverkan 

I användandet av delen idealiserad påverkan menar Cheung och Wong (2011) att ledaren är lojal, 

stolt, hoppfull och respektfull. Ledaren har gåvan att se vad som är viktigt i organisationen (Cheung 

& Wong, 2011). Ledarens förmåga att överföra lojalitet, hoppfullhet och respekt till de anställda 
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medför att de anställda presterar utöver det förväntade samt får känslan av att de har energin till att 

nå högre mål i organisationen (Cheung & Wong, 2011). Belias och Koustelios (2014) samt 

Muenjohn och Armstrong (2008) menar att ledaren blir som en förebild för de anställda, det vill 

säga någon som de ser upp till och strävar efter att efterlikna. 

 

Intellektuell stimulans 

Intellektuell stimulans uppnås då ledaren stimulerar de anställda till att tänka i nya banor. Ledaren 

uppmuntrar de anställda till att våga vara ifrågasättande till deras egna och även ledarens tankar. De 

anställda blir på så vis uppmärksamma för de problem som kan uppstå och resonerar med varandra 

innan åtgärder vidtas (Cheung & Wong, 2011; Belias & Koustelios, 2014). Cheung och Wong 

(2011) menar att de anställda tvingas att tydligt formulera eventuella problem som de upplever. 

Ledaren uppmuntrar även de anställda att med hjälp av deras intellektuella nyfikenhet och fantasi 

lösa uppgifter och uppkomna situationer eller problem på nya sätt (Cheung & Wong, 2011). Enligt 

Mesu et al. (2015) används delen intellektuell stimulans då ledaren stimulerar och motiverar de 

anställda till att vara innovativa och kreativa. De anställda blir innovativa och kreativa genom att 

vara ifrågasättande och att ta sig an gamla situationer på nya sätt (Mesu et al. 2015). Mesu et al. 

(2015) menar också att intellektuell stimulans bidrar till att de anställdas kunskap ökar och att deras 

färdigheter och förmågor utvecklas. Det finns på så sätt ett positivt samband mellan delen 

intellektuell stimulans och medarbetarnöjdhet i det transformativa ledarskapet (Hanaysha, Khalid, 

Mat, Sarassina, Rahman & Zakaria, 2012). 

 

Individuell omtanke 

En ledare som uppmärksammar de anställdas behov och därefter delegerar uppgifter för att 

stimulera utvecklingen hos de anställda använder sig av delen individuell omtanke (Cheung & 

Wong, 2011). Ledaren tar hänsyn till de anställdas utvecklingsmöjligheter och agerar därefter som 

en handledande mentor (Cheung & Wong, 2011). Ledaren ger de anställda individuell 

uppmärksamhet innebärande att ledaren behandlar de anställda personligt och rättvist (Awamleh, 

Evans & Mahate, 2005). Om ledaren lyckas väl med den individuella omtanken menar Cheung och 

Wong (2011) att de anställda troligen blir mer engagerade och lägger ner mer tid i arbetet. 

2.1.2 Könets roll i det transformativa ledarskapet 

Holden och Raffo (2014) hävdar att ledarskap länge har setts som maskulint där fokus har legat på 

att nå målen och inte på hur vägen dit ser ut. Författarna menar dock att detta har förändrats på 

senare tid och att dagens ledarskap är mer likt det transformativa ledarskapet vilket de beskriver 

som ett nyanserat och utvecklat ledarskap. Arnold och Loughlin (2013) menar att det transformativa 
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ledarskapet som helhet beskrivs som androgynt vilket är en uppfattning som Stempel et al. (2015) 

samt Brandt och Edinger (2015) inte delar. Stempel et al. (2015) samt Brandt och Edinger (2015) 

menar tvärtom att det finns könsskillnader i det transformativa ledarskapet. Slutsatsen om att det 

finns könsskillnader kommer från att de flesta transformativa beteenden passar de stereotypiska 

beteenden som kvinnor innehar såsom support, omtanke och empati (Stempel et al. 2015; Brandt & 

Edinger, 2015). Kvinnor tenderar att fokusera mer på de anställda och arbetsgruppens utveckling 

vilket gör att de anses vara mer sociala och empatiska ledare medan män anses vara mer 

målorienterade då de istället fokuserar på skapandet och resultatet av uppgiften och inte på själva 

genomförandet (Brandt & Laiho, 2013; Eagly & Carli, 2003; Arnold & Loughlin, 2013). Kent och 

Moss (1994) delar dessa tankar och beskriver att män har förmågan att fokusera på företagets mål 

vilket kan leda till att de anställdas känslor åsidosätts och de anställda istället blir verktyg för 

ledaren att nå de uppsatta målen. Brandt och Laiho (2013) menar att både män och kvinnor är 

representanter av det transformativa ledarskapet men att det kan skilja sig i hur effektivt ledarskapet 

upplevs vara. Effektiva ledare har länge ansetts vara de som innehar manliga egenskaper. Senare 

tids forskning har dock visat att ett effektivt ledarskap behöver egenskaper där ledaren är stöttande 

och social vilka anses vara kvinnliga egenskaper (Wolfram & Gratton, 2014). 

 

Stempel et al. (2015) menar att en skillnad kan bero på att kvinnor anammar den transformativa 

stilen för att undvika eventuella motsägelser som kan uppstå kring könet och ledarskapet. Detta då 

kvinnor redan anses ha de kvinnliga beteenden som även bedöms vara transformativa (Stempel et 

al. 2015). Wolfram och Gratton (2014) hävdar dock att anställda män under transformativa ledare 

som är män är mer tillfredsställda, än anställda kvinnor under transformativa ledare som är kvinnor. 

Detta kan bero på att transformativa män drar större nytta av ledarskapsstilen än kvinnor (Wolfram 

& Gratton, 2014). Stempel et al. (2015) menar att det kan bero på att en transformativ ledare som är 

man får mer uppmärksamhet än en transformativ ledare som är kvinna då en man inte förväntas 

vara omtänksam och empatisk mot anställda. 

 

Manning (2002) fann dock i sin studie att det inte fanns någon betydande skillnad i transformativt 

ledarskap mellan kvinnor och män innebärande att det transformativa ledarskapet är androgynt. 

Mannings (2002) tankar delas av Arnold, Loughlin och Walsh (2016) vilka menar att transformativt 

ledarskap har blivit karakteriserat som androgynt. Kark (2004) förklarar att den androgyna 

transformativa ledarskapsstilen fångar upp fördelar från både kvinnliga och manliga egenskaper. 

Kark (2004) menar också att fördelarna balanserar de olika perspektiven på kön och ledarskap 

vilket förespråkar nya ideal där det inte längre bara efterfrågas en ledare som är man utan där det 

föredras en balans mellan kvinnor och män. Arnold och Loughlin (2013) menar att det 
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transformativa ledarskapet inte är kopplat till könet på ledaren utan till ledarens beteende och 

hävdar därför att ledarskapet är androgynt. En ledares beteende är viktigt då det är avgörande för 

hur en ledare uppfattas och sedan utvärderas av medarbetarna (Arnold & Loughlin, 2013). I den 

andra övervägande strömmen av studier förklarar Kark (2004) att transformativt ledarskap anses 

vara ett kvinnligt sätt att utöva ledarskap på, oavsett om utövaren är en kvinna eller en man. Kark 

(2004) menar att det finns forskning som delar Mannings (2002) och Arnold et al. (2016) tankar om 

att det transformativa ledarskapet är androgynt men att den övervägande forskningen säger att 

kvinnor har större tendens att vara transformativa i sitt ledarskap. En transformativ ledare passar 

inte in på en kraftfull, bestämd och aggressiv ledare, vilket anses vara egenskaper hos den 

traditionella ledaren i form av en man, utan en transformativ ledare är känslig och uppmärksam på 

de anställdas behov (House & Howell, 1992, refererad i Kark, 2004).  
 

2.2 Inspirerande motivation 

Gilbert, Horsman och Kelloway (2016) menar att motivation i det transformativa ledarskapet på ett 

brett sätt kan definieras som de processer som skapar olika beteenden eller vad som kan få 

människor att agera. Kim (2006) menar att motivation påverkar beteenden hos de anställda och i 

slutändan kan därför motivationen avgöra om en organisation når framgång eller misslyckas. 

 

Inspirerande motivation används av ledare genom att förmedla en övertygande vision, sätta upp 

attraktiva mål och visa förtroende för de anställda. Det är också viktigt att ledaren tror på att de 

anställda kommer att uppnå målen (Mesu et al. 2015). En ledare som leder med hjälp av 

inspirerande motivation motiverar de anställda till att anta utmaningar som främjar hela 

arbetsgruppens prestation (Dionne et al. 2004). På så vis uppmuntrar dem till att uppnå mer än vad 

de skulle göra baserat enbart på egna intressen (Cheung & Wong, 2011; Bass & Steidlmeier, 1999). 

Bass och Steidlmeier (1999) och Zacharatos, Barling och Kelloway (2000) beskriver att 

transformativa ledare motiverar de anställda till att inte enbart öka sin egen prestation utan till att 

uppnå hela arbetsgruppens mål. Ledaren belyser hur värdefulla de anställda är för organisationen 

och sätter upp mål för de anställda för att främja fortsatt utveckling (Bass, 2008). En ledare som 

leder med inspirerande motivation upplevs som passionerad för det arbete som de anställda och 

även ledaren själv ska genomföra vilket främjar relationer i arbetsgruppen (Bass, 2008). En ledare 

som uppmuntrar till skapandet av nya idéer får enligt Cheung och Wong (2011) de anställda att 

känna sig fria att uttrycka och även genomföra egna idéer. Chan och Mak (2014) anser att det 

transformativa ledarskapet stimulerar de anställda till att utbyta idéer och skapa uppdrag inom 

organisationen. En transformativ ledare i inspirerande motivation uppmuntrar och motiverar de 

anställda att tro på arbetet, vilket ökar de anställdas känslor av meningsfullhet för arbetet och på så 
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vis väcker känslomässigt engagemang och delaktighet för arbetet. Anställda kommer mest sannolikt 

att samarbeta med en ledare som uttrycker känslor av stolthet och entusiasm för medarbetarna 

(Chan & Mak, 2014; Awamleh et al. 2005). 

 

Enligt Kirkbride (2006) har inspirerande och motiverande ledare förmågan att motivera anhängare 

till överlägsen prestanda, ledaren kan också ofta lyckas höja anhängarnas förväntningar så att de 

uppnår mer än de trodde att de var kapabla till att göra. Kirkbride (2006) anser att det finns några 

nyckelord som är användbara för inspirerande och motiverande ledare vilka är: 

·      att presentera en optimistisk och uppnåelig syn på framtiden, 

·      att skapa förväntningar och betydelse för arbetet, 

·      att förändra komplicerade frågor till nyckelfrågor med hjälp av ett enkelt språk, 

·      att skapa en känsla av prioriteringar och ändamål. 
 

Cheung och Wong (2011) hävdar att genom inspirerande motivation använder transformativa ledare 

symboler och emotionella metoder för att öka gruppmedlemmarnas insatser och på så sätt 

uppmuntra dem till att uppnå mer än de skulle själva gjort baserat på enbart egenintresse. Enligt 

Bass (2008) inspirerar och motiverar den transformativa ledaren anställda på ett sätt som ger dem 

en utmaning i arbetet och som i sin tur ofta leder till att de känner sig betydelsefulla i 

organisationen. Judge och Piccolo (2004) delar dessa tankar och menar att transformativa ledare 

utvecklar de anställdas optimism genom inspirerande motivation samt genom att tillgodose det som 

är utmanande och betydelsefullt för de anställda. Tyssen, Wald och Heidenreich (2014) menar att 

den inspirerande motivationen till stor del fokuserar på medarbetarnas värderingar och övertygelser 

för att tillsammans uppnå de uppsatta målen för organisationen. Tyssen et al. (2014) hävdar också 

att genom ledarens agerande skapas en positiv utveckling av medarbetarnas värderingar, 

förväntningar och attityder. 

 

2.3 Teorisammanfattning 
I detta kapitel har vi lyft fram vad tidigare forskning berör om transformativt ledarskap för att få en 

djupare förståelse kring vårt valda forskningsområde. Då vår studie syftar till en ökad förståelse för 

hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan 

kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse har vi valt att belysa de könsskillnader som 

det redan finns forskning om i det transformativa ledarskapet. Vi upptäckte att det fanns en hel del 

likheter och även olikheter där några forskare anser att det transformativa ledarskapet skiljer sig 

mellan könen medan andra inte delar den tanken utan anser istället att ledarskapet är androgynt.   
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Vi har även presenterat och förklarat, utifrån tidigare forskning, de fyra delar som representerar det 

transformativa ledarskapet. Vi har mer djupgående redogjort för delen inspirerande motivation 

vilken vår studie bygger på. Efter vår genomgång av tidigare forskning har vi funnit att den 

inspirerade motivationen, enligt oss, kan delas in i tre teman  

 

 
 

Figur 1. Teorisammanfattning (Egen). 

 

Dessa teman är gemensamma mål, personlig motivation och ledarens utstrålning och tilltro. Mesu et 

al. (2015) menar att en ledare som leder i den inspirerande motivationen skapar en övertygande 

vision och sätter upp attraktiva mål som företaget arbetar mot. Awamleh et al. (2005) delar Mesu et 

al. (2015) tankar och menar att en ledare i den inspirerande motivationen förmedlar och sprider 

kunskap om företagets mål och visioner. Utifrån Awamleh et al. (2005) och Mesu et al. (2015) 

tankar om mål och visioner fann vi det första temat som vi benämner som “gemensamma mål”. Det 

andra temat har vi valt att namnge “personlig motivation” då en ledare i den inspirerande 

motivationen ska vara motiverande för att de anställda ska kunna uppnå företagets mål men även 

för att öka den egna individuella prestationen hos den anställde, detta i form av bland annat 

utmaningar (Kirkbride, 2006; Bass, 2008; Cheung & Wong, 2011; Bass & Steidlmeier, 1999; 

Brandt & Laiho, 2013). Det tredje temat ”ledarens utstrålning och tilltro” fick sitt namn utifrån 

Kirkbride’s (2006) tankar om att en inspirerande och motiverande ledare ska ha förväntningar på de 

anställda för att öka betydelsen för arbetet. Cheung och Wong (2011) menar att en ledare i den 

inspirerande motivationen visar engagemang till de anställdas arbete vilket Awamleh et al. (2005) 

menar är typiskt för en optimistisk och entusiastisk ledare. Utifrån de ovannämnda tre teman har vi 
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utvecklat intervjufrågorna för studien för att svara på om våra tre teman gemensamma mål, 

personlig motivation och ledarens utstrålning och tilltro, som grundas i den inspirerande 

motivationen är androgyna eller om det finns könsskillnader. Om ett tema är androgynt innebär det 

att den inspirerade motivationen inte gestaltas olika beroende på om ledaren är kvinna eller man. 

Om det däremot finns könsskillnader innebär det att ledarskapet i den inspirerande motivationen 

upplevs olika beroende av könet på ledaren. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de olika val och metoder som studien grundar sig på. I den första delen 

skriver vi om studiens vetenskapsteoretiska referensram för att sedan gå över till den andra delen 

vilken beskriver studiens tillvägagångssätt. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

3.1.1 Forskningsdesign 

Studien utgår från en induktiv ansats vilket grundar sig i våra forskningsfrågor och i vårt syfte. Den 

induktiva ansatsen var också den metod som passade oss bäst då vi samlat in data från tidigare 

forskning (Eriksson & Hultman, 2014). Inom den induktiva ansatsen genereras kunskapen från 

observationer för att sedan testas mot en teoretisk referensram. I vårt fall var observationerna 

intervjuer vilket vi ansåg gav oss bäst möjlighet att få fram den empiri vi behövde. Vi har med hjälp 

av den induktiva ansatsen skapat en teori utifrån våra intervjuer (Johnston, 2014). 

3.1.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Då vi avser att öka förståelsen för hur de anställda upplever att ledaren använder inspirerande 

motivation för att motivera de anställda kommer denna studie att utgå från det hermeneutiska 

synsättet. Kidder (1997) menar att hermeneutiken är en art av utredningen och hur tankar, 

handlingar och ord tolkas. Vi anser att den hermeneutiska vetenskapsteorin är användbar i vår 

studie då vi tolkat både teorin och empirin som samlats in för att på så vis utveckla en djupare 

förståelse för ämnet vi valt att studera. Vi är dock medvetna om att vår egen förförståelse kan 

påverka det resultat vi presenterar då teorin likväl som empirin undermedvetet kan ha tolkats 

baserat på tidigare uppfattningar (Kjørup, 2009). 

3.1.3 Kvalitativ metod 

Då vi syftar till att skapa en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare 

använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av 

betydelse vill vi med hjälp av en kvalitativ metod besvara studiens syfte. Bryman och Bell (2013) 

menar att den kvalitativa metoden är en metod där forskarna intresserar sig för vad som sker och 

hur det sker istället för att lägga fokus på enbart resultatet. Vi avser att besvara våra 

forskningsfrågor med en djup förståelse för respondenterna och vad som finns i medvetandet hos 

dem (Starrin & Svensson, 1994). Den kvalitativa metoden lägger vikt vid att förstå den sociala 

verkligheten och hur deltagare i en särskild miljö tolkar denna verklighet, innebärande att 

forskningsmetoden anses vara tolkningsinriktad (Starrin & Svensson, 1994). Genom att ställa öppna 



 

14 
 

frågor har våra respondenter haft möjlighet att besvara frågorna utifrån deras upplevelser och 

verklighet vilket har gjort att vi kunnat tolka respondenternas svar och med hjälp av de svaren 

kunna besvara studiens syfte. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Litteraturinsamling 

Vi har i vår studie tagit del av tidigare forskning som kommer från litteratur och vetenskapliga 

artiklar inhämtade från Högskolan i Gävles databaser. Vi har bland annat använt databaserna 

Emerald, Google scholar och Scopus och de sökord vi använt är ”transformational leadership”, 

”gender”, ”men”, ”women”, ”service”, ”differences” och ”inspirational motivation”. Fördelar med 

att använda denna typ av data är framför allt att de data som tidigare publicerats ofta är av god 

kvalitet samt att de urval som gjorts är representativt för en stor målgrupp (Christensen et al. 2001). 

Denna typ av verktyg för datainsamling är också en fördel i ett kostnads- och tidsperspektiv 

(Bryman & Bell, 2005; Christensen et al., 2001). 

3.2.2 Empirisk datainsamling 

Vår empiriska datainsamling har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer utförda av oss 

författare. Genomförandet av intervjuerna har skett på två större företag i Mellansverige där 

materialet samlats in via 10 personliga intervjuer med de anställda. Denna typ av data kan beskrivas 

likt den information som forskaren själv samlat in, det vill säga en förstahandsinformation 

(Christensen, Engdahl, Carlsson & Haglund, 2001). 

 

Bryman och Bell (2013) hävdar att kvalitativa intervjuer kan variera beroende på hur forskaren 

väljer att ta sig an metoden. Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som enligt Alvehus 

(2013) innebär att intervjuaren följer ett formulär med få öppna frågor eller bredare teman. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenterna har chans att påverka innehållet av 

intervjun samtidigt som intervjuaren behöver vara mer aktiva och hela tiden vara beredda med 

följdfrågor (Alvehus, 2013). Intervjuerna bestod av frågor som gjorde det möjligt att ställa 

följdfrågor vilket gjorde svaren mer öppna, betydelsefulla samt att de lade grunden för en 

diskussion (Trost, 2010). Vi anser också att vi kunnat skapa en djupare helhetsbild av intervjuerna. I 

vår studie har vi använt följande teman gemensamma mål, personlig motivation samt ledarens 

utstrålning och tilltro. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att när fler intervjuare deltar finns det möjlighet att den ena 
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intervjuaren ställer frågor samt för kortare anteckningar och den andra agerar mer passivt för att 

göra mer utförligare anteckningar. Vid alla intervjuer har vi båda två medverkat där en av oss ställt 

frågor och den andra antecknat under tiden. Bryman och Bell (2013) menar att det är en fördel att 

vara fler än en person vid intervjuerna då flera intervjuare innehar olika roller som till exempel att 

en tar sig an en tuffare roll medan den andre tar sig an en mjukare roll. Vi anser att den 

intervjumetod vi använde passade oss bra då vi kände oss bekväma i de roller vi intog. 

 

Samtliga respondenter godkände att inspelningar av intervjuer gjordes. Vi beskrev syftet tydligt och 

påvisade även värdet för oss som författare att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger. Bryman 

och Bell (2013) nämner att kvalitativa intervjuer med fördel kan spelas in då intresset vid en 

kvalitativ forskning ligger i att få en fullkomlig redogörelse för det utbyte som skett under 

intervjun. Författarna menar att om en intervju blir inspelad blir de som intervjuar inte lika 

distraherade av att försöka hinna med att anteckna allt. Det ges också en fördel när det kommer till 

transkriberingen då inspelningen kan lyssnas på flera gånger (Trost, 2010). Bryman och Bell (2013) 

menar att en negativ aspekt med att spela in intervjuer är att respondenterna kan bli oroade över att 

inspelningarna sparas och det är därför viktigt att belysa att inspelningen endast kommer att 

användas för den aktuella studien och därefter raderas. Våra respondenter informerades om att 

intervjuerna och ljudinspelningarna endast hade till syfte att tillföra fakta till vår studie samt att ge 

oss möjligheten att lyssna på materialet flera gånger. Respondenterna fick också information om att 

inspelningarna skulle raderas efter avslutad studie. 

3.2.3 Förstudie 

Som ett första steg gjordes en förstudie för att utvärdera om ett transformativt ledarskap användes i 

de företag som skulle studeras. För att kunna avgöra om de anställda ansåg att ett transformativt 

ledarskap utövades av ledaren krävdes det att alla fyra delarna i det transformativa ledarskapet 

undersöktes. 
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Figur 2. Förstudie (Egen). 

 

Förstudien utgick från de fyra delarna i det transformativa ledarskapet: idealiserad påverkan, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individuell omtanke (Kark, 2004). Frågorna 

utformades, utifrån tidigare forskning om transformativt ledarskap, som ja- och nej-frågor för att få 

förståelse för om ledaren i företaget använder sig av transformativt ledarskap eller inte (Cheung & 

Wong, 2011; Muenjohn & Armstrong, 2008; Bass & Steidlmeier, 1999; Awamleh et al., 2005; 

Belias och Kostelios, 2014). De tillfrågade var anställda på företagen, inga ledare tillfrågades. Efter 

denna förstudie kunde vi avgöra om det var ett representativt företag att intervjua. Förstudien 

skedde på fyra företag, två med en kvinna som ledare och två med en man som ledare. Vi kunde 

snabbt utesluta ett av företagen då resultatet visade att de anställda inte ansåg att deras ledare var 

transformativ. På två av de resterande tre företagen var de anställda mer överens om att deras ledare 
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använde sig av det transformativa ledarskapet vilket gjorde att vi valde att utföra vår studie på dessa 

två företag. 

3.2.4 Urval 

Det målstyrda urvalet utgör en form av icke-sannolikhetsurval som syftar till att forskarna på ett 

strategiskt och genomtänkt sätt väljer ut deltagare som är relevanta för de forskningsfrågor som 

utformats. Genom ett målstyrt urval väljer forskarna organisation och individer med omsorg och 

relevans för att öka förståelsen av det valda forskningsämnet. Denna metod är vanlig i kvalitativa 

studier (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). 
 

 

Figur 3.  Urvalsprocess (Egen). 

 

Som steg två fördjupade vi oss i vår studie. Vi valde att inrikta oss mot företag som arbetar med 

kundservice inom banksektorn för att undersöka om det i denna bransch fanns könsskillnader i hur 

en transformativ ledare upplevs utöva den inspirerande motivationen. En motiverad personal anses 

vara extra viktig i företag som arbetar med kunder då de anställdas prestation likställs med den 

tjänst som de levererar (Berry & Parasuraman, 1991; Berry, 1995). Berry och Parasuraman (1991) 

samt Berry (1995) menar att företag som arbetar med kundservice inte blir bättre än vad de 

anställda ger möjlighet till, vilket gör det betydande med anställda som har viljan och kunskapen att 

genomföra arbetet. Ovanstående tankar gör att vi är intresserade av att se om det finns 

könsskillnader i hur ledare motiverar anställda till att prestera. I företag som arbetar med 

kundservice finns hård konkurrens mellan olika organisationer och företag vilket medför att 

ledarskapet påverkar både de anställda och de potentiella kunderna. Om det då finns könsskillnader 

i hur den inspirerande motivationen upplevs och hur de anställda till följd av detta presterar så finns 

det risk att både förlora arbetskraft och kunder (Belias & Koustelios, 2014; Kent et al. 2010; Ayman 

& Korabik, 2010). 

 

Vi har i vår studie valt att inkludera 10 personer som är anställda i större företag som arbetar med 

kundservice i Mellansverige. Kriterierna för respondenterna var att de skulle vara anställda på 
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2. Studie om 
inspirerande 
motivation 



 

18 
 

företaget och inte inneha ledarposition samt att både kvinnor och män i ledarpositioner 

representerades i studien.   

3.2.5 Analysmetod 

Bryman och Bell (2013) anser att tematisk analys är den vanligaste analysmetoden i en kvalitativ 

studie där utgångspunkten är i respondentens tolkning av verkligheten. Vi har i vår studie delvis 

utgått från Braun och Clarkes (2006) modell i tematisk analys och figur 3 åskådliggör vårt 

tillvägagångsätt. 

 

Figur 4. Tematisk analys (Egen med inspiration från Braun och Clarke, 2006). 

 

Vi har valt att använda oss av de tre teman som presenterades i intervjuguiden genom hela studien 

för att dels vara konsekventa och dels för att tydligare kunna se likheter och olikheter i empiri och 

teori. Våra tre teman är gemensamma mål, personlig motivation samt ledarens utstrålning och 

tilltro. 

 

Efter intervjuerna påbörjade vi transkriberingen av det insamlade materialet. Transkriberingen var 

tidskrävande men gav oss en större förståelse för det insamlade materialet. Braun och Clarke (2006) 

menar att forskaren i detta steg inleder en bekantskap med den insamlade data. Då vi under 

intervjuerna påbörjat ett Word-dokument med stödord valde vi att slutföra transkriberingen i samma 

dokument. När transkriberingen var klar läste vi igenom svaren från intervjuerna flera gånger för att 

dels lära känna texten, dels för att finna kopplingar med utgångspunkt i teorin och vårt syfte. Med 

hjälp av Word gjorde vi markeringar på det som vi ansåg var betydelsefullt för studien. När vi 

bestämt oss för vad som vi ansåg kunde tillföra något till vår studie började sorteringen av texten. 

Vi delade in texten i tre olika färgkoder; gult, blått och grönt. Braun och Clarke (2006) beskriver det 

som att texten kodas och menar att koder skapas för att den insamlade data ska kunna sorteras i 

varje relevant kod. 
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Enligt Braun och Clarke (2006) är nästa steg att koderna ska placeras in i passande teman. När vår 

text var indelad i tre delar kunde vi enklare finna ett samband mellan färgerna och våra tre teman. 

Första temat gemensamma mål matchades med färgen blå, det andra temat personlig motivation 

parades ihop med gult och det sista temat ledarens utstrålning och tilltro med grönt. När vi delat upp 

det insamlade materialet under våra tre huvudteman kunde vi lättare urskilja om vi fann likheter 

eller olikheter i vad respondenterna svarade. När vi studerat respondenternas svar ytterligare kunde 

vi finna underteman till respektive tema. Dessa underteman trädde fram ur respondenternas svar. I 

tema 1, gemensamma mål, fann vi två underteman som vi valde att benämna som företagets mål 

och visioner samt månadsmöten. I tema 2, personlig motivation, kunde vi urskilja fyra underteman: 

verksamhetsplaner, ledarens personlighet, utmaningar samt motivation på individnivå. I det sista 

temat, ledarens utstrålning och tilltro kunde vi urskilja två återkommande teman i respondenternas 

svar. Dessa två teman benämns som förväntningar och engagemang. Vår analysdel presenteras 

under ovannämnda teman. 

3.2.6 Metodkritik 

Att förhålla sig kritisk till sitt metodval är av stor vikt för att öka trovärdigheten i studien (Bryman 

& Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014). Vi menar att den kvalitativa forskningsmetoden kan ses 

som svår att replikera eftersom kvalitativa studier ofta är ostrukturerade då vi som forskare har egna 

intressen och vinklingar som kan komma att påverka resultatet. Forskare till kvalitativa studier har 

också förmågan att inrikta sig på vad de själva tycker är värt att studera. 

 

Några kritiska punkter inom semistrukturerade intervjuer är bland annat den så kallade 

intervjuareffekten, vilken är en form av samspel som uppstår mellan intervjuaren och respondenten. 

Samspelet som uppstår kan påverka resultatet av intervjuerna på ett negativt sätt. Att respondenter 

ofta undviker att uttala sig extremt är en form av centraltendens som även den påverkar utfallet 

(Eriksson & Hultman, 2014). Poängen med att intervjua respondenter ligger i möjligheten att 

anpassa och tydliggöra de frågor som intervjun innehåller vilket ger fördelen att svaren kan bli 

bredare och att personliga reaktioner kan avläsas (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

Vi har, för att i möjligaste mån säkra att svaren blir korrekta, tydliga och ärliga, valt att låta 

respondenterna vara anonyma. Vi har också valt företag där vi är okända för respondenterna vilket 

vi menar kan ha betydelse för pålitligheten i svaren. Detta då Eriksson och Hultman (2014) menar 

att det finns många olika egenskaper, personligheter men även igenkänningsfaktorer som kan 

påverka en respondent i samband med intervjuerna. Vi är också medvetna om att deltagarna i 
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intervjuerna granskar och analyserar ledarens egenskaper och förmågor vilken i sin tur kan medföra 

vissa svårigheter angående ärligheten i respondenternas svar.  

3.2.7 Etik 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) kan etiska krav vid forskning vara att få deltagarnas samtycke, 

konfidentialitet, ge kunskap om tänkbara konsekvenser samt att informera deltagarna om syftet med 

forskningen. Samtyckeskravet innebär att respondenterna frivilligt ska delta i forskningen och har 

rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Vi har vid mötet med respondenterna informerat 

dem om att intervjuerna är frivilliga och de när som helst kan avbryta intervjun om så önskas. 

 

Informationskravet innebär att information om forskningsprocessen och de moment som ska utföras 

i största möjliga mån ska delges deltagarna. Vi har i vår studie varit uppriktiga och ärliga mot 

respondenterna genom att i förväg skicka information om studien till varje respondent. I mailet 

framgick information om den aktuella studiens syfte. Under kravet om nyttjande ska de uppgifter 

som tagits in till forskningsprocessen endast användas till den specifika studien. Vi har informerat 

respondenterna om att ändamålet med det insamlade materialet enbart har till syfte att främja 

studiens resultat. Respondenterna har även tagit del av konfidentialitets- och anonymitetskravet som 

är till för att skydda respondenterna från att deras personuppgifter eller annan konfidentiell 

information identifieras av utomstående (Bryman & Bell, 2005; Eriksson & Hultman 2014). 

3.2.8 Kodning av respondenter 

För att garantera respondenterna att konfidentialitetskravet och anonymitetskravet uppfylls utgår vår 

studie från att respondenterna och företagen är anonyma. Företaget med de anställda under en 

ledare som är kvinna har vi valt att kalla för ALK 1-5 (anställda ledare kvinna) och de anställda 

under ledaren som är man som ALM 6-10 (anställda ledare man) vilka framställs i tabell 2 och 3. 
 

RESPONDENT ANTAL ÅR UNDER 

LEDAREN 

DATUM FÖR 

INTERVJU 

 BRANSCH 

ALK 1 1-3 år          10 november 2016 Kundservice inom bank 

ALK 2 1-3 år          10 november 2016 Kundservice inom bank 

ALK 3 1-3 år          10 november 2016 Kundservice inom bank 

ALK 4 1-3 år          10 november 2016 Kundservice inom bank 
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ALK 5 1-3 år          10 november 2016 Kundservice inom bank 

Tabell 1. Anställda under ledare som är kvinna (Egen). 
 

RESPONDENT ANTAL ÅR UNDER 

LEDAREN 

DATUM FÖR 

INTERVJU 

 BRANSCH 

ALM 6 4-6 år 9 november 2016 Kundservice inom bank 

ALM 7 4-6 år 9 november 2016 Kundservice inom bank 

ALM 8 4-6 år 9 november 2016 Kundservice inom bank 

ALM 9 4-6 år 9 november 2016 Kundservice inom bank 

ALM 10 1-3 år 9 november 2016 Kundservice inom bank 

Tabell 2. Anställda under ledare som är man (Egen). 

3.2.9 Kvalitetskriterier 

Då vår studie baseras på den hermeneutiska kunskapsteorin har vi valt att utgå från de 

kvalitetskriterier passande för en kvalitativ forskningsmetod. De kvalitetskriterier som vi valt ut 

syftar till att öka trovärdigheten i vår studie. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitetskriterierna 

är tillförlitlighet, konfirmering, pålitlighet och överförbarhet vilka förklaras närmare nedan. 

 

Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitetskriteriet tillförlitlighet uppnås då forskaren säkerställt att 

studien genomförts i överensstämmelse med de regler som finns samt att resultaten rapporteras till 

respondenterna för att de ska kunna bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten korrekt. Vi har 

mailat ut en sammanställning av varje intervju till våra respondenter för att säkerställa att vi tolkat 

svaren rätt. Respondenter fick möjlighet att ändra, lägga till eller ta bort information som de lämnat 

under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Konfirmering 

Konfirmering betyder att forskaren agerat i god tro. Det ska vara tydligt att forskaren inte tillåtit att 

egna personliga värderingar, åsikter eller teoretisk inriktning påverkat undersökningen (Bryman & 

Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) argumenterar för att det är forskarens skyldighet att inte 

påverka resultaten utan istället låta resultatet alstras från det material som samlats in.  Vi har under 

arbetet med studien och främst vid intervjuerna utgått från att vara så objektiva som möjligt för att 
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inte påverka studiens resultat med egna tankar och åsikter. I samband med skapandet av 

intervjufrågorna låg tyngdpunkten på att frågorna inte skulle vara vinklade eller ledande på något 

vis. Respondenternas svar har ordagrant citerats för att bevara resultatets trovärdighet. Vi vill ändå 

poängtera att forskaren utifrån en kvalitativ studie inte kan vara helt objektiv då kvalitativa studier 

till stor del bygger på tolkningar och upplevelser (Bryman & Bell, 2013). 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet kan förklaras som att forskningen och all information i processen ska kunna beskrivas 

och redovisas i detalj för att externa läsare ska få en enklare förståelse för materialet (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har i vår studie strävat efter att redovisa all information som är möjlig med hänsyn 

till respondenternas anonymitet. Vi är medvetna om studiens begränsningar i och med att 

respondenterna är anonyma och har därför i största möjliga mån försökt vara extra tydliga när vi 

redovisat de anställdas svar i syfte att behålla kvaliteten i kriteriet pålitlighet. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet förklaras som hur ett resultat i studien kan överföras till andra sammanhang (Bryman 

& Bell, 2013). Innebärande att det ska finnas en så tydlig beskrivning att andra personer kan avgöra 

om överförbarheten är möjlig. Vi har för att stärka överförbarheten varit tydliga med beskrivning av 

studiens innehåll. Vår tydlighet möjliggör för andra att få en förståelse för vår studie och därefter 

bedöma om materialet anses vara överförbart eller inte. 
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet bestående av tio intervjuer. Intervjuerna 

presenteras i löpande text med inslag av utvalda citat. 
 

4.1 Gemensamma mål 
Vi inledde intervjuerna med en fråga kring hur respondenterna upplever att ledaren skapar ett 

engagemang kring företagets mål och visioner för att sedan följa upp med hur ledaren skapar 

kunskap kring företagets mål och visioner. 

4.1.1 Uppfattning om kvinnan som ledare  

De anställda under den transformativa ledaren som är kvinna svarade att de anser att det är viktigt 

som anställd att vara engagerad och att tro på företaget. Respondent ALK 1 menar att ledarens 

engagemang kring företagets mål och visioner är av stor vikt då engagemanget smittar av sig på de 

anställda och säger att “om jag inte hade varit engagerad och trott på företaget så hade jag lika väl 

kunnat sluta”. Denna åsikt delas av flera och respondent ALK 2 nämner att företagets mål och 

visioner lyfts fram av ledaren och delas till de anställda. Respondenterna ALK 3 och ALK 5 menar 

att allt de gör i arbetet har påverkan på verksamheten och menar därför att det är viktigt att det finns 

en tro på företagets mål och visioner. De anser att alla i arbetsgruppen behövs för att uppnå målen 

och på så vis leda företaget framåt. Fortsättningsvis menar respondenterna att arbetsplatsen har 

“högt i tak” och att det finns möjlighet att diskutera företagets mål och visioner. Respondent ALK 

4 beskriver sig själv som att “jag kan aldrig hålla tyst och har öronen överallt, jag ska alltid lägga 

mig i” vilket respondenten menar är ett exempel på att det finns möjlighet att påverka i gruppen och 

att ledaren är lyhörd. Respondent ALK 5 delar ovannämnda tankar och menar att de anställdas 

åsikter kring företagets mål och visioner kan lyftas fram men säger att “man kan inte påverka allt i 

ett stort företag och det kan vara frustrerande”. 

 

Som svar på frågan hur den transformativa ledaren som är kvinna sprider kunskap om företagets 

mål och visioner är alla överens om att det sker via möten som inträffar varje månad. De berättar att 

det finns månadsmöten i grupp där företagets mål och visioner gås igenom. På dessa månadsmöten 

berättar respondenterna att ledaren visar försäljningssiffror som de arbetar mot. ALK 2 berättar att 

försäljningssiffrorna följs upp varje månad och säger att “hon (ledaren) tar upp frågor så som hur 

går försäljningen och hur går det för oss? vad händer nu?” Respondent ALK 4 nämner att mötena 

som sker månadsvis är en plats där ledaren även tar upp problem. Respondenten beskriver att 

ledaren är bra på att ta in olika talare för varje problem. Respondenten berättar också att det finns 

möjlighet och en trygghet i att kunna gå till sin ledare för att prata om eventuella problem. 
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Respondent ALK 3 menar att den upplevda tryggheten och öppenheten kan ha sin grund i att de 

sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap. ALK 3 säger “så fort hon har något som ska ut till 

oss upplever jag att det kommer ut direkt, hon har en bra kontakt med oss vilket jag tror gör att hon 

förmedlar det direkt”. 

4.1.2 Uppfattning om mannen som ledare 

På det andra företaget som har en transformativ ledare som är man fick vi liknande svar där tron på 

företagets mål och visioner är viktigt. Respondent ALM 7 berättar att företagets mål och visioner 

gör att de anställda vill vara en del i arbetet och säger att “jag är stolt över att jobba här och jag har 

möjlighet att framföra till min ledare om hur jag kan påverka framtiden”. Respondent ALM 8 delar 

de här tankarna och förklarar att företagets mål och visioner är något ledaren ständigt ser till att de 

anställda är medvetna om och att det är något som de själva vill arbeta hårt för att nå. ALM 8 säger 

“man värnar om sin arbetsplats och man jobbar för att det ska gå bra för företaget för man vill 

jobba kvar”. 

 

Flertalet respondenter menar att ledaren uppfattas som engagerad kring företagets mål och visioner 

vilket leder till att de anställda också blir engagerade. ALM 10 berättar att “man vill nå målen, man 

vill bidra och inte belasta (...) når jag mina mål så kommer jag också bidra till företagets mål och 

det är viktigt för mig”. Att ledaren är lyhörd och att det finns möjlighet att påverka företagets mål 

och visioner är de anställda överens om. De menar att ledaren är bra på att förmedla till de anställda 

att det finns möjlighet att påverka så länge det är inom rimliga gränser. Respondent ALM 9 säger att 

“jag kan ge egna förslag men det är inte säkert att de slår igenom men jag tycker dock att mina 

förslag tas på allvar och att jag har inflytande på framtiden”. 

 

Även hos den transformativa ledaren som är man är det via månadsmöten som kunskap om 

företagets mål och visioner sprids. Mötena följs upp veckovis men det är på månadsmötena som en 

djupare information kring mål och visioner ges. Respondenterna får veckovis information om hur 

de gemensamt ska nå förbättring och förändring samt hur de ska nå månadsmålen. Respondent 

ALM 7 berättar “vi har krav på oss och målen följs upp, på våra möten när vi sitter alla 

tillsammans är det fokus på företaget, det sköter han (ledaren) bra”. Respondent ALM 8 menar att 

motivationen ökar då fokus läggs på visioner och mål och säger “(...) jag tycker det är bra och det 

känns tryggt. Det gör mig mer motiverad”. Fortsättningsvis berättar respondenterna att företagets 

mål och visioner även följs upp via individuella möten som sker kvartalsvis där företagets mål och 

visioner tas upp på individuell nivå. Respondent ALM 7 menar att upplysningen om företagets mål 

och visioner fungerar bra och säger “det funkar bra, vi har utvecklats tillsammans och fortsätter 
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göra det. Vi har jobbat tillsammans i många år och det gör att vi förstår och lär känna varandra ju 

mer åren går”. 

 

4.2 Personlig motivation 
Att känna sig motiverad på arbetet är något som de anställda i båda företagen anser är viktigt. 

Respondenterna är överens om att det är viktigt att vara motiverad för att vilja gå till arbetet. De 

anställda menar att motivationen gör att de tycker att arbetet är roligt vilket medför att de presterar 

bättre och vågar ta sig an nya utmaningar som dels främjar organisationen, dels dem själva. 

4.2.1 Uppfattning om kvinnan som ledare 

Respondenterna anser att motivationen kan grunda sig på olika saker som exempelvis att ledaren 

visar uppskattning eller bekräftar sina medarbetare. Respondenterna menar att en motivationsfaktor 

är att de alltid försöker arbeta så att kunden ska bli nöjd, då arbetet med kunden ofta speglas tillbaka 

i företaget. De anställda menar att de är tävlingsinriktade och vill att det ska gå bra för företaget 

vilket är en anledning till att de blir motiverade. Respondenterna anser också att företagets resultat 

motiverar dem till att prestera bättre. Respondenterna anser att det är viktigt med nöjda kunder då 

nöjda kunder motiverar dem till att alltid vilja göra ett bättre arbete. ALK 4 och ALK 5 menar att de 

är tävlingsinriktade och att de motiveras av att försöka vinna eller nå det bästa resultatet. ALK 4 

säger “jag triggas av att det går bra, att man kan visa någonting. Jag är absolut tävlingsinriktad, 

prestation och resultat motiverar mig”. 

 

ALK 5 menar att motivation leder till välbefinnande men att motivationen ibland kan vara en 

stressfaktor. Respondenten menar därför att det är viktigt att kunna återhämta sig och ladda om för 

att bli än mer motiverad. Detta i likhet med ALK 4s tankar som menar att ledaren måste vara 

flexibel i sitt sätt att leda då människor motiveras på olika grunder. 

 

När vi frågade hur respondenterna upplever att ledaren motiverar till ökad prestation fick vi delade 

svar. ALK 1 och ALK 5 menar att prestationen ökar då de får ta del av verksamhetsplaner som de 

sedan tillsammans följer upp. De menar att de vill leva upp till målen som finns i 

verksamhetsplanerna vilket får dem att prestera bättre. ALK 1 anser att ledaren motiverar till ökad 

prestation genom att ledaren är tydlig med att det finns en verksamhetsplan. ALK 5 håller med 

ALK 1 och berättar att det tidigare funnits prestationslöner på arbetsplatsen men att det nu är 

verksamhetsplanen och företagets mål som motiverar till prestation. En annan faktor som 

respondenterna tar upp är ledarens personlighet. ALK 3 menar att ledarens personlighet är 

motiverande och berättar att ledaren är mer “kompisaktig” och säger “det finns ingen prestige i 
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hennes (ledarens) roll, hon motiverar hela gruppen att gå åt samma håll och till att prestera”. 

Respondenten anser också att det är när ledaren ger feedback som motivationen till att prestera 

växer. ALK 4 menar likt ALK 3 att det är när ledaren ger personlig feedback som motivationen 

ökar men säger också att drivet hos ledaren motiverar till ökad prestation.  

 

Respondenterna menar att ledaren är bra på att motivera till prestation utifrån de anställdas egna 

förmågor. De upplever att ledaren känner förtroende för dem vilket gör att de känner sig behövda 

och får dem att prestera bättre. ALK 5 berättar att “hon (ledaren) motiverar mig individuellt och 

man ser att hon jobbar hårt själv vilket får mig att vilja prestera”. Respondent ALK 4 berättar att 

det är främst mötet med kunden som är drivande. ALK 4 anser att ledaren är bra på att se till att 

respondenten får träffa kunder då ledaren ger respondenten specifika kundmöten och andra nya 

utmaningar. Respondenterna anser också att uppskattning från ledaren kan innebära att de blir 

betrodda med nya uppdrag då de menar att det ger en bekräftelse på att de finns och behövs i 

organisationen. ALK 1 säger “jag vill bli sedd och jag blir motiverad då jag får stöttning och hjälp. 

Jag vill känna att jag och min ledare är ett team där vi hjälps åt”.  

 

Respondenterna uttrycker glädje inför nya utmaningar då de menar att det är både utvecklande och 

motiverande. ALK 5 anser att ledaren har många bollar i luften vilket smittar av sig. Att ledaren 

själv är ambitiös menar respondenten ger inspiration till att de själva vågar ta sig an nya 

utmaningar. ALK 2 berättar att utmaningarna i arbetet är en av anledningarna till att arbetet är så 

roligt och säger “jag uppskattar att jag får nya utmaningar, det är roligt att man får förtroendet, 

man utvecklas och får prova på nya saker. Det är roligt och utvecklande att vara ny inom något”. 

Som svar på frågan om respondenterna anser att arbetsmotivationen skulle sett annorlunda ut om 

ledaren var av motsatt kön finns det delade tankar. Några av respondenterna hävdar att det inte är en 

könsfråga utan snarare en fråga om ledarens personlighet. Även här lyfter de anställda ledarens 

erfarenhet som en faktor till vad som avgör om en ledare är bra eller dålig. De menar att en bra 

ledare har förståelse för människor och enskilda individer. Endast en respondent menar att det finns 

en skillnad mellan kvinnor och män och anser att kvinnor är mer empatiska än män. ALK 1 menar 

att kvinnor ser de anställda som människor medan män ser sina anställda som verktyg eller 

maskiner. ALK 1 säger “män ser sina anställda som soldater men bryr sig inte om en soldat har 

problem, man ska nå målet till varje pris” och hävdar att mäns syn kan ha en negativ påverkan på 

motivationen. Respondenten anser också att kvinnor har ett annat ledarskap än män och 

respondenten tror att det sitter i generna då kvinnor är mer empatiska och arbetar med hjälp av sina 

känslor. En balans i ledningsgrupper mellan kvinnor och män är något som respondent ALK 1 

hoppas att få se i framtiden. 



 

27 
 

4.2.2 Uppfattning om mannen som ledare 

Respondenterna menar att det är viktigt att vara motiverade i sitt arbete, dels för att trivas på arbetet, 

dels för att prestera mer. ALM 8 berättar att de anställda spenderar mer tid på arbetet än vad de gör 

hemma med familjen och menar att det därför är viktigt att känna sig motiverad till arbetet. ALM 10 

delar AML 8´s tankar och menar att motivation krävs för att arbetet ska bli gjort ordentligt och 

säger ”varför ska jag göra något som jag inte är motiverad till?”. Fortsättningsvis nämner ALM 10 

att de anställda bara är mänskliga och att motivationen kan gå upp och ner men att det måste finnas 

ett syfte med arbetsuppgifterna för att de ska vilja genomföra uppgifterna. 

 

När vi bad respondenterna beskriva deras egna tankar kring motivation och vad det är anser de 

flesta att motivation går hand i hand med resultat och uppskattning. De menar att motivationen ökar 

när de får känslan av att de syns och när de får en bekräftelse på deras utförda arbete. De anställda 

lägger dock tyngd på att belöningen inte behöver vara något materiellt utan berättar att det räcker 

med ett enkelt tack eller att ledaren säger att de gjort något bra. Respondent ALM 8 anser att det är 

viktigt att bli sedd av sin chef och arbetskollegor och säger “(...) gör jag ett jobb som ingen ser vill 

jag inte göra det, varför skulle jag det? Då har mitt arbete ingen betydelse”. Enligt ALM 7 är 

motivation att komma till arbetet och träffa arbetskollegorna, att ha kul tillsammans på arbetet och 

att trivas i företaget. Respondenten säger “jag säger till mina kollegor och min chef om de gör 

något bra och därför förväntar jag mig att de gör samma sak, jag tror det gör oss starkare”. ALM 

7 menar att det är arbetskollegorna, i samband med feedback från chefen, som är motiverande. 

Som svar på frågan om hur de anställda upplever att ledaren motiverar till ökad prestation svarade 

ALM 6, ALM 7 och ALM 8 att de får ta del av verksamhetsplaner som de sedan följer upp. De 

menar att de vill leva upp till målen som finns i verksamhetsplanen och på så vis presterar de mer. 

ALM 7 berättar att företaget regelbundet går igenom olika mål och resultatrapporter, men berättar 

att det endast sker på gruppnivå och saknar därför uppsatta mål på individnivå. Kollegan ALM 8 

menar att systemet fungerar bra på arbetsplatsen och säger “vi får ta del av hur det går för oss vilket 

ökar prestationen och det fungerar bra här hos oss (...) jag är inte understimulerad”.  Några av 

respondenterna menar också att ledarens personlighet gör dem motiverade till att prestera bättre. 

ALM 9 anser att ledaren är mycket engagerad och motiverad till att själv prestera vilket “smittar av 

sig”. ALM 9 berättar “om jag skulle ha en chef som inte gör något själv tror jag att jag skulle 

känna mig omotiverad, varför ska jag och inte han liksom?” och menar att ledaren är berömmande, 

motiverande samt en person som ständigt ger nya utmaningar för att öka motivationen och 

prestationen. ALM 10 delar ALM 9´s tankar och säger att ledaren noga förklarar syftet med 

uppgifterna och utmaningarna vilket de menar är motiverande. 
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Respondenterna är eniga om att en viss avsaknad av motivation till prestation på individnivå finns 

hos deras ledare. När vi frågar ALM 6 om respondenten upplever att ledaren motiverar till 

prestation utifrån deras egna förmågor som individer svarar respondenten “det vet jag faktiskt inte”. 

Resterande respondenter ger liknande svar och menar att det saknas någonting avseende detta. ALM 

10 berättar att ledaren har dålig koll på respondentens förmågor och anser därför att de underskattas. 

ALM 10 berättar att “när han (ledaren) underskattar mig gör det mig irriterad och omotiverad (...) 

jag tror att han underskattar mig på grund av att han har dålig koll”. Respondenten saknar beröm 

från ledaren och ALM 10 upplever att ledaren endast motiverar till prestation om det skulle gynna 

ledaren själv. Endast en respondent menar att ledaren motiverar individuellt utifrån respondentens 

egna förmågor och berättar att det kan vara för att respondenten arbetar nära ledaren och att de 

också ansvarar för många kunder tillsammans.   

 

Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att det finns utrymme för nya utmaningar för respondenterna. 

Respondenterna beskriver att utmaningar är positivt, utvecklande och motiverande och beskriver att 

ledaren inspirerar till nya utmaningar. ALM 8 berättar att det är kul med utmaningar. Även om 

utmaningarna till en början kan upplevas som svåra så menar respondenten att det är roligt och 

motiverande att ta sig an utmaningar. ALM 6 säger att “jag tycker mycket om utmaningar, det 

sporrar mig och ger mig ny energi (...) det är kul att lära sig nya saker för man är aldrig fullärd”. 

Som en avslutande fråga valde vi att fråga respondenterna om de trodde att arbetsmotivationen hade 

sett annorlunda ut om ledaren var av motsatt kön. ALM 7 har varit anställd i företag där hen haft 

ledare av båda könen och berättar att kvinnan hade en tuffare attityd än mannen vilket påverkade 

respondenten negativt gällande motivationen. Dock påpekar respondenten att denna skillnad som 

upplevs troligen beror på personligheten hos ledaren och inte könet på ledaren. Enligt ALM 8 är det 

inte en könsfråga utan det är snarare ledarens erfarenhet som spelar roll.  Respondenten menar att 

det kan finnas många bra unga ledare men har själv upplevt att ledare med lång erfarenhet är bättre 

och säkrare i sitt arbete som ledare. ALM 8 säger “vår ledare har jobbat länge i företaget och jag 

tror det är därför han är en sådan bra ledare” och fortsätter att berätta att män är mer raka i 

kommunikationen medan kvinnor upplevs visa mer hänsyn. ALM 8 säger “jag tror att kvinnor är 

mer omhändertagande än män och att män är mer målorienterade, men jag tror personligheten på 

ledaren är det som påverkar motivationen”. Även respondent ALM 10 anser att det inte finns 

skillnader i kön utan menar att det är personligheten på ledaren som påverkar motivationen. 

Respondenten menar att ledaren är målorienterad vilket kan medföra både fördelar och nackdelar. 

Respondenten berättar “man når sina mål och det är peppigt och bra men ibland kan det bli 

spretigt och svårarbetat (...) ibland kan han (ledaren) lägga för mycket fokus på målet och glömma 

bort vad som egentligen är viktigt”.  
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4.3 Ledarens utstrålning och tilltro 

Att ledaren visar engagemang, positivitet och entusiasm är något som de anställda under båda 

ledarna anser är mycket viktigt för trivseln på arbetet men också för arbetsprestationen. Genom 

intervjuerna framgick det tydligt hur en transformativ ledares egenskaper, personlighet och 

beteende har för påverkan på motivationen. 
 

4.3.1 Uppfattning om kvinnan som ledare 

Enligt respondenterna visar ledaren ett starkt engagemang för de anställda. ALK 1 beskriver ledaren 

som att “hon står upp för sin grupp, hon tror på oss vilket gör att hon känns respektfull”. ALK 2 

berättar att ledaren bekräftar och ser de anställda genom att ledaren talar om att de anställda är 

viktiga som grupp men även som enskilda individer. ALK 5 menar att “hon är alltid tillgänglig när 

vi vill prata om någonting vilket är positivt och hon lyssnar bra. Det är de två sakerna som känns 

bäst med vår ledare”. 
 

ALK 1 menar att deras ledare inte har kunskap och bakgrund inom deras specifika 

kompetensområde vilket resulterar i att personalen är en viktig faktor i arbetsprocessen. ALK 1 

säger att “hon lär sig hela tiden och visar engagemang då hon vill lära sig mer hela tiden. Hon har 

förståelse för att hon inte kan allting och ger oss ansvar, hon leder och fördelar”. Att ledaren 

behöver sin kompetenta personal för att själv lära sig anser respondenterna är bra då ledaren blir 

mer delaktig. ALK 4 menar att ledaren har ett intresse för de anställdas arbetsuppgifter. ALK 4 

menar att “det är en balansgång och hon sköter det bra. Jag gillar det med henne, hade hon kommit 

in och petat på detaljnivå hade jag blivit tokig”. 

 

Respondenterna ser det som en självklarhet att den transformativa ledaren har förväntningar på sina 

anställda. ALK 4 berättar “jag vore besviken om hon inte hade förväntningar på mig”. Flera 

respondenter belyser vikten av att ledaren ställer krav på de anställda i syfte att motivera, visa 

pålitlighet för de anställda samt för att bekräfta deras prestation på arbetet. ALK 4 menar att det är 

viktigt att ledarens förväntningar överensstämmer med personalens då alldeles för höga krav kan 

hämma de anställdas prestationer. Att de transformativa ledarna har förväntningar på de anställda 

ger enligt ALK 3 positiva följder då förväntningar ofta följs upp med feedback från ledaren. ALK 1 

nämner att de anställda har möjlighet att ventilera olika förväntningar och mål tillsammans med sin 

ledare under individuella samtal. Respondenterna anser också att förväntningar för med sig nya 
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utmaningar vilket de menar är positivt då de får chans att utvecklas både inom sitt arbete och som 

individer. 

4.3.2 Uppfattning om mannen som ledare 

Flera av respondenterna belyser vikten av engagemang hos ledaren vilket de menar leder till att det 

finns motivation och ett driv hos dem till att göra ett bra arbete. Respondent ALM 6 säger att “det är 

mycket roligare att ha en chef som är glad och positiv än någon som är sur och tråkig. Då blir man 

gladare själv och det blir roligare att jobba“. ALM 9 menar att ledaren är intresserad av vad de 

anställda arbetar med, hur de mår och om de har mycket eller lite att göra på arbetet. 

Respondenterna poängterar också vikten av att ledaren är en i gruppen och ALM 7 säger “det är 

viktigt att vara närvarande och att man till exempel fikar tillsammans, det behöver inte bara handla 

om jobbet när man är här, man kan prata om annat också. Det ger bra sammanhållning om chefen är 

med och att han visar att han finns. Han är en i gänget fast att man vet att han är chef”. ALM 8 delar 

de här tankarna och anser att en ledare bör hålla ihop gänget för att alla ska trivas på arbetet och 

prestera bättre.   

 

Frågor ställdes också till respondenterna i syfte att få svar på vad de har för känslor kring ledarens 

förväntningar på dem. Respondent ALM 9 anser att det känns bra att ledaren har höga förväntningar 

då låga förväntningarna skulle innebära underprestation. ALM 10 berättar att “jag förväntar mig att 

han (ledaren) har förväntningar på mig. Det känns bra, det är så det ska vara. Om inte så skulle 

jag undra varför han anställt mig och undra varför jag har mitt jobb”. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras respondenternas svar, i relation till den teoretiska referensram som vi 

tidigare lyft fram, i syfte att urskilja likheter och olikheter i respondenternas svar. För att enklare 

kunna jämföra svaren är kapitlet uppdelat i vad de anställda under den ledare som är kvinna säger 

och vad de anställda under den ledaren som är man säger om varje undertema. Därefter följer 

eventuella likheter eller olikheter i deras svar som kopplas samman till det som teorin berört. 
 

5.1 Gemensamma mål 

Utifrån våra intervjuer och med hjälp av den tematiska analysen har vi funnit underteman till tema 1 

gemensamma mål. Dessa underteman är företagets mål och visioner, månadsmöten samt 

verksamhetsplaner vilka presenteras i figuren nedan. 
 

 

 
 

Figur 5. Underteman till Tema 1: Gemensamma mål (Egen). 

I figuren presenteras i kursiv text de nyckelord som beskriver hur de anställda uppfattar ledarens 

egenskaper i varje undertema. 

5.1.1 Vikten av företagets mål och visioner 

Anställda under ledaren som är kvinna 

De anställda under den transformativa ledaren som är kvinna menar att deras ledare är bra på att 

förmedla företagets mål och visioner, vilket gör dem motiverade till att prestera bättre. 

Respondenterna menar att ledarens engagemang för företaget och företagets mål smittar av sig till 

de anställda. Respondenterna nämner också att de är stolta över att arbeta på sin arbetsplats och vill 

att företaget ska vara framgångsrikt och av världsklass. Alla respondenter under den transformativa 
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ledaren som är kvinna är överens om att de har möjlighet att diskutera och ifrågasätta företagets mål 

och visioner med ledaren och ledaren beskrivs som mottaglig till deras idéer. Det är dock inte lika 

lätt att påverka de mål och visioner som företaget satt upp vilket respondenterna anser har med 

företagets storlek att göra.   

 

Anställda under ledaren som är man 

Även de anställda under den transformativa ledaren som är man hävdar att företagets mål och 

visioner är viktiga beståndsdelar då dessa både ökar arbetsmotivationen hos de anställda och deras 

vilja till att vara en del i företaget. Respondenterna berättar att ledaren arbetar för att de anställda 

ska vara medvetna om företagets mål och visioner vilket medför att respondenterna själva känner 

ansvar att göra ett bra arbete. De anställda värnar om sin arbetsplats och vill att det ska gå bra för 

företaget. Respondenterna upplever ledaren som mycket engagerad kring företagets mål och 

visioner och de anser att de hela tiden får stöd så att de tillsammans når målen. Dock anser de 

anställda att det är svårt att påverka företaget i stort men menar att de har möjlighet att ge förslag 

och idéer i arbetsgruppen. Ledaren är också, enligt de anställda, lyhörd och intresserad av deras 

idéer. 
 

Likheter i hur de anställda anser att deras ledare förmedlar företagets mål och visioner 

Bass (2008) menar att en inspirerande ledare har tydliga visioner och mål för verksamheten vilket 

leder till att de anställda ges möjlighet till att locka fram sin egen motivation. Respondenterna under 

båda ledarna är överens om vikten av ledarens engagemang och tro på företaget där de båda ledarna 

beskrivs som lyhörda. 
 

Respondenterna menar att företagets mål och visioner ökar prestationen vilket bidrar till att 

motivation utvecklas. Belias och Koustelios (2014) och Kent et al. (2010) anser att motiverade 

anställda är av stor vikt då motivationen är betydande för att behålla arbetskraften och för att bevara 

en presterande och sammansvetsad personal. Våra respondenter är också eniga om att ledarens 

engagemang och positivitet smittar av sig till de anställda vilket enligt Bass (2008) kännetecknar en 

inspirerande ledare. Ayman och Korabik (2010) samt Kent et al. (2010) menar att det finns ett 

samband mellan en inspirerande ledare och högpresterande anställda. Våra respondenter anser att 

ledarna på ett bra sätt förmedlar mål och visioner genom månadsmöten som varje vecka följs upp 

och menar att de tillsammans vill arbeta mot dessa mål för att stärka företaget. Det här i likhet med 

vad som enligt Mesu et al. (2015) är en inspirerande ledare vilken framför en vision och ett mål och 

samtidigt visar förtroende för att de anställda kan uppnå detta. 
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Cheung och Wong (2011) argumenterar för vikten av att en transformativ ledare uppmuntrar de 

anställda till att skapa nya idéer vilket också får medarbetarna att känna sig fria att uttrycka sina 

åsikter samt att genomföra idéerna. Chan och Mak (2014) menar att en engagerad ledare stimulerar 

de anställda till idéutbyte vilket i sin tur väcker ett engagemang hos de anställda. Respondenterna 

anser att ledaren är lyhörd och att de kan framföra och diskutera olika förslag men att de sällan tas 

upp högre i organisationerna. En respondent säger att “man kan inte påverka allt i ett stort företag 

och det kan vara frustrerande”. 

5.1.2 Månadsmöten 

Anställda under ledaren som är kvinna 

De anställda under den transformativa ledaren som är kvinna anser att ledaren förmedlar företagets 

mål och visioner via månadsmöten. Under mötena visar ledaren försäljningssiffror som varje månad 

följs upp och diskuteras. Respondenterna menar att deras månadsmöten även är ett tillfälle att 

diskutera eventuella problem som kan finnas på arbetsplatsen. De anställda beskriver att den 

öppenhet som finns på månadsmötena gör att de känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och 

känslor till ledaren.   

 

Anställda under ledaren som är man 

Respondenterna menar att deras ledare sprider kunskap om företagets mål och visioner genom 

månadsmöten. Månadsmötena följs sedan upp veckovis där de anställda får information om hur de 

gemensamt kan nå målen. De anställda anser att dessa månadsmöten är ett bra forum för ledaren att 

förmedla företagets mål och visioner och respondenterna berättar att målen och visionerna 

motiverar dem till att prestera mer. 

 

Likheter i hur de anställda anser att deras ledare genom månadsmöten sprider kunskap om 

företagets mål och visioner 

Utifrån respondenternas svar tolkar vi att de båda ledarna uppfattas som pedagogiska när de 

förmedlar kunskap om företagets mål och visioner på månadsmöten. 
 

Att arbeta utifrån företagets mål och visioner är något vi uppfattar är viktigt hos båda företagen. 

Utifrån respondenternas svar kan vi tolka att samhörighet är viktigt för de anställda då de beskriver 

sig själva som ”ett” med det företag de arbetar på. Månadsmötena upplevs som ett forum där denna 

samhörighetskänsla skapas och uppmuntras. Respondenternas tankar är i likhet med vad Cheung 

och Wong (2011) samt Bass och Steidlmeier (1999) skriver då de menar att en inspirerande ledare 

är en ledare som får de anställda motiverade till att främja hela arbetsgruppens prestation. 
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Vi kan även tolka att de anställda anser att månadsmöten är en bra mötesplats för att diskutera 

företagets mål och visioner. Bushra et al. (2011) menar att transformativa ledare motiverar och 

stöttar de anställda till att bli mer kreativa och motiverade till att skapa nya idéer. Vi upplever att 

det är månadsmötena som gör att motivationen kring företagets mål och visioner bibehålls. Utifrån 

de här tankarna tolkar vi att det finns en god kommunikation mellan företagens ledare och de 

anställda där de anställda upplever att de har möjlighet att påverka och framföra åsikter. 

Respondenternas svar går enligt oss i likhet med vår teoretiska referensram där Bass (2008), 

Cheung och Wong (2011) samt Bass och Steidlmeier (1999) menar att en ledare som har tydliga 

mål och visioner och som lyckas förmedla dessa får mer motiverade anställda. 

5.1.3 Verksamhetsplaner 

Anställda under ledaren som är kvinna 

Respondenterna menar att en del av den motivation som de behöver för att utvecklas i arbetet 

kommer från företagets verksamhetsplaner där resultat sammanställs. De anställda anser att 

resultatsiffrorna representerar en del av kundverksamheten och de vill arbeta för att kunderna ska 

vara nöjda, vilket även gynnar företaget. Respondenterna berättar att de är tävlingsinriktade och 

förklarar att de genom att ta del av verksamhetsplanerna och därefter få återkoppling blir 

motiverade till att prestera bättre för att företaget ska nå ett högre resultat. 

 

Anställda under ledaren som är man 

Genom att de anställda får ta del av verksamhetsplaner som regelbundet följs upp ökar motivationen 

till att prestera bättre. Respondenterna beskriver att de vill leva upp till och nå de mål som företaget 

har med hjälp av företagets verksamhetsplan. Att de anställda får bekräftelse och feedback på det 

arbete som utförts och ta del av det resultat som framkommit är en viktig del i motivation till att 

prestera.   

 

Likheter i hur verksamhetsplaner motiverar de anställda. 

Ledarna i båda företagen visar kontinuerligt företagens resultat via månadsmöten vilket medför att 

respondenterna har förståelse för företagets verksamhetsplaner och mål som de sedan kan arbeta för 

att nå. Ledarna beskrivs som bekräftande samt ger återkoppling utifrån verksamhetsplanerna. Att 

vara motiverad är viktigt på båda företagen där motivationen beskrivs komma från goda resultat och 

visad uppskattning. Respondenterna anser att det krävs motivation för att få arbetet gjort på bästa 

sätt vilket Kim (2006) beskriver i sin studie där han redogör för att anställdas motivation har direkt 

koppling till företagets resultat. Våra respondenter menar även att företagets resultat är en typ av 
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motivation då många av de vi intervjuat är tävlingsinriktade och sporras av att företaget går bra. 

Zacharatos et al. (2000) hävdar att en transformativ ledare har lyckats med att inspirera till 

motivation om de anställda upplever känslan av att de kan uppnå ett bra resultat som både påverkar 

företaget och individen. 
 

5.2 Personlig motivation  

Utifrån våra intervjuer och med hjälp av den tematiska analysen har vi funnit underteman till tema 

2, personlig motivation. Dessa underteman är utmaningar och motivation på individnivå. 
 

 

 
 

Figur 6. Underteman till Tema 2: Personlig motivation (Egen). 

I figuren presenteras i kursiv text de nyckelord som beskriver hur de anställda uppfattar ledarens 

egenskaper i varje undertema. 

5.2.1 Utmaningar  

Anställda under ledaren som är kvinna 

Samtliga respondenter anser att nya utmaningar är ett sätt för dem att både utvecklas och motiveras 

på arbetet. Respondenterna uttrycker att de inspireras av att deras ledare själv är mycket engagerad 

och ambitiös i sitt arbete vilket får dem att vilja och våga ta sig an nya utmaningar. Utmaningar är 

en av de anledningar som respondenterna beskriver som grunden till att det är roligt att gå till 

arbetet. 

 

Anställda under ledaren som är man 

Respondenterna uttrycker att de är positiva till att ledaren delar ut nya utmaningar. De menar att nya 
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utmaningar både är motiverande och utvecklande då respondenterna anser att de blir sporrade och 

får ny energi av nya utmaningar. Respondenterna beskriver att ledaren inspirerar dem till att ta sig 

an nya utmaningar. 

 

Likheter i hur de anställda upplever nya utmaningar 

De anställda i de båda företagen anser att deras ledare är inspirerande till nya utmaningar. Judge 

och Piccolo (2004) anser att en inspirerande ledare ständigt utvecklar de anställdas framtidstro 

genom att tillgodose de anställda med nya utmaningar. Respondenterna belyser vikten av att vara 

motiverad på sin arbetsplats då det bidrar till att de presterar bättre. Motivationen är en drivkraft för 

att varje dag gå till arbetet, prestera efter sin förmåga och samtidigt våga utvecklas genom att ta sig 

an nya utmaningar. Vi anser att det väl stämmer överens med det som Bass (2008) anser i sin artikel 

om att en inspirerande ledare motiverar de anställda att anta utmaningar vilket medför att de känner 

sig betydelsefulla för organisationen. Vi tolkar det även som att de anställda anser att ledarna 

tillgodoser dem med nya utmaningar vilket de menar är positivt, motiverande samt sporrande för 

arbetsgruppen. Dionne et al. (2004) delar vikten av att de anställda får utmaningar i arbetet och 

beskriver att transformativa ledare motiverar de anställda genom att ge dem utmaningar vilket i sin 

tur positivt påverkar gruppens prestanda. 

5.2.2 Motivation på individnivå 

Anställda ledaren som är kvinna 

Enligt respondenterna är ledaren bra på att motivera de anställda individuellt och utifrån deras egna 

förmågor. De anser att ledaren motiverar dem på ett sätt där de anställda både bekräftas och får 

känslan av att ledaren har förtroende för dem. Respondenterna menar också att ledaren motiverar 

dels individuellt när hon stöttar sina medarbetare, dels genom att ledaren är engagerad och positiv. 

En viktig del som de anställda tar upp är att ledaren känner förtroende för och visar uppskattning för 

sina medarbetare. Ledaren har regelbundna samtal på individnivå med de anställda för att de 

tillsammans ska sätta upp mål och ge feedback. En respondent säger att “jag vill bli sedd och jag 

blir motiverad då jag får stöttning och hjälp. Jag vill känna att jag och min ledare är ett team där vi 

hjälps åt”. 

 

Anställda under ledaren som är man 

Respondenterna anser att ledaren inte motiverar till prestation utifrån just deras förmågor och de 

menar att det beror på att ledaren har dålig koll på respondentens förmågor och anser därför att de 

underskattas. Endast en respondent anser att ledaren motiverar individuellt utifrån respondentens 
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egna förmågor och menar att det kan bero på att respondenten arbetar nära ledaren och att de också 

ansvarar för många kunder gemensamt.   

 

Olikheter i hur de anställda upplever att ledarna motiverar till prestation på individnivå 

Att den transformativa ledaren som är kvinna anses vara bättre på att motivera till prestation på 

individnivå menar vi går hand i hand med det som Eagly och Carlo (2003) skriver i sin artikel då de 

menar att kvinnor upplevs mer omhändertagande. De anställda under den transformativa ledaren 

som är kvinna menar att ledaren uppmuntrar och motiverar genom att ledaren visar att hon har 

förtroende för de anställda. Ledaren beskrivs således som stöttande. Vi tolkar det som att den 

transformativa ledaren som är kvinna upplevs fokusera mer på de anställda på individnivå vilket gör 

att ledaren därför kan upplevas vara mer empatisk och stöttande (Eagly & Carlo, 2003). 

 

Två respondenter från företaget med en ledare som är man samt en respondent från företaget med 

en ledare som är kvinna upplever att män är mer målorienterade än kvinnor. Respondenterna anser 

att män kan vara väldigt raka i kommunikation och i sitt sätt att leda vilket de menar kan anses som 

att ledare som är män bryr sig mindre om personalen. Kent och Moss (1994) anser att män har en 

viss förmåga att enbart se företagets mål vilket kan leda till att de anställdas känslor åsidosätts och 

de anställda istället blir verktyg för ledaren att nå de uppsatta målen. Detta i likhet med 

respondenternas svar då ledaren som är man beskrivs som att han undervärderar de anställdas 

förmågor. Vi menar att ovanstående påståenden stödjer Brandt och Laiho (2013), Eagly och Carli 

(2003) samt Arnold och Loughlins (2013) tankar om att män är mer målorienterade och fokuserar 

mer på målet snarare än på vägen dit.  
 

5.3 Ledarens utstrålning och tilltro 

Utifrån våra intervjuer och med hjälp av den tematiska analysen har vi funnit underteman till tema 

3, Ledarens utstrålning och tilltro. Dessa underteman är förväntningar, engagemang och ledarens 

personlighet. 
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Figur 7. Underteman till Tema 2: Ledarens utstrålning och tilltro (Egen). 

 

I figuren presenteras i kursiv text de nyckelord som beskriver hur de anställda uppfattar ledarens 

egenskaper i varje undertema. 

5.3.1 Förväntningar 

Anställda under ledaren som är kvinna 

Ledarens förväntningar på de anställda är något som respondenterna anser är en självklarhet och 

mycket viktigt. Förväntningarna medför ökad motivation till att prestera bättre men även att ledaren 

på så vis bekräftar att pålitlighet finns för de anställda. De anser också att förväntningarna för med 

sig nya utmaningar vilket får de anställda att utvecklas både inom arbetet och individuellt. 

Respondenterna anser att de kan diskutera ledarens förväntningar och de anställdas mål via 

individuella möten som de har med ledaren. 

 

Anställda under ledaren som är man 

Respondenternas åsikter om ledarens förväntningar på dem är positiva då de menar att låga 

förväntningar kan leda till underprestation. De anställda anser att ledarens förväntningar uppmuntrar 

och ger ny energi till att vilja prestera mer. Respondenterna menar också att ledarens förväntningar 

bevisar att de är betrodda de uppdrag som de förväntas göra. 

 

Likheter kring de anställdas tankar om att ledaren har förväntningar på dem 

Vi menar att respondenternas svar stämmer överens med Kirkbrides (2006) tankar om att en 

transformativ ledare med hjälp av inspirerande motivation lyckas skapa förväntningar och därmed 

betydelse för arbetet. I likhet med Kirkbride (2006) finner vi att respondenterna menar att ledarens 

förtroende går hand i hand med ledarens förväntningar. Kirkbride (2006) menar att ledaren genom 

Te
m

a 
3:

 L
ed

ar
en

s u
ts

trå
ln

in
g 

oc
h 

til
ltr

o 

Upplevelsen av 
kvinnan som ledare 

Förväntningar  
= förtroende 

Engagemang 
= lagspelare 

Ledarens personlighet 
= passionerad 

Upplevelsen av 
mannen som ledare 

Förväntningar  
= förtroende 

Engagemang  
= lagspelare 

Ledarens personlighet 
= passionerad 



 

39 
 

att skapa förväntningar på de anställda får dem att höja sina egna förväntningar och på så vis 

presterar de anställda ännu bättre på arbetet. Utifrån intervjuerna med respondenterna tolkar vi det 

som att respondenterna är överens om att det är viktigt att ledaren har förväntningar på de anställda. 

Det här i likhet med Tyssen et al. (2014) som menar att en transformativ ledares agerande påverkar 

de anställda positivt i bland annat deras förväntningar och motivation. Vi uppfattar att 

respondenterna upplever att förväntningar leder till ökad prestation och motivation men att det är 

viktigt att ledaren inte har orimliga förväntningar. Förväntningarna ska vara inom en rimlig och 

uppnåbar gräns då alltför höga förväntningar snarare kan leda till att anställda upplever känslor 

såsom stress och otillräcklighet. 

5.3.2 Engagemang 

Anställda under ledaren som är kvinna 

Respondenterna menar att deras ledare visar starkt engagemang och stöttar sina anställda. Ett starkt 

engagemang är något som respondenterna anser är viktigt för att tillsammans med ledaren kunna 

bilda ett team. Ledaren ska också enligt respondenterna bekräfta dem genom att visa uppskattning 

och tala om hur viktig del de anställda har inom företaget. 

 

Anställda under ledaren som är man 

Respondenterna under den transformativa ledaren som är man menar att ett starkt engagemang hos 

ledaren medför ökad motivation och ökad prestation. Respondenterna beskriver också att ledaren är 

intresserad av vilka arbetsuppgifter de har, om de känner sig stressade och hur de mår, vilket enligt 

de anställda är positivt då de känner sig sedda. Respondenterna belyser även vikten av att ledaren är 

en i teamet vilket de menar leder till en bra sammanhållning och bättre prestationer. 

Respondenterna upplever att det finns ett samband mellan ledarens engagemang och de anställdas 

motivation och känsla för arbetet. 

 

Likheter gällande ledarens engagemang för de anställda 

Vi har genom intervjuerna uppmärksammat att det finns en genomgående röd tråd kring vad 

ledarens utstrålning medför hos de anställda och vilka fördelar det kan ge gruppen. Respondenterna 

anser att det är viktigt att arbetsgruppen har en bra sammanhållning och att ledaren behöver vara en 

i teamet. Utifrån respondenternas svar tolkar vi de båda ledarna som en lagspelare. Vi anser att 

respondenternas svar bekräftas av Chan och Mak (2014) som menar att en ledare får bättre 

samarbete med de anställda om ledaren är entusiastisk och nära arbetsgruppen. Soane et al. (2015) 

menar även att den transformativa ledaren bör anpassa sina egna och gruppens intressen för att 

stärka sammanhållningen. Respondenternas åsikt är som tidigare nämnts att motivationen ökar med 
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ledarens engagemang. Walumbwa och Lawler (2003) menar även likt respondenterna att den 

transformativa ledaren skapar högre medarbetarenöjdhet, ökad motivation och högre produktivitet. 
 

Bushra et al. (2011) menar att den transformativa ledaren har en strategi som syftar till att stärka 

relationen mellan ledaren och de anställda vilket respondenterna anser är viktigt. Respondenterna 

menar att om ledaren är engagerad och positiv vill de anställda prestera bättre vilket även får arbetet 

att bli roligare. Under intervjuerna har det framkommit att båda de transformativa ledarna är 

positiva och engagerade i de anställda och det arbete de utför. Awamleh et al. (2005) menar att en 

transformativ ledare är optimistisk och entusiastisk. 

5.3.3 Ledarens personlighet  

Anställda under ledaren som är kvinna 

De anställda har delade meningar angående om könet på ledaren har betydelse för motivationen. De 

flesta respondenterna menar att det är ledarens personlighet som påverkar motivationen och inte 

vilket kön ledaren har. Ledaren som är kvinna beskrivs som positiv, drivande och som någon som 

de anställda snarare ser som en kollega än som en chef. 

 

Anställda ledaren som är man 

De anställda hos mannen tror inte heller de att arbetsmotivationen hade sett annorlunda ut om 

ledaren var av motsatt kön. Respondenterna argumenterar för att det är ledarens personlighet och 

inte könet på ledaren som är relevant för arbetsmotivationen. Respondenterna menar att ledarens 

personlighet är av betydelse för att de anställda ska känna sig motiverade och beskriver att ledaren 

är berömmande och entusiastisk. 

 

Likheter i hur de anställda anser att ledarens personlighet motiverar dem 

Respondenterna anser att det är ledarens personlighet som motiverar dem till att prestera bättre. De 

menar att ledarens egna engagemang och positivitet är drivkrafter samtidigt som de anser att även 

kollegor och arbetsmiljön som råder på företaget är betydelsefulla aspekter. Cheung och Wong 

(2011) menar att transformativa ledare inspirerar och motiverar de anställda med emotionella 

metoder för att öka gruppmedlemmarnas insatser. Vi menar att det respondenterna berättar om väl 

stämmer in på det som Bass (2008) skriver om, där en inspirerande ledare både är passionerad för 

det som ledaren själv gör och passionerad för det som arbetsgruppen gör. Ledarens passion 

reflekteras, enligt Bass (2008), i de anställda och främjar därför hela arbetsgruppen. 
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6. Slutdiskussion 
I följande kapitel förs analysen samman för att presentera svar på forskningsfrågorna och studiens 

syfte. Studiens bidrag, begränsningar och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor och syfte 
Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som 

transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på 

ledaren är av betydelse.  

6.1.1 Hur anser de anställda att ledaren motiverar till prestation genom inspirerande 

motivation? 

Med hjälp av tidigare forskning och analyserade intervjuer har vi funnit både likheter och en olikhet 

i hur de anställda uttrycker att deras transformativa ledare motiverar till prestation.   

Genom intervjuerna framkom att den ledaren som är kvinna uppmuntrade, gav feedback och 

uppmärksammade de anställda på ett upplyftande och individuellt sätt. En anledning till att den 

transformativa ledaren som är kvinna anses vara bra på att individuellt motivera till prestation kan 

bero på att ledare som är kvinnor kan upplevas som mer empatiska, stöttande samt genom att lägga 

större vikt vid arbetsgruppens individuella utveckling (Eagly & Carlo, 2003). 
 

Vi kan även genom intervjuerna tolka respondenternas svar som att den transformativa ledaren som 

är man till största delen motiverar till prestation på gruppnivå men att det finns en avsaknad av 

motivation på individnivå. Anledningen till avsaknad av individuell motivation från den ledaren 

som är man kopplar de anställda samman med att ledaren har dålig kunskap om de anställdas 

förmågor vilket gör att ledaren underskattar deras arbetsförmågor.  

 

I intervjuerna betonade alla respondenter vikten av att vara motiverad på sitt arbete. Studien visar, 

utifrån respondenternas svar, att ledarna oavsett kön har förmågan att motivera de anställda till 

prestation på gruppnivå genom att visa uppskattning och genom att delegera nya utmaningar. Med 

tanke på de likheter och den olikhet vi funnit i respondenternas svar kan vi ändå tolka deras 

berättelser som att de transformativa ledarna på ett tydligt sätt motiverar till prestation på gruppnivå 

vilket dels kan vara genom feedback och beröm, dels genom företagets mål och visioner.  

6.1.2 Hur uppfattar de anställda att motivationen hade sett ut om ledaren var av motsatt kön? 

Endast en respondent menar att motivationen påverkas av könet på ledaren där en ledare som är 

kvinna beskrivs som mer empatisk än en ledare som är man. Enligt respondenten tenderar män att 
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se sina anställda som verktyg för att nå målen medan kvinnor ser sina anställda som människor. 

Respondentens tankar kan bekräftas av tidigare forskning där en ledare som är man kan upplevas 

som mer fokuserad på målen än på de anställdas välbefinnande (Brandt & Laiho, 2013; Eagly & 

Carli, 2003; Arnold & Loughlins, 2013). 
 

Majoriteten av respondenterna menar dock att könet på ledaren har mindre betydelse för ledarens 

motivationsförmåga. Respondenterna menar att det inte är könet på ledaren utan att det är ledarens 

personlighet som påverkar motivationen. Respondenterna belyser även att ledarens erfarenhet 

påverkar motivationen då en ledare med lång erfarenhet kan upplevas som mer säker i sin roll som 

ledare. Respondenternas uppfattningar bekräftas av Arnold och Loughlin (2013) som menar att 

könet på ledaren inte påverkar utövandet av ledarskapet. 
 

6.1.3 Vilka likheter och olikheter finns i inspirerande motivation beroende på om ledaren är 

kvinna eller man? 

Analysen av respondenternas svar angående hur ledaren upplevs i tema 1, gemensamma mål, är 

slående lika. Både ledaren som är kvinna och ledaren som är man beskrivs som engagerade för 

företagets mål och visioner där ledarens engagemang får de anställda att bli mer motiverade för att 

arbeta mot målen och visionerna. Ledarna beskrivs som lyhörda då möjlighet finns att diskutera och 

ifrågasätta företagets mål och visioner. Ledarna för de båda företagen har regelbundna 

månadsmöten där målen och visionerna tas upp för att sedan följas upp veckovis. De båda ledarna 

beskrivs som pedagogiska då de under månadsmötena på ett, enligt respondenterna, 

tillfredsställande vis förmedlar kunskap om företagens mål och visioner. De anställda beskriver 

även att de ständigt får ta del av företagens verksamhetsplaner där företagets resultat presenteras. 

Verksamhetsplanerna är något som de båda ledarna använder för att ge återkoppling till de anställda 

vilket respondenterna till de båda ledarna anser är motiverande. 
 

I tema 2, personlig motivation, tolkar vi att respondenternas svar delvis är olika beroende på om 

ledaren är en kvinna eller man. Vi finner likheter i hur de båda ledarna tillgodoser de anställda med 

nya utmaningar. Respondenterna berättar att ledarna inspirerar dem till att våga ta sig an nya 

utmaningar. Vi finner dock en olikhet i hur ledarna motiverar de anställda på individnivå. De 

anställda under den ledaren som är kvinna anser att de blir motiverade till prestation både i grupp 

och på individnivå där ledaren beskrivs som stöttande. Respondenterna till den ledaren som är man 

anser att det saknas motivation till prestation på individnivå. Enligt de anställda handlar ledarens 

bristande förmåga att motivera till prestation på individnivå om ledarens okunskap om de anställdas 
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kompetenser samt en viss avsaknad av intresse för varje individ. De anställda upplever att de känner 

sig undervärderade. Med insikten att ledarna på olika sätt motiverar till prestation på individnivå 

ser vi en skillnad i det transformativa ledarskapet mellan kvinnor och män. Enligt Stempel et al. 

(2015) och Brandt och Edinger (2015) finns det könsskillnader i det transformativa ledarskapet 

vilket vi också uppmärksammat i delen motiverande till prestation på individnivå. Denna olikhet är 

dock den enda könsskillnad vi finner i tema 2 personlig motivation, vilket medfört att vi ändå tolkar 

temat som till övervägande del androgynt. 
 

I tema 3, ledarens utstrålning och tilltro, finner vi likheter där respondenterna är överens om att 

ledarna är positiva, optimistiska samt engagerade vilket påverkar de anställdas motivation på 

arbetet. Respondenterna beskriver att ledarens förväntningar på dem gör att de upplever att ledarna 

känner förtroende för de som anställda. Ledarna beskrivs även som engagerade i de anställdas 

arbete vilket gör att de anställda upplever ledaren som en lagspelare. Till sist beskriver 

respondenterna att ledarens personlighet har stor påverkan på motivationen där ledarna beskrivs 

som berömmande, drivande och passionerade för arbetet. Utifrån intervjuerna tolkar vi likt 

Kirkbride (2006) att en optimistisk och engagerad ledare är typiska drag för en transformativ ledare 

i delen inspirerande motivation. Med hjälp av respondenternas svar och tidigare forskning kan vi 

hävda att tema 3, ledarens utstrålning och tilltro är androgynt (Mannings, 2002; Arnold et al. 2016). 
     

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Tidigare forskning av Deinert et al. (2015) har efterfrågat fler studier om delarna i det 

transformativa ledarskapet. Vi menar att vår studie bidrar till forskning i hur de anställda upplever 

delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet. Studien har genomförts på två 

företag där de transformativa ledarna varit en kvinna och en man, vilket bidrar till den befintliga 

forskningen om könets betydelse i det transformativa ledarskapet. Vi menar också att studien bidrar 

till teorin då vi har uppmärksammat och studerat kvinnliga och manliga egenskaper och 

karaktärsdrag för att sätta dessa i relation till tidigare forskning. Studien visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad i utövandet av delen inspirerande motivation beroende på könet ledaren. 

Vi anser att vår studie bidrar till den befintliga forskningen kring könsskillnader i det transformativa 

ledarskapet och framförallt i delen inspirerande motivation. 
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6.2.2 Praktiskt bidrag  

Då studien bidrar med en ökad förståelse för hur de anställda upplever delen inspirerande 

motivationen i det transformativa ledarskapet har ledarens beteenden studerats. Vi anser likt våra 

respondenter och tidigare forskning att könet inte har betydelse för hur ledaren utövar delen 

inspirerande motivation, men att kvinnor och män har olika egenskaper som bidrar till en balans i 

ledarskapet (Kark, 2004). Studien visar att transformativa ledare som leder inom delen inspirerande 

motivation har karaktärsdrag från både kvinnliga och manliga egenskaper, vilket vi likt Wolfram 

och Gratton (2014) anser vara ett modernt och effektivt ledarskap. Studien bidrar på så sätt med 

ökad förståelse för vilka karaktärsdrag anställda eftertraktar hos en ledare, vilket vi anser är av 

betydelse för de anställda när de söker sig till andra arbetsplatser. Att studien visar de 

ledaregenskaper som de anställda upplever som motiverande menar vi ger ett bidrag till att utveckla 

befintliga och potentiella ledare i företag och organisationer. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Likt Berry och Parasuraman (1991) samt Berry (1995) har vi fått förståelse för att de anställdas 

motivation är av stor vikt för att kunna tillfredsställa kundens behov och önskemål. Med tanke på 

hur viktig en motiverad personal är i företag med inriktning på kundservice anser vi att ytterligare 

forskning inom delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet är betydelsefullt för 

servicebranschen. 
 

Vi anser även att en mer omfattande studie skulle kunna resultera i en slutsats med mer djup, vilket 

vi menar är ett förslag till vidare forskning. En mer omfattande studie skulle också innebära 

möjlighet att geografiskt bredda studien genom att inkludera ledare från stora delar av Sverige. Då 

vi inte funnit signifikanta könsskillnader i hur ledarna utövar delen inspirerande motivation skulle 

en mer övergripande studie ge en djupare förståelse för eventuella könsskillnader inom området. 
 

Studien genomfördes på två företag som arbetar med kundservice och det vore därför intressant att 

studera hur transformativa ledare använder sig av den inspirerande motivationen i andra branscher 

för att finna eventuella likheter eller olikheter. 
 

Då flertalet respondenter ansåg att ledarens erfarenhet var av betydelse anser vi att jämförelser 

mellan erfarna och oerfarna ledare även skulle vara intressant att studera. Det kan vara av intresse 

att undersöka om det finns olikheter i delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet 

beroende på ledarens ålder och erfarenhet. Det kan även vara intressant att studera dessa parametrar 
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med tanke på att vi inte funnit några olikheter mellan könen i transformativt ledarskap inom den 

inspirerande motivationen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Kategori Frågor Litteratur 

Bakgrundsinformation Hur gammal är du? 
 

Hur länge har du arbetat på 

den aktuella arbetsplatsen? 
 

Hur länge har du arbetat 

under din chef? 
 

Vad tycker du är bra med ditt 

arbete? 
 

Finns det något som du 

tycker är negativt? 

 

Tema 1: Gemensamma mål  

 

Hur uppfattar du att din 

ledare genom sitt sätt att leda 

verksamheten bidrar till att 

skapa ett engagemang runt 

företagets mål och visioner? 

 

På vilket sätt uppfattar du att 

din ledare bidrar till att sprida 

kunskap om företagets mål 

och visioner? 

(Yukl, 2012; Mesu et al. 

2015) 

 

 

 

 

(Mesu et al. 2015; Awamleh 

et al. 2005) 

 

Tema 2: Personlig 

motivation 

 

Kan du beskriva dina tankar 

om motivation? 

 

Anser du att det är viktigt att 

vara motiverad? Varför? 

 

Hur upplever du att din 

ledare motiverar dig till att 

(Kirkbride, 2006) 

 

 

Bass (2008) 

 

 

(Cheung och Wong, 2011; 

Bass och Steidlmeier, 1999) 
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prestera bättre? 

 

Hur motiverar din ledare dig 

att prestera ditt bästa utifrån 

dina förmågor?  

 

Vad anser du om att din 

ledare ger dig nya 

utmaningar? 

 

Tror du att 

arbetsmotivationen hade sett 

annorlunda ut om din ledare 

var av motsatt kön? Om ja, 

varför?          

 

 

(Kirkbride, 2006) 

 

 

 

(Bass och Steidlmeier, 1999) 

 

 

(Brandt och Laiho, 2013) 

 

Tema 3: Ledarens utstrålning 

och tilltro 

Vad har du för känslor kring 

din ledares förväntningar av 

dig? 

 

Hur upplever du att din 

ledare visar engagemang?  

 

Hur upplever du att din 

ledare visar optimism och 

entusiasm? Hur påverkar det 

dig? 

 

(Kirkbride, 2006) 

 

 

(Cheung och Wong, 2011; 

Bushra et al. 2011) 

 

 

(Awamleh et al. 2005; Judge 

och Piccolo, 2004) 

 

Bilaga 1. Intervjuguide (Egen). 

 

 

  


