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Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur medarbetare ser på de fyra 

underdimensionerna i det transformella ledarskapet och om de anser att ett sådant ledarskap skulle 

kunna bidra till en ökad motivation och ett ökat förtroende.  

 

Metod: Studien är baserad på en kvalitativ metod där vi har använt oss av strukturerade intervjuer. 

Vi intervjuade 10 personer, anställda på större företag. För att kunna analysera vårt material har vi 

använt oss av en tematisk analys. 

  

Resultat & slutsats: Studien visade vilka karaktärsdrag inom det transformella ledarskapet som var 

önskvärda ur en medarbetares perspektiv och bidrog även med att få en ökad förståelse för vilka 

karaktärsdrag/beteende som leder till en ökad respektive minskad motivation och förtroende för 

ledaren. Det som var särskilt intressant var att vi fann flertal negativa påverkningar på medarbetarna 

om det transformella ledarskapet användes på fel sätt. Om ledaren inte hittade en bra balans kunde 

beteenden och karaktärsdrag som karakteriserar den transformella ledarna leda till minskat förtroende 

och motivation. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle det vara intressant att fördjupa sig i vår studie genom att 

göra en motsvarande studie, som även fokuserar på hur olika personligheter förhåller sig till de fyra 

underdimensionerna och dess karaktärsdrag. Detta skulle kunna leda till en djupare insikt i hur den 

tranformella ledaren bör anpassa sig efter olika personligheter. Vidare hade en motsvarande 

kvantitativ studie varit intressant för att skapa en ökad generalisering som vi inte kunde uppnå i 

denna studie. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar teoretiskt med att skapa en djupare förståelse för vilka 

karaktärsdrag och beteenden inom det transformella ledarskapet som är önskvärt ur medarbetares 

synpunkt, samt vilka av dessa som leder till ökat respektive minskat förtroenden och motivation. 

Vidare hoppas vi kunna bidra praktiskt genom att de medverkande i studien får en bättre förståelse 

för vilka egenskaper de anser önskvärda hos en ledare. Detta kan förhoppningsvis påverka deras 

nuvarande arbetsplats på ett positivt sätt. 
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Aim: The aim of this study is to create a deeper understanding of how employees look at the four 

sub-dimensions of the transformational leadership, and if they believe that such leadership could 

contribute to increased motivation and increased trust.  

 

Method: This study is based on a qualitative approach where we used structured interviews. We 

interviewed 10 people, employees of bigger companies. In order to analyze our material we used a 

thematic analysis. 
 

Result & Conclusions: The study showed the traits of the transformational leadership was desirable 

from an employee's perspective and also helped to get a better understanding of the 

characteristics/behavior that leads to an increased or decreased motivation and confidence in the 

leader. What was particularly interesting was that we found several negative influences on the 

employees of the transformal leadership used the wrong way. If the leader didn’t found a good balance 

the behaviors and traits that characterize the transformational leaders could lead to loss of confidence 

and motivation. 

 

Suggestions for future research: It would have been interesting to immerse themselves in our 

study by doing a counterpart study focused on how different personalities relate to the four under 

dimensions and its characteristics. This could lead to a deeper insight into how the transformational 

leader should adapt to different personalities. Furthermore, had a similar quantitative study be 

interesting to create to get a greater generalization that we could not achieve in this study. 

 

Contribution of the thesis: The study will contribute to create a deeper understanding of the 

characteristics and behaviors of the transformational leadership that is desirable from the employee's 

point of view. As well as those which lead to increased or decreased confidence and motivation. 

Furthermore, we hope to contribute practically by giving the participants of the study a better 

understanding of what characteristics they consider desirable in a leader.Which hopefully can affect 

their current workplace in a positive way. 

 

Key words: Leadership, transformal leadership, trust, motivation  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund som redogör för det problem som senare kommer 

att diskuteras i uppsatsen. Därefter presenterar vi en problemdiskussion, vårt syfte, vilken målgrupp 

vi riktat in oss på och till sist avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

 
”Chefer leder inte som de tror”, så lyder rubriken till en diskussion från Zeilon och Kudo (2015) 

artikel från SvD näringsliv kring Simon Elvnäs forskning från KTH. Forskningen handlar om 

kartläggandet hos arbetsledares beteenden på svenska arbetsplatser. Diskussionen kring vad som 

utgör bra ledarskapsbeteenden är en högst aktuell fråga och forskningsstudien visade att ledare 

använder sig av alla möjliga olika beteenden, utan att ha någon direkt förståelse kring hur detta 

påverkar medarbetare. Vidare visade artikeln att ledarskap idag ofta är oplanerat, oregelbundet, 

ostrukturerat och inkonsekvent (Zeilon & Kudo, 2015).  

 

I en debattartikel ur SvD Debatt diskuterar organisationsforskaren Alvesson (2016) kring ledarskap 

och hur pass populärt det är. Debattartikeln beslyser att ledarskapet idag har en hel del förväntningar 

på sig, bland annat att lösa olika problem. Mål, visioner och motivation är några av de mest populära 

redskapen för att lösa problem som finns i företaget. Vidare säger artikeln att många chefer gärna vill 

se sig själva som ledare och att de anställda vill ha den kvaliteten hos sin chef. Dock anser de flesta 

medarbetarna att ledaren inte uppfyller de förväntningar som finns.  

Alvesson (2016) framför i debattartikeln ur SvD Debatt om sin studie som han utfört på chefer och 

deras arbete. Cheferna påstod att de arbetade med strategiska frågor, företagskulturer, samt att försöka 

få folk att växa. I studien visade det sig dock att cheferna till största delen satt i möten eller arbetade 

med administration. De menade att det inte finns tid till ledarskap.  

Choudhary, Akhtar och Zaheer (2013) menar att det företagens snabba utveckling har gjort att 

forskare har varit tvungna att ta fram nya modeller av ledarskapsstilar. Genom att använda rätt typ av 

ledarskapsstil kan ledaren, enligt Rad och Yarmohammadian (2006), påverka de anställdas trivsel, 

engagemang och produktivitet. Samma sak menar även Choudhary et al. (2013) som säger att för att 

få maximal effekt från de anställda krävs en bra ledare. 

 

Choudhary et al. (2013) skriver att det finns olika sätt att tolka begreppet ledarskapsstil. Det kan bland 

annat ses som ett antal beteenden, attityder, egenskaper och färdigheter. Ämnet ledarskap är och 
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förblir ett intressant ämne inom forskningen och detta har också lett fram till att ett flertal 

ledarskapsteorier har utformats under åren. En av dessa teorier är det transformella ledarskapet, som 

introducerades av James MacGregor Burns 1978, som sedan vidareutvecklades av Bernad Bass 1985. 

Bass (1999) skriver att det transformella ledarskapet har blivit allt mer uppmärksammat då det visat 

sig ha en positiv inverkan på själva individen på så sätt att det kan öka engagemang, delaktighet, 

lojalitet och prestation.   

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Bass (1999) beskriver det transformella ledarskapet som en ledarskapsstil som har till syfte att lyfta 

de anställdas moral, motivation och egenintresse. I dagens samhälle har individen tagit en allt större 

roll i företaget och företagen arbetar ofta med att utveckla individen. Detta genom att ta hand om och 

ta till vara på individens egenskaper. Förr låg ansvaret högt upp i organisationer, men allt eftersom 

har ansvaret blivit mer fördelat över organisationen. Bass (1999) skriver att eftersom det transformella 

ledarskapet jobbar för att utveckla individen samt främjar självständighet, har det också blivit allt mer 

aktuellt.  

  

Vidare menar Bass (1999) att organisationer har förstått att det inte längre går att anta att anställda 

ska känna ett accepterande av dess mål, utan att ledare även måste anpassa den enskilda individens 

intresse och värderingar till organisationens. Ett sätt att göra detta är att skapa förtroende för 

ledningen så att individen ska kunna identifiera sig med själva organisationen. 

 

Anställda är en av de viktigaste resurserna inom en organisation idag, trots detta menar Rad och 

Yarmohammadian (2006) att ledare spenderar alldeles för lite tid på att lära sig mer kring mänskligt 

beteende, kommunikation och hur deras attityd och beteende påverkar sinna anställda. Ledare måste 

förstå att det är hur de agerar och hur de beter sig som sätter möjligheter för en miljö där individer 

kan motivera sig själva. Studien som Rad och Yarmohammadian (2006) utförde visade att 

ledarskapsstilen har en direkt påverkan på anställdas arbetstillfredsställelse. 

  

Det transformella ledarskapet har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat och har enligt 

Walumbwa, Wang, Lawler och Shi (2004) visat en rad positiva effekter på anställdas 

arbetsmotivation och således även arbetsresultatet och arbetstillfredsställelsen. I Rafferty och Griffin 

(2004) studie kring olika dimensioner av det transformella ledarskapet tas fyra etablerade 

dimensioner upp som definierar den transformella ledarens beteenden. Dessa är idealiserat inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulation samt individualiserad hänsyn (4 i:na). Med detta 
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som grund har vi, väl medvetna om att det tidigare funnits fler, valt att arbeta med dessa fyra 

dimensioner.  

 

Trots att forskningen kring det transformella ledarskapet har visat tydliga samband med ökad 

arbetsmotivation och förtroende, menar Walumbwa et al. (2004) att forskningen fortfarande är 

bristfällig. Tidigare forskning har inte lyckats kartlägga med vilka processer och beteenden det 

transformella ledarskapet hjälper till att öka motivationen och förtroendet. Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman och Fetter (1990) har liknande åsikter som Walumbwa et al. (2004) och menar att den 

transformella ledarskapsstilen influerar anställdas arbetsmotivation och effektivitet. De menar dock 

att forskningen måste fördjupa sig i kunskapen kring relationen mellan ledare och anställda. 

 

Walumbwa et al. (2004) menar vidare att tidigare forskning ofta har fokuserat på hur den 

transformella ledarskapsstilen har påverkat anställda på olika sätt, snarare än att se på utbytet mellan 

ledare och anställd samt hur den anställda påverkar ledaren och ledarskapsbeteendet. Även Dvir, 

Eden, Avolio och Shamir (2002) skriver att det saknas studier kring utbytet mellan anställd och ledare. 

Vidare så anser även Dvir et al. (2002) att framtida forskning bör studera särskilda aspekter av det 

transformella ledarskapet, det saknas alltså fördjupning kring vilka aspekter som hör till de fyra 

underdimensionerna. 

 

I en studie av Deinert, Homan, Boer, Voelpel och Gutermann (2015) tar forskarna upp problematiken 

kring att framtida forskning måste studera det transformella ledarskapet ur olika aspekter. De ansåg 

att allt för lite forskning gjorts kring underdimensionerna av det transformella ledarskapet, de 4 i:na. 

Därför valde forskarna att studera hur en ledares personlighetsdrag i relation till underdimensionerna 

kan påverka resultatet. De ville även ta reda på om underdimensionerna hade någon påverkan på 

arbetsprestationen. Vidare så ansåg Deinert et al. (2015) att studier även bör genomföras på hur 

underdimensionerna påverkar olika utfall på individnivå och om underdimensionerna är mer lämpade 

för en grupp eller en individ.  

 

Även Dvir och Shamir (2003) diskuterar problematiken kring att forskningen oftast fokuserar på hur 

ledare påverkar sina anställda, medan betydligt mindre uppmärksamhet har lagts kring hur anställda 

påverkar ledaren. Podsakoff et al. (1990) är en av de som diskuterar kring det transformella 

ledarskapet och dess påverkan på förtroende och motivation. Vidare menar Podsakoff et al. (1990) 

att trots att förtroende och motivation är två komponenter som studerats mycket inom transformellt 

ledarskap så finns det fortfarande många frågetecken. Specifikt menar Podsakoff et al. (1990) att det 
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vore intressant att studera bakomliggande faktorer till hur förtroende och motivation skapas i det 

transformella ledarskapet. 

 

Med hänvisning till den ovanstående problemdiskussionen kan vi se att både förtroende och 

motivation är två komponenter som varit relevanta i diskussionen kring vad det transformella 

ledarskapet påverkar. Dock saknas det studier kring vad som exakt kartlägger vilka processer och 

beteenden som hjälper till att öka motivationen och förtroendet. Vidare så kan vi se att forskningen 

kring de fyra underdimensionerna och sambandet mellan ledarens personlighetsdrag skulle behöva 

kompletteras med att studera dimensionerna utifrån de anställdas perspektiv, samt om detta skulle ha 

någon påverkan på resultatet av det transformella ledarskapet. 

 

Vi hoppas alltså kunna bidra till forskningen genom att fylla dessa gap, genom att använda oss av 

olika komponenter som ännu inte studerats. Förtroende och motivation har studerats utifrån det 

transformella ledarskapet, men inte utifrån de fyra underdimensionerna. Vidare så har det 

transformella ledarskapet studerats utifrån de fyra dimensionerna men det saknas forskning kring hur 

anställda ser på det transformella ledarskapet och vilka karaktärsdrag i underdimensionerna som 

faktiskt är önskvärda. 

 

Vi menar att det är viktigt att ämnet studeras, inte bara ur ledarens perspektiv, utan även ur 

medarbetarnas perspektiv, för att se om den teori som finns stämmer. Genom att göra en studie om 

detta hoppas vi kunna hjälpa ledare att se vilka egenskaper som är önskvärda och vad de faktiskt har 

för påverkan på en medarbetares motivation och förtroende. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur medarbetare ser på de fyra 

underdimensionerna i det transformella ledarskapet och om de anser att ett sådant ledarskap skulle 

kunna bidra till en ökad motivation och ett ökat förtroende.  

 

1.4 Målgrupp 
 

Studien är inom ämnet företagsekonomi. Vi vill med denna studie underlätta för ledare att få en bättre 

förståelse för vilka delar inom det transformella ledarskapet som är önskvärt ur medarbetares 

perspektiv. Deltagarna i undersökningen kan också få en djupare insikt i vilken typ av ledare som de 
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föredrar. Vi vill även kunna bidra teoretiskt genom att fylla gapet kring vilka karaktärsdrag i 

underdimensionerna som faktiskt är önskvärda och vilka som inte är det.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Det transformella ledarskapet har under åren utformat olika varianter av underdimensioner, vi har 

valt att endast utgå från Bernad Bass utformning av underdimensionerna som han år 1985 

presenterade (Bass, 1985). I studien kommer vi använda begreppen ”ledare” och ”chef” synonymt 

med varandra. Begreppen ses ofta som olikartade, men för det forskningsområde vi studerar anses 

det allmänt accepterat att inte differentiera dem. 
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som senare kommer att användas för att 

analysera det insamlade materialet. Teorin inleds med en övergripande blick på det transformella 

ledarskapet och sedan beskrivs dessa fyra underdimensionerna. Därefter presenteras begreppen 

förtroende och motivation och kapitlet avslutas med en modell. 

 

2.1 Transformella ledarskapet 

 
Det transformella ledarskapet introducerades år 1978 av James MacGregor Burns, där han 

genomförde en studie i vilken 78 chefer fick beskriva vad de ansåg var viktiga egenskaper hos en 

ledare Bass (1985). Därefter viderutvecklade Bernad Bass år 1985 teorin (Kuhnert & Lewis, 1987). 

Huvudfokus i det transformella ledarskapet är enligt Rafferty och Griffin (2004) att motivera anställda 

till att uppnå och prestera över förväntan genom att ändra attityder, åsikter och värderingar.  

Stone, Russell, och Patterson (2004) säger att transformella ledare omvandlar de personliga 

värderingar de anställda har, för att få dem att stödja de visioner och mål som finns i organisationen. 

Detta gör de genom att etablera ett förtroendeingivande klimat och främja en miljö där relationer kan 

bildas. Bass och Riggio (2006) säger att det transformella ledarskapet passar de komplexa 

arbetsgrupper och organisationer som finns idag. Denna typ av ledarskapsstil menar Moynihan, 

Pandey och Wright (2012) är kopplat till väl belåtenhet och hög prestanda hos de anställda. Tidigare 

forskning har enligt Walumbwa et al. (2004) visat att det transformella ledarskapet även har en positiv 

påverkan på arbetsresultatet. Det kan likaså ha en positiv påverkan på stress. 

Enligt Walumbwa et al. (2004) visar den transformella ledaren förtroende och respekt för sina 

anställda och uppmuntrar dem till att tänka kritiskt och att hela tiden söka efter nya sätt att hantera 

sina arbetsuppgifter. Vidare menar Walumbwa et al. (2004) att det har visat sig att detta ansvar, att 

hitta nya lösningar till problem och svårigheter, kan leda till att anställda således blir mer motiverade 

till sina arbetsuppgifter och får högre förtroende för sin ledare. De menar att detta i sin tur kan leda 

till en högre arbetstillfredsställelse och ett större engagemang i organisationen. 

Bass och Riggio (2006) säger att anhängarna till de transformella ledarna söker mer än bara en ledare 

som är inspirerande och hjälper till i en svår miljö. De vill även bli hjälpta av sin ledare genom att bli 

utmanade och känna en delaktighet, speciellt om de ska vara lojala. Wright, Moynihan och Pandey 

(2012) menar att de transformella ledarna ökar de anställdas medvetenhet om vikten av 

organisationens värde och resultat, för att direkt inspirera och motivera de anställda för att förbättra 

deras insats.  Bass och Riggio (2006) säger att transformella ledare är den sortens ledare som genom 
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att just stimulera och inspirera sina följare, inte bara kan få dem att uppnå enastående resultat, utan 

även i denna process få dem att utveckla sin egen ledarskapsförmåga. 

Sättet de transformella ledarna hjälper sina följare att utveckla deras egen ledarskapsförmåga menar 

Bass och Riggo (2006) är, genom att möta varje enskild följares behov. Ledarna ska också rikta in 

sig på mål, både för den enskilda anhängaren, gruppen samt organisationen. Dessutom så menar de 

att denna typ av ledarstil kan leda till högre tillfredsställelse och engagemang både till gruppen och 

till organisationen. Carter, Armenakis, Feild och Mossholder (2013) säger att den transformella 

ledaren visar en stark vision om bland annat tillväxt till efterföljarna. De uppmuntrar dem även till att 

vara öppna för förändring.  

Rafferty och Griffin (2004) menar att det transformella ledarskapet även syftar till att få sina anställda 

att bortse från sina egna självintressen. Bass och Riggio (2006) säger även att de transformella ledarna 

gör mer med sina kollegor och efterföljare än att bara sätta upp enkla överenskommelser. De menar 

att ledarna använder sig av en eller flera delar av de fyra underdimensionerna för att ett bättre resultat.  

Bacha och Walker (2013) förklarar att de transformella ledarskapsteorierna har utvecklats under åren 

och att numera beskrivs fyra dimensioner av ledarbeteenden, idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulering och individualiserad hänsyn.  Med detta som grund har vi, väl 

medvetna om att det tidigare funnits fler, valt att arbeta med dessa fyra dimensioner. Nedan 

presenterar vi de fyra underdimensionerna och går in på djupet kring vad de innebär. 

 

2.1.1 Idealiserat inflytande 

 
”…Idealized influence is envisioning, confident, and sets high standards for emulation… (Bass & 

Steidlmeier, 1999, s. 187)  

Den första dimensionen av det transformella ledarskapet är idealiserat inflytande, att vara inflytelserik 

om ideal. Stone et al. (2004) säger att idealiserat inflytande är den karismatiska delen av det 

transformella ledarskapet. En ledare artikulerar enligt Bass (1999) hur en önskvärd framtid kan nås, 

de sätter höga krav på prestanda, visar exempel på hur de ska följas samt visar beslutsamhet och 

självförtroende. Bass (1999) skriver även att det är genom det idealiserade inflytandet som en ledare 

bäst kan hantera gapet mellan organisationens mål och individerna självintresse.  

Bass och Riggio (2006) hävdar att det finns två aspekter av det idealiserade inflytandet, ledarens 

beteenden och de faktorer som medarbetarna hänför till ledaren. Ett exempel de ger på ledarens 

beteende är, att ledaren betonar vikten av att ha en gemensam uppfattning om arbetet och dess 
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uppdrag. Vidare så ger Bass och Riggio (2006) även ett exempel på den andra aspekten, att ledaren 

kommer att försäkra sina efterföljare om att hinder som uppstår kommer att övervinnas.  

Ledare ska enligt Stone et al. (2004) agera som förebilder och vara respekterade av sina anhängare. 

Vidare menar Bass (1999) att idealiserade inflytande inte bör associeras för mycket med karisma då 

karisma genom åren främst av media fått många olika innebörder. Karismatiska ledare har blivit 

associerad med diktatur och oäkta transformativa ledare så som Benito Mussolini och Adolf Hitler. 

Därför är idealiserat inflytande en bättre benämning på underdimensionen.  

Bass (1999) upplyser om att det idealiserade inflytandet, trots dess karaktärsdrag kan vara svårt att 

mäta då den till stor del påverkas av hur ledaren i fråga uppfattas av betraktaren. Även Muterera, 

Hemsworth, Baregheh och Garcia-Rivera (2015) tar upp att det idealiserade inflytandet påverkas av 

hur den anställda ser på ledaren, så som förtroende och respekt för ledaren. Även Liu, Siu och Shi 

(2010) menar precis som ovan nämnda två forskare, att transformella ledare agerar som förebilder för 

sina efterföljare. 

Vidare säger Bass och Riggio (2006) att denna typ av ledare är respekterade, pålitliga och beundrade 

av sina efterföljare, och att följarna även vill efterlikna sina ledare. Stone et al. (2004) påstår att det 

idealiserade inflytandet likaså innebär integritet i form av moraliska och etiska beteenden samt att 

sätta gruppens bästa framför sina egna personliga intressen. Bass och Steidlmeier (1999) redogör för 

huruvida den transformella ledaren antar ett moraliskt och etiskt beteende eller ej. ”Whether 

“puffery” and egoism on part of the leader predominate and whether s/he is manipulative or not”(s. 

187) 

Bass och Steidlmeier (1999) skriver även att de transformella ledarna är villiga att ta risker, men 

också dela risker med sina efterföljare. Bass och Riggio (2006) säger att anhängarna till dessa ledare 

kan räkna med att ledaren gör det rätta, vilket visar att de har höga krav på ett etiskt och moraliskt 

beteende. Rafferty och Griffin (2004) menar dock att det idealiserade inflytandet kan kopplas till 

vision och att detta kan ha olika effekter på de anställda. Även om vision och idealiserade bilder av 

framtiden visat på en positiv effekt på anställdas engagemang i organisationen, har de också visat att 

idealiserat inflytande kan leda till att anställda blir mer medvetna om sina möjligheter och således 

minska deras engagemang till organisationen. 
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2.1.2 Inspirerande motivation 

 
”…The inspirational motivation of transformational leadership provides followers with challenges 

and meaning for engaging in shared goals and undertakings. The inspirational appeals of the 

authentic transformational leader tend to focus on the best in people—on harmony, charity and 

good works;..”(Bass & Steidlmeier, 1999, s. 188) 

 

Att transformella ledare ger inspiration och motovation till andra menar Stone et al. (2004) och Bass 

och Riggio (2006) är en viktig faktor i det transformella ledarskapet. De skapar motivation och 

inspiration genom att ge utmaningar och även ge mening till sina anställdas arbete, vilket även 

Zacharatos, Barling och Kelloway (2000) håller med om. Zacharatos et al. (2000) säger att på detta 

vis kan ledarna motivera de anställda till att nå gruppens mål. Bass och Riggio (2006) påstår att 

ledarna utmanar sina efterföljare men visar även hur viktigt det arbete som de anställda utför är. Det 

handlar om en team-känsla. Muenjohn och Armstrong (2008) säger att ledarna försöker uttrycka 

vikten av mål och även på ett enkelt sätt förklara att de har höga förväntningar på sina följare, 

samtidigt som arbetet ska vara både meningsfullt och utmanande.  

 

Dessutom så talar transformella ledare tydligt om vilka förväntningar de har på efterföljarna, 

samtidigt som de visar sitt engagemang genom att även ledarna försöker uppnå de gemensamma mål 

och den vision som finns (Bass & Riggio, 2006; Palmer, Walls, Burgess, & Stough, 2001). Även 

inom den inspirerande motivationen är etik och moral en viktig faktor. Huruvida en ledare besitter 

denna etik och moral kan man enligt  Bass och Steidlmeier (1999) se om ”Whether providing for true 

empowerment and selfactualization of followers or not” (s.185) 

 

Ledare använder enligt Bass och Riggio (2006) inspirerande motivation för att bygga upp ett 

känslomässigt intresse för ett uppdrag eller för ett mål samtidigt som Barbuto (2005) påstår att 

inspirerande motivation är en beskrivning av ledarens passion att förmedla en framtida idealisk 

organisation. Stone et al. (2004) säger att ledare bygger upp relationer med sina anställda genom 

interaktiv kommunikation. Detta leder till en kulturell bindning mellan ledaren och de anställda för 

att få bådas värderingar mot en gemensam grund.  Stone et al. (2004) menar även att idealiserat 

inflytande och inspirerande motivation ofta kombineras för att bilda karismatiskt-inspirerande 

ledarskap.  

 

Muterera et al. (2015) beskriver inspirerande motivation som ledarens förmåga använda sig av 

symboler, bilder, emotionell attraktion och effektiv kommunikation för att skapa energi, motivation 
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samt inspirera och skapa entusiasm. Antonakis (2006) menar att om en ledare förutsätter att de 

anställda kan nå väldigt ambitiösa mål, samt att de visar för de anställda att de har förtroende för att 

de kommer att uppnå dessa mål, kommer de anställda att bli inspirerade till att faktiskt prestera bättre 

än vad de hade gjort vid normala förväntningar. 

 

2.1.3 Intellektuell stimulation 
 

”The intellectual stimulation of transformational leadership incorporates an open architecture 

dynamic into processes of situation evaluation, vision formulation and patterns of implementation. 

Such openess has a transcendent and spiritual dimension and helps followers to question 

assumptions and to generate more creative solutions to problems.” (Bass & Steidlmeier, 1999, s. 

188) 

 

Bass (1999) menar att intellektuell stimulation visas när ledaren hjälper sina anställda att blir mer 

kreativa och innovativa. Genom att uppmärksamma de utvecklingsbehov de anställda har och genom 

att stödja och coacha sina anställda i utvecklingen. Vidare kan intellektuell stimulation vara ett bra 

verktyg till att hantera en eventuell ökad mångfald i en organisation. Muterera et al. (2015) menar 

vidare att intellektuell stimulation handlar om hur väl en ledare använder sin intelligens, rationalitet 

och kreativitet för att lösa problem. Vidare så bör en intellektuell stimulerande ledare uppmuntra till 

nytänkande och egna lösningar och idéer. Även Ahmad, Abbas, Latif och Rasheed (2014) säger att 

dessa ledare gör det möjligt för följarna att lösa problem på nya sätt, både enkelt och kreativt. 

 

Eftersom etik och moral är en återkommande punkt i det transformella ledarskapet menar Bass och 

Steidlmeier (1999) att man kan se om ledaren antar en etisk och moralisk anda genom att se ” Whether 

the leader’s program is open to dynamic transcendence and spirituality or is closed propaganda and 

a “line” to follow” (s. 185) 

 

Vidare menar Bass (1999) att intellektuell stimulation kan vara ett användbart verktyg när det 

kommer till att hantera yrken med låg stressnivå. Att stimulera en anställd som har en låg stressnivå 

kan hindra att stressnivån ökar och det kan i sin tur leda till att den anställda både blir mer kreativ och 

innovativ. Men om en anställd redan besitter en hög stressnivå kan intellektuell stimulation i motsatts 

leda till en överbelastning (Bass, 1999).  

 

Rafferty och Griffin (2004) hävdar i sin studie att den intellektuella stimulationen även kan leda till 

beteenden hos de anställda som ökar intresset och medvetenhet för problem som kan uppstå på 
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arbetsplatsen. Stordeur, D’hoore, och Vandenberghe (2001) säger att intellektuell stimulans kan 

hjälpa de anställda att utveckla sin förmåga och benägenhet att lösa problem på nya sätt. Studien som 

Rafferty och Griffin (2004) gjort, visade att den intellektuella stimulansen hjälpte anställdas förmåga 

att vara mer konceptuella, förstå och analysera problem bättre samt en förbättrad kvalitet på de 

lösningar som genererades. Studien visade även att intellektuell stimulation ledde till att de anställda 

identifierar sig på ett mer positivt sätt med organisationen än vad de gjort innan. 

 

Podsakoff et al. (1990) menar däremot att intellektuell stimulation kan leda till minskat förtroende 

och tillfredställelse, eftersom att intellektuell stimulation ofta är förknippat med konflikter och stress, 

som även Bass (1999) belyste. Rafferty och Griffin (2004) menar dock att även om intellektuell 

stimulans kan ha dessa effekter, kan det likaväl leda till att de anställda känner sig mer uppskattade 

när de uppmanas att aktivt engagera sig. Så länge de anställda anser att ledaren bryr sig om deras 

behov och välbefinnande kan det intellektuella ledarskapet leda till ett positivt samband i engagemang 

för organisationen. 

 

2.1.4 Individualiserad hänsyn  

 
The individualized consideration component of transformational leadership underscores the 

necessity of altruism if leadership is to be anything more than authoritarian control. The 

transformational leader treats each follower as an individual and provides coaching, mentoring 

and growth opportunities. (Bass, 1985, citerad i Bass & Steidlmeier, 1999, s. 189) 

 

I det transformella ledarskapet är det enligt Bass (1999) viktigt att ledaren tar hänsyn till individen. 

Det är även viktigt att ledaren inte bara ser gruppens behov utan ser till individens specifika behov, 

genom att ledaren är uppmärksam på sina anställdas utveckling och behov samt coachar de anställda 

att utvecklas. Siegel (2006) menar att redan vid anställning bör en individs egenskaper ses över och 

det borde finnas någon standardmätning för att kontrollera detta. Att ta individualiserad hänsyn till 

de anställda innebär enligt Bass (1999), att ledaren måste anta ett vänskapligt förhållningsätt, för att 

hjälpa sin anställd mot en högre standard av moralisk utveckling.  

 

Moralen och etiken i den individualiserade hänsynen kan enligt Bass och Steidlmeier (1999) utmätas 

genom att se ”Whether followers are treated as ends or means, consideration whether their unique 

dignity and interests are respected or not.” Det innebär också att ledaren bör ta reda på sina 

anhängares behov samt följa dem i sin utveckling. Vidare menar Bass och Steidlmeier (1999) att 



 

12 

 

genom delegering kan ledaren ge möjligheter för varje anställda att självförverkliga sig och uppnå en 

högre standard av moralisk utveckling. 

 

Bass och Steidlmeier (1999) säger att individualiserad hänsyn också innebär att det skapas en 

ömsesidig skyldighet mellan ledare och anställd. Detta genom att ledaren tar ett moraliskt ansvar för 

sina anställda och hjälper dem genom allt från att utveckla karriärplan till att mötas på sociala 

tillställningar utanför jobbet exempelvis födelsedagar. Bass (1999) menar att detta leder till att 

anställda i sin tur känner en moralisk skyldighet att återgälda lojaliteten. Antonakis (2006) säger att 

en ledare med hjälp av en individualiserad behandling ger emotionellt stöd till sina efterföljare. Vidare 

så menar han att ledaren vill utveckla anhängarna så att de kan nå sin högsta potential, detta genom 

att coacha och ge rådgivning till dem och även hålla en regelbunden kontakt med dem. 

 

Den individualiserade hänsynen har enligt Bass (1999) i dagens organisationssamhälle blivit allt 

viktigare. Normen förr var att anställda gick utöver sitt egenintresse för organisationens bästa men 

utvecklingen i samhället har lett fram till att organisationen på ett annat sätt än förr blir tvingade att 

ta in enskilda anställdas intressen och värderingar i organisationens. Bass (1999) skriver att för att 

den enskilda individen ska vara villig att identifiera sig med organisationens mål och värderingar 

krävs det att det finns ett grundläggande förtroende för organisationen. 

 

2.2 Förtroende 
 

Ordet förtroende är enligt McKnight och Chervany (2000) svårt att definiera och de menar att 

beroende på vilket ämnesområde en person arbetar inom, definierar vi det på olika sätt. McKnight 

och Chervany (2000) säger att i vissa situationer litar människor på andra med anledning av den 

licensiering de har och inte på grund av att dessa personer på något vis känner varandra sedan innan. 

Bass och Riggio (2006) menar att de transformella ledarna får sina anhängares förtroende genom att 

vara rättvis mot sina efterföljare samt att visa att den tror på sina följare. Detta är något som Gillespie 

och Mann (2004) håller med om och de säger även att de transformella ledarna försöker få sina 

efterföljare att prestera över förväntan genom att få dem mer medvetna om de mål som finns.  

 

Bass och Riggio (2006) påstår att den transformella ledaren kan bygga upp ett förtroende och visa sitt 

intresse genom osjälviskt beteende. Ett sätt att visa detta osjälviska beteende kan vara att ta på sig fler 

arbetsuppgifter och genom att försöka att visa mindre att de har makt. Bass och Riggio (2006) skriver 

också att en ledare kan ta efter Steve Jobs beteende, att avstå från belöningar. Asgari, Silong, Ahmad 
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och Samah (2008) säger att förtroende mellan ledare och anställd är viktigt, så att vissa anställda inte 

ska känna sig mer utsatta än andra. Detta kan de göra genom att känna att de själva löper större risk 

att inte kompenseras för sina insatser att hjälpa sin organisation att uppnå sina mål. Asgari et al. 

(2008) menar alltså att denna känsla inte ska finnas hos de anställda utan att alla ska känna att de är 

lika mycket värda.  

 

En annan definition på ordet förtroende menar Liu et al. (2010) och McKnight och Chervany (2000) 

är att kunna tillåta sig själv att låta någon annan utföra en handling som är viktig för en själv. Likaså 

lita på att den andra personen lever upp till ens förväntningar utan att man kan påverka den andra 

partens handlingar. Vidare menar de att detta även gäller i förhållandet mellan en ledare och följare, 

att följarens vilja att vara sårbar för sin ledare är ett sätt att visa att denne litar på ledaren. Liu et al. 

(2010) säger att förtroende för ledare, speciellt inom det transformella ledarskapet, är en viktig 

byggsten för ett effektivt ledarskap. De menar att anledningen till att denna typ av ledarskap fungerar 

är på grund av förtroende och respekt för ledarna. 

 

Liu et al. (2010) fortsätter genom att säga att en ledare som arbetar som en förebild och arbetar mot 

en gemensam vision kan vinna anhängares förtroende. Vidare menar de att det ger positiva effekter 

på den anställdas välbefinnande om de har förtroende för sin ledare. Då en ledare har mycket ansvar 

över sina anställda, känner de anställda sig mer säkra och bekväma om de har en ledare som tar ansvar 

och visar välvilja mot alla runt om kring (Liu et al. 2010; Gillespie & Mann, 2004). 

 

2.3 Motivation 
 

Ahl (2006) säger att ordet motivation kommer från latin och betyder att det är rörligt, alltså att det är 

olika i olika situationer. Dörnyei (1998) menar att det som bestämmer en människas beteende är 

motivation, detta genom att fylla på människan med energi och ge den vägledning. Hodges (2004) 

påstår att motivation är den uppmärksamhet och den ansträngning som krävs för att slutföra en 

uppgift. Maehr (2001) säger att motivation kan avspeglas i en människas beteende, såsom hur 

engagerad en person är, hur fokuserad och hur livfullt dennes beteende är. Både Dörnyei, (1998); 

(Hodges, 2004) och även Maehr (2001) är överens om att motivation är någonting som är svårt att 

definiera och kan vara olika för alla människor.  

Kim (2006) menar att de anställdas motivation har en stor betydelse för en organisation. Om de 

anställda kan påverkas till att bete sig på ett visst sätt kan det i slutändan vara en avgörande faktor för 

framgång eller misslyckande i organisationen. Precis som Maehr (2001) säger, att engagemang är en 
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betydande faktor i motivationen, menar även Johnson och Yang (2010) att engagemangen har en stor 

roll. Vidare säger Johnson och Yang (2010) att människor anstränger sig mer om de får motivera sig 

själva vilket även ger resultat i deras prestationer, men som är motsatsen till vad Kim (2006) påstod.  

Trots att det finns flera olika teorier och definitioner på motivation verkar ändå många vara överens. 

För precis så som Kim (2006) pratar om motivation, menar även Müller, Alliata och Benninghoff 

(2009) att motivationen kan påverka den individuella prestationen, som till sist kan leda till framgång 

för hela organisationen. För att få ökad framgång för organisationen menar Tuckey, Bakker och 

Dollard (2012) att det behövs en hög motivation. De säger att motivation hos följare kan öka om de 

får konsultation och stöd från sin ledare. 

När vi ser till alla dessa olika teorier kan vi se att det ändå finns ett mönster. Alla forskare verkar vara 

överens om att motivation är svårt att definiera och att det är olika för alla människor. Vi ser 

motivation som någonting som kan komma både från sig själv, men även från andra. En positiv känsla 

som gör att oavsett vad man ska göra så känns det roligt och man vill göra sitt bästa i alla situationer.  
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2.4 Modell av den teoretiska referensramen 
 

I modellen nedan har vi, utifrån den teoretiska referensramen, tagit ut de karaktärsdrag/beteenden 

som finns i varje underdimension i det transformella ledarskapet. Den visar även vilka 

karaktärsdrag/beteenden som vi tror är kopplade till förtroende och motivation med utgångspunkt 

från den teorin. 
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3. Metod  
Det här kapitlet börjar med en presentation av vetenskapligt synsätt samt en redogörelse för 

forskningsdesign. Därefter presenteras val av metod följt av en förklaring av utförandet av studien. 

Sedan följer beskrivning kring urval samt valet av strukturerade intervjuer. Hur genomförandet av 

intervjuerna gått till kommer sedan att presenteras och därefter tematisering och kategorisering av 

empirin. Avslutningsvis diskuterar vi kvalitetskriterier samt kritiskt diskussion av metodval. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  
 

Det finns två huvudsakliga synsätt inom den vetenskaplig forskning, hermeneutiken och 

positivismen. Vi har ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken är vetenskapsteori som Sohlberg och 

Sohlberg (2013) beskriver som en kunskapssyn där tolkning och förståelse är i fokus. Det 

hermeneutiska synsättet söker efter en djupare förståelse av texter och människliga upplevelser. 

Bryman och Bell (2013) menar att en hermeneutisk forskare försöker hitta bakomliggande sociala 

kontexter för att förstå en text som den läser. Eftersom att vi har det hermeneutiska synssättet, faller 

det oss naturligt att vi utformat vårt syfte såsom att vi vill skapa en djupare förståelse. 

 

Vi anser att en studie sällan blir helt objektiv då det ligger i människans natur att tolka, vilket gör att 

vad som ses och hörs alltid kommer tolkas och få olika innebörder. Vi använder av oss av tolkning 

av teori och empirin för att komma fram till kunskap och är medveten om att studien inte är totalt 

objektiv. Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att hermeneutiken inte anser att det finns någon 

objektiv verklighet utan att verkligheten består av innebörder som tolkas och förstås av våra egna 

erfarenheter och upplevelser.  

 

Då vi i studien söker en förståelse för hur medarbetarna ser på det transformella ledarskapet är det 

också viktigt att vi i studien tar hänsyn till att de respondenter vi intervjuar är individer som har olika 

åsikter och värderingar. Lundahl och Skärvad (1999) beskriver detta som aktörssynsättet som är ett 

synsätt som baseras på att verkligheten inte är oberoende utan är socialt konstruerat av människan. 

Eftersom vår studie med den hermeneutiska teorin är subjektiv så ansåg vi att det var viktigt att vi 

även tar hänsyn till aktörssynsättet som ger en bättre uppfattning om den enskilda individen, vilket 

gör att det blir aktuellt i vår studie.  
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3.2 Forskningsdesign 
 

Vi har valt att utföra en fallstudiedesign eftersom att vårat syfte är att ”skapa en djupare förståelse..”. 

Därför ansåg vi att fallstudiedesignen var mest lämpad då den kunde ge oss ett större djup i vår studie. 

Forskningsdesignen är enligt Yin (2003) ett verktyg för utformningen av studien som behandlar tre 

problem: vilka frågor som ska studeras, vilken data som är relevant samt hur resultaten analyseras. 

Även Bryman och Bell (2013) skriver att forskningsdesign utgör en struktur för hur forskaren 

använder sig av en viss metod och hur denna analyserar den data som kommer fram.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver att en fallstudiedesign är fördelaktig då forskaren vill studera detaljer 

i ett specifikt fall. En studie med en fallstudiedesign studerar enligt Bryman och Bell (2013)  en 

organisation, en grupp, en person eller en specifik händelse. Vi valde därför att studera medarbetare 

på ett specifikt företag då vi ansåg att en person inte skulle kunna ge oss det djup vi eftersträvar. 

Vidare så skriver Bryman och Bell (2013) att en fallstudiedesign ofta anses som ett vanligt val om 

studien forskaren ska utföra är kvalitativ, samt har ostrukturerade intervjuer eller deltagande 

observationer.  

 

3.3 Kvalitativ metod 
 

Eftersom vi redan innan tagit med oss att vi inte kommer kunna dra några generella slutsatser blir vår 

studie kvalitativ. Vi vill gå in på djupet och skapa en ökad förståelse för hur anställda ser på det 

transformella ledarskapet och den kvalitativa metoden ger den information vi behöver för att 

genomföra studien. Merriam (1994) beskriver den kvalitativa metoden som en forskningsstrategi som 

anser att det finns många verkligheter och att världen inte är objektivt beskaffad, utan en subjektiv 

som måste tolkas snarare än mätas. De kvalitativa forskarna lägger också mer fokus på processen 

snarare än resultatet, då de är intresserade av vad det är som sker eller hur det ser ut. Vidare beskriver 

Merriam (1994) den kvalitativa forskningen som ett sätt att nå kunskap genom att genomgå och 

granska, tolka och förstå fenomenen. Vi vill gå in på djupet och skapa en ökad förståelse för hur 

anställda ser på det transformella ledarskapet och den kvalitativa metoden ger den information vi 

behöver för att genomföra studien.  

 

Merriam (1994) skriver att den kvalitativa metodens främsta syfte är att förstå innebörden av en viss 

företeelse, samt att förstå hur olika delar samverkar för att bilda en helhet. Den kvalitativa metoden 

har en strävan efter att förstå det unika i en situation. Till skillnad från den kvantitativa metoden så 

försöker den kvalitativa inte förutsäga händelser utan snarare förstå arten och djupet av en situation. 
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Eftersom att vårt syfte är att skapa en djupare förståelse, ansåg vi att den kvalitativa metoden passade 

bäst in på vår studie. En annan aspekt till varför vi valt den kvalitativa metod är för att enligt Merriam 

(1994) hämtar fallstudier sin logik från de kvalitativa metodernas grundläggande synsätt, vilket gör 

att det fallstudier är ett vanligt val vid en kvalitativ metod.  

 

 

I studien har vi utgått från ett abduktiv ansats som Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver som den 

metod som faktiskt används i verkligheten. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar den abduktiva 

ansatsen som en blandning mellan induktion och deduktion. Alltså att forskaren arbetar parallellt med 

teorin och empirin och succesivt kommer fram till en förståelse. Vi har valt att tillämpa den abduktiva 

ansatsen då vår forskningsprocess inte blir lika låst. Detta medför att vi kan pendla mellan teorin och 

empirin. Vidare så är den abduktiva ansatsen fördelaktig för oss då den ger oss möjlighet att utgå från 

befintliga teorier vid utformningen av empirin men även utforma nya teorier utifrån empirin. 

Eftersom vi valt ett ämne där vi vill utveckla teorin så är den abduktiva ansatsen mest fördelaktig. 

 

Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) belyser problematiken kring induktion och deduktion 

och menar att induktion ofta har anslag av deduktion och vice versa. Därför bör induktiva och 

deduktiva strategier ses som tendenser snarare än entydiga skillnader som alltid gäller.  Vidare 

Andersen et al. (1994) menar att begreppen induktion och deduktion kan ses som ett dilemma och att 

forskare allt mer använder sig av den abduktiva ansatsen som är en blandning av dessa två.   

 

3.4 Tillvägagångsätt 
 

Med utgångspunkt från vårt syfte har den teoretiska referensramen skapats ur tidigare forskning. Ur 

den teoretiska referensramen bekom sedan de fyra huvudteman som är de 4 i:na samt dess 

underdimensioner, se Modell 1. Ur Modell 1 utformades våra intervjufrågor som låg till underlag för 

den empiriska undersökningen. Både den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen har varit centrala delar i studien för att kunna få fram ett relevant bidrag. Likheter 

och skillnader studeras sedan i analys, vilket har lett fram till att underdimensionerna i Modell 1 i den 

teoretiska referensmallen behövde ändras om, efter att vi fått fram resultaten, se Modell 2. Studien 

avslutas med en slutsats där vi diskuterar kring vad studien har bidragit med. Nedan följer en figur av 

tillvägagångsättet av studien. 
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Figur 1, Utformning av studien 

(Egen). 

 

 

 

 

 

 

3.5 Insamling av data  

 
Vi har valt att utföra strukturerade intervjuer vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en vanlig 

metod för insamling av empiri i kvalitativa metoder. Eftersom vi vill ta reda på och följa vårt syfte i 

studien så ansåg vi att den strukturerade intervjun passade oss bäst, då vi ansåg att den ostrukturerade 

intervjun var för flexibel för vår studie. För att kunna genomföra studien behövde vi veta vad 

respondenterna tyckte om karaktärsdragen/beteenden se Modell 1. Därför behövde frågorna vara 

strukturerade. Men då vi fortfarande behövde djup i frågorna ställde vi mycket följdfrågor. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013) att den strukturerade intervjun är fördelaktig då det är flera forskare 

inblandade i studien.  

 

Vi har valt att använda oss av en intervjuguide som Bryman och Bell (2013) beskriver som en lista 

över specifika teman eller frågeställningar som ska beröras. Eftersom att den strukturerade intervjun 

har tonvikt på intervjupersonernas syn så är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att inte lägga 

för stor vikt vid intervjuguiden utan låta intervjupersonerna prata relativt fritt med intervjuguiden som 

mall.  
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Vår intervjuguide består av 4 teman som är kopplade till teorin och syftet, idealiserat inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individualiserad hänsyn, Se bilaga 1. Ur vår 

teori kunde vi utforma specifika karaktärsdrag/beteenden av en ledare kopplat till varje 

underdimension, se Modell 1. Därför formade vi frågorna kring dessa karaktärsdrag/beteenden. 

Eftersom vårt syfte är att se om det transformella ledarskapet är önskvärt, har vi ställt frågorna utifrån 

de karaktärsdrag vi hittat i teorin. Det gör vi för att se hur respondenterna ställer sig till dessa 

beteenden. Vi har undvikit att utforma frågor kring förtroende och motivation trots att detta finns med 

i vår teori. Detta för att undvika att leda in respondenterna på dessa två begrepp. Det gjorde att vi 

kunde se om respondenterna självmant kopplade till dessa begrepp. 

 

I kombination med de teman vi valt så har vi utformat en rad frågor kopplat till varje tema. Eftersom 

vi valt den strukturerade intervjun kändes val av enbart tema för ostrukturerat.  Vi följde även råd 

från Bryman och Bell (2013) kring vad forskaren bör tänka på vid en intervjuguide. Vi utformade 

frågorna så att de var enkla att svara på och vi undvek ett allt för akademiskt språk. Vi har medvetet 

gjort ledande frågor, för att kunna ställa följdfrågor som var mer specificerade till respondenterna. 

Frågorna inom de specifika temana var även väldigt lika varandra, för att kunna urskilja om 

respondenterna svarade olikartat om frågorna ställdes på olika sätt. Vi anser att våra frågor är 

anpassade till den studie vi ville framföra och vi var noggranna med att inte leda in dem för mycket 

på förtroende och motivation just för att respondenterna inte skulle svara på det som de trodde vi vill 

ha. 

 

Trost (1997) belyser att en kvalitativ intervju bör följa fyra kriterier för att uppfylla tillförlitlighet. 

Det första kriteriet behandlar kongruens vilket innebär att ”mäta samma sak”. Det kan uppfyllas 

genom att forskaren ställer ett antal frågor i samma fenomen för att kunna urskilja olika nyansers. 

Detta är något som är genomgående i vår intervju, då det var viktigt för oss att få så djupt svar som 

möjligt. Därför är våra frågor väldigt likartade för att kunna nå detta kriterium och få ut djupa svar. 

Det andra kriteriet Trost (1997) tar upp är precision vilket innebär att forskaren inte bör tro att han 

förstår något, förens han faktiskt är säker på att han har förstått det som sagts. Vi var därför noga med 

att bekräfta vissa svar för att vara säkra på att vi uppfattat det som sagts på rätt sätt.  

 

Objektivitet är det tredje kriteriet och Trost (1997) menar att en studie visar på hög objektivitet om de 

personer som intervjuar noterar samma sak. Objektivet i kvalitativa studier innebär dock inte att 

forskaren ska vara totalt neutral, då kvalitativa studien handlar om tolkning. Det är fortfarande viktigt 
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att forskaren i en intervju undviker att färga intervjupersonen med sina egna åsikter. Därför har vi 

jobbat mycket med följdfrågor så som, ”Hur menar /tänker du då?” samt ”Varför?”. För att undvika 

att ställa följdfrågor som skulle påverka intervjupersonernas svar. Det sista kriteriet Trost (1997) 

belyser är konstans, som innebär att det är givet att en företeelse inte förändras med tid, vilket inte 

kan tillämpas på kvalitativa studier då ju åsikter förändras genom tid. Därför måste forskare vara 

medvetna om detta och vara försiktiga med att dra generella slutsatser. 

 

3.5.1 Etiska överväganden vid utformning av intervjuguide 
 

Vid utformandet av vår intervjuguide (se bilaga 1) har vi valt att inleda med att informera 

intervjupersonerna om de fem etiska kraven för svensk forskning enligt Bryman och Bell (2013). 

Informationskravet: Informera om studiens syfte och de moment som ingår. Samtyckeskravet: 

Informera om att deltagandet är frivillig och att de får hoppa över frågor och avbryta intervjun. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Informera och fråga om personerna vill vara anonyma. 

Informera om att uppgifterna om personen kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet: Informera om att intervjumaterialet enbart kommer att användas för 

forskningsändamålet. 

 

3.5.2 Urvalsmetod 
 

Vi valde att använda ett målstyrt urval då vi för studiens syfte behövde intervjua personer som jobbade 

på ett företag. Bryman och Bell (2013) förklarar att det målstyrda urvalet innebär att forskaren 

strategiskt väljer ut sina undersökningsdeltagare så att de som väljs ut är relevanta för studiens 

forskningsmål, och att forskaren väljer individer som har insikt i det fenomen denna ska studera.  

 

Även om vår studie inte kan anses generaliserbar så krävdes ändå ett strategiskt val av respondenter 

då det krävdes att de hade erfarenhet av att vara anställda. Det målstyrda urvalet är fortfarande ett 

icke sannolikhetsurval vilket innebär att den inte är generaliserbar och att trots att urvalet är 

målinriktat så är det fortfarande slumpmässig i sin bas enligt Bryman och Bell (2013). Därför var det 

viktiga för oss att de vi intervjuade var anställda på ett företag. Vilket företag och vilka personer vi 

valde var därför inte av någon vikt för vår studie. Vi fick möjlighet att intervjua 10 personer som är 

anställda på en större matkedja. Trost (1997) menar att vid kvalitativa studier så bör forskaren 

begränsa sig till ett litet antal intervjuer och att kvalitet är viktigare än kvantitet.  
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 Figur 2. Tillvägagångsätt 

tematisering (Egen). 
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3.5.3 Praktiskt genomförande  
 

Trost (1997) skriver att det är viktigt att intervjupersonen känner sig bekväm i den miljö som intervjun 

sker. De som blev intervjuade fick välja om de ville ha intervjun hos sig själva eller på en lokal plats, 

på grund av att vi ville att personerna skulle känna sig så bekväma som möjligt. Ett problem som 

Bryman och Bell (2013) belyser är störande moment. Vi valde därför att be dom som vi intervjuat att 

stänga av sina mobiler under intervjun. Trots detta kom det ibland upp störningsmoment. Vi valde att 

båda delta på samtliga intervjuer. En av oss antecknade och var uppmärksam på bland annat tempot 

i samtalet samt nervositet i rösten. Den andre personen ställde frågorna och kunde vara uppmärksam 

på bland annat kroppsspråk och kunde ställa följdfrågor om så behövdes. Trost (1997) menar att det 

är en fördel att vara två då det oftast bli en bättre intervju med större informationsmängd än om det 

endast fanns en intervjuare.  

 

Vi startade med att bjuda på fika och pratade om det som föll oss in för att intervjupersonen skulle 

känna sig bekväma med oss. Efter detta läste vi upp de fem etiska kraven för svensk forskning, (Se 

bilaga 1). Därefter informerade vi om att varken företag eller deras namn kommer att tas upp i studien. 

Efter att intervjupersonen tagit del av detta så frågade vi om det var okej att vi spelade in samtalet. 

Efter intervjun valde vi att läsa upp våra anteckningar för intervjupersonen för att försäkra oss om att 

vi inte missuppfattat något, samt att ge intervjupersonen möjlighet att lägga till något om de kände 

att det saknades något. 

 

3.6 Analysmetod 
 

Det finns enligt Trost (1997) inte ett specifikt sätt att bearbeta, analysera och tolka kvalitativa 

intervjuer. De krav som finns är att forskaren bör följa etiska regler så som att ange källor och hänvisa 

till litteratur, klargöra när det handlar om ett citat och vara ärliga m.m. Forskarna bör använda de 

hjälpmedel och den analysmetod som passar bäst in på sin egen studie. Vi valde att bearbeta empirin 

genom en tematisk analys, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som en analysmetod där forskaren 

bearbetar data genom kategorisering av textinnehåll samt sökandet efter likheter och olikheter bland 

dem. Vi har valt att delvis följa en förklaring av Braun och Clarke (2006) av den tematiska analysen. 

Nedan följer en modell av vårt tillvägångsätt med en utförligare förklaring under. 
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Efter att samtliga 10 intervjuer var genomförda började transkriberingen av ljudinspelningarna samt 

de 6 sidor text vi skrivit ner under intervjuerna. Intervjuerna som varade ca 1 timme vardera 

resulterade i 40 sidor. Transkriberingen genomfördes manuellt i ett Word – dokument. Efter 

transkriberingen av vårt intervjumaterial gick vi igenom texten mening för mening och sökte efter 

mönster och relevanta delar i texten med utgångspunkt från vår teoretiska referensram och vårt syfte. 

Vi markerade sådant som ansågs relevant och uteslöt sådant som inte ansågs relevant för arbetet. Vi 

markerade även ord och meningar som var likartade med olika färger. Vilket skapade olika färgkoder. 

Detta kallas enligt Braun och Clarke (2006) för kodning. De olika färgkoderna namngavs sedan och 

skapade olika underteman. Eftersom att intervjuguiden bestod av fyra redan befintlig huvudteman, 

de 4 i:na så hör också de underteman vi fått av den transkriberade texten  till de olika huvudteman.  

 

Huvudtemat idealiserat inflytande fick undertemana: vision och mål, förväntningar och krav, ledarens 

karisma samt etik och moral. I huvudtemat inspirerande motivation hittade vi undertemana: 

utmaningar, förväntningar samt motivationsfaktorer. I det tredje huvudtemat, intellektuell 

stimulation, fick vi fram undertemana problemlösning samt intellektuell utmaning. I det fjärde och 

sista huvudtemat individualiserad hänsyn hittade vi undertemana: relationer, personlig utveckling 

samt lojalitet, Se bilaga 2. Dessa underteman användes sedan som rubriker i resultat och analysdelen.  

 

3.7 Metoddiskussion 
 

I vår studie har vi, som diskuterat innan, haft en hermeneutisk ansats. Vi anser att den hermeneutiska 

ansatsen var den mest lämpade i vår studie och gav oss möjlighet att svara på vårt syfte. Ett av 

problemen med hermeneutiska ansatsen är att den kan anses för subjektiv, alltså att studien blir för 

vinklad då den hermeneutiska ansatsen som diskuterat innan utgår från tolkning. Bryman och Bell 

(2013) menar att detta inte borde ses som ett problem utan att det ger studien ett bredare djup. 

 

Vidare valde vi den abduktiva ansatsen. Problematiken med att välja denna abduktiva metod är att vi 

valt den kvalitativa metoden samt fallstudie. Dessa är mer inriktade på den induktiva ansatsen, men 

utformningen av studien vi utfört är deduktiv. Detta då vi utgår från teorin för att sedan utgå från det 

mer induktiva synsättet. Eftersom Bryman och Bell (2013) hävdar att induktion och deduktion borde 

ses som riktlinjer snarare än bestämda modeller anser vi att abduktionen är det som mest stämmer in 

på vårt sätt att förhålla oss mellan teori och praktik. Vi har i vår studie utgått från befintliga teorier, 

följt av en empirisk undersökning som är kopplat till teorin för att sedan jämföra och analysera teorin 

och empirin med utgångspunkt från vårt syfte och frågeställningar. 

 



 

24 

 

Vid valet av fallstudiedesignen så var vi medvetna om att studien inte kan anses generaliserbar utan 

att vikten i studien istället ligger på att hitta djupgående förståelse av just detta fall. Bryman och Bell 

(2013)  skriver att en diskussion som är förekommande när det kommer till fallstudier, är hur ett fall 

överhuvudtaget kan anses vara representativt och hur kan det tillämpas mer generellt på andra fall? 

Även Ejvegård (2003) belyser svårigheten kring att ett ensamt fall inte kan representera verkligheten. 

Därför bör forskarna vara försiktiga med att dra slutsatser. Bryman och Bell (2013) menar att när 

forskare väljer en fallstudiedesign så måste de vara medvetna om att det inte kommer att bli en 

generaliserbar studie och att forskarna måste visa att de är ute efter djupet snarare än bredden. Vidare 

så menar Bryman och Bell (2013)  att styrkan med fallstudien är att forskaren på ett annat sätt kan få 

en djupare förståelse av ett specifikt fall och hitta det unika med just det fallet. 

 

3.8 Kvalitetsgranskning 
 

Vi har valt att kvalitetsgranska vår studie enligt Bryman och Bell (2013) kvalitetskriterier för den 

kvalitativa forskningen. Dessa kriterier innefattar två huvudteman trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering.  

 

Trovärdighet 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten innebär att forskare bör, efter att denna fått ett resultat, försäkra sig om att resultatet 

överensstämmer med de erfarenheter och uppfattningar som respondenterna i fråga har. Vi valde 

därför att efter vår intervju sammanfatta de anteckningar vi tagit för att försäkra oss om att vi inte 

missförstått något som sagts, vilket gav intervjupersonerna möjlighet att påvisa om vi uppfattat något 

fel. Detta gav studien en starkare tillförlitlighet, vidare så utgår studien från ett hermeneutiskt synsätt 

och är därför en tolkande studie där våra tankar kommer påverka resultatet även om det sker 

omedvetet. Studien kan därför inte ses om helt tillförlitlig men uppnår den grad av tillförlighet som 

en studie av denna metod kan nå.  

 

Överförbarhet 

Det andra delkriteriet som Bryman och Bell (2013) framför är överförbarhet, vilket innebär att då 

kvalitativa studier fokuserar på djupet snarare än bredden, bör en kvalitativ studie kunna generalisera 

ett urval till en population. Alltså hur väl en kvalitativ studies överförbarhet är till en annan grupp 

eller situation. Tebelius och Patel (1987) skriver att forskaren måste ställa sig frågan huruvida den 

information som samlats in, stämmer överens med den komplexa verklighet som denna vill fånga. 
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Forskaren bör på olika sätt kunna visa graden av rimlighet i den information och tolkningar som 

denna framför, genom att visa att tolkningarna och informationen är tillämpliga i flera situationer. 

För att uppfylla rimlighetskravet bör det finnas en mångfald och variationsbredd i informationen.  

 

I vår teori har vi varit noggranna med att använda oss av olika forskare och också varit uppmärksam 

på att ta med olika röster i teorin, för att den ska bli så varierande som möjligt. Vi har varit tydliga 

med att vår studie inte kan ses som generaliserbar och att detta inte varit vår ambition, då vårt urval 

är för litet för att kunna generaliseras. Fokus har legat på djupet och det kontextuellt unika i den 

sociala verklighet som vi studerar.  

 

Pålitlighet  

Det tredje delkriteriet Bryman och Bell (2013) pratar om, som ska säkerställas är pålitlighet. För att 

en kvalitativ studie ska anses pålitlig ska studien redogöra och anta ett granskande synsätt för alla 

moment i forskningsprocessen, till exempel urval, problemformulering analysmetod m.m. Vi anser 

att vi redogjort för alla moment i forskningsprocessen men för att detta kriterium ska kunna anses 

uppfyllt bör detta också granskas. Vissa delar har till viss del granskats av andra studenter.  

 

Tebelius och Patel (1987) skriver att pålitlighetskriteriet, också kallat trovärdighetskriteriet, handlar 

om att både i sin informationssamling och i sina tolkningar kunna argumentera för den information 

som tagits fram. Vidare så är det viktigt att forskaren får ut de genuina upplevelserna och känslorna 

av sina respondenter. Därför är intervjumiljön en viktig faktor för att lyckas få ut uppriktig och fyllig 

information. Hur vi uppnådde detta diskuteras mer utförligt i kapitel 3.6 där vi diskuterar kring hur 

vi genomförde intervjuerna. 

 

Konfirmering  

Det sista delkriteriet konfirmering, innebär enligt Bryman och Bell (2013), att studien ska anta ett så 

neutralt och objektivt tillvägagångsätt som möjligt. Forskaren ska inte ha låtit sina egna personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatsen av studien. Det handlar 

också om att forskaren ska kunna styrka sina resultat. Vi anser dock att en studie inte kan anses helt 

objektiv och vi har varit tydliga med vårt vetenskapliga synsätt och problem som detta kan medföra 

i vår metoddiskussion. Detta betyder dock inte att vi inte varit kritiska till när vi utfört våra 

slutledningar i undersökningen för att undvika egna personliga synpunkter till så stor del som möjligt. 
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Äkthet 

Det andra grundläggande kriteriet äkthet används enligt Bryman och Bell (2013) för att mäta 

kvaliteten på arbetet utöver metoddelen. Äktheten består av fem underkriterier. Det handlar om att 

forskaren ska sträva efter att undersökningen ska ge en sådan rättvis bild som möjligt av de personer 

som undersökts. Därav valde vi för det första att intervjua en person åt gången, för att all fokus skulle 

kunna läggas på den personen. Efter varje avslutad intervju läste vi upp våra anteckningar för 

personen för att försäkra oss om att vi inte missförstått något. Bryman och Bell (2013) framhäver att 

forskare i en kvalitativ studie ska sträva efter en ontologisk autenticitet, att det resultat forskaren får 

ska kunna bidra till en bättre förståelse för den sociala situationen och miljön som studien berör.  

 

Den ska även bidra med pedagogisk autenticitet, alltså bidra till att få en bättre förståelse för hur 

andra personer i miljön eller en situation upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet innebär 

undersökningen ska kunna bidra till att personerna kan förändra sin situation samt taktiskt autenticitet. 

Det innebär att personerna ska få bättre möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att ändra 

situationen eller miljön.   

 

Vi anser att vår studie har både katalytisk autenticitet och taktiskt autenticitet, då studien först och 

främst kan hjälpa ledare att få en bättre förståelse för vilka delar inom det tranformella ledarskapet 

som är önskvärt ur medarbetares synpunkt. De kommer alltså få en bättre förståelse för hur anställda 

upplever det transformella ledarskapet. Undersökningen kommer kunna användas som en vägledning 

till hur ledare bör leda samt vad som är önskvärt och icke önskvärt av medarbetare. Deltagarna i 

undersökningen kan också få en djupare insikt i vilken typ av ledare de föredrar, vilket i sin tur leder 

att de kan framföra dessa åsikter till sin nuvarande ledare.  Förhoppningsvis kan det leda till en bättre 

arbetstillfredsställelse. 
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4. Resultat och analys 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur medarbetare ser på de fyra 

underdimensionerna i det transformella ledarskapet och om de anser att ett sådant ledarskap skulle 

kunna bidra till en ökad motivation och ett ökat förtroende. För att kunna skapa en förståelse för hur 

medarbetarna ser på detta kommer det följande kapitlet innehålla analys och resultat av empirin, 

kopplat till den tidigare skrivna teorin. I linje med det etiska förhållningssättet och anonymitetskravet 

har vi benämnt de intervjuade personerna med R 1-10.   

 

4.1 Idealiserat inflytande  
 

Nedan följer underteman till idealiserat inflytande från vår tematisering. 

 

 

4.1.1 Vision och mål 
 

Huvudprincipen i det idealiserade inflytandet innefattar att ledaren ska kunna kommunicera hur denna 

vill att en önskvärd framtid ska nås. Att ha en tydlig vision och mål är en viktig egenskap som gör att 

ledaren enklare kan kombinera den anställdes och företagets vision. Vilket enligt Bass (1999) inte 

bara påverkar företagets resultat utan även individernas utveckling. Gillespie och Mann (2004) 

menade vidare att den transformella ledaren kunde inge förtroende om denna pressar sina efterföljare 

att prestera över förväntan genom att få dem mer medvetna om de mål som finns. 

Ett flertal av respondenterna verkade se vision och mål som viktiga verktyg för både företaget och 

sig själva. Vilket tyder på att om ledaren lyckas förmedla sina visioner och mål så kommer det också 

underlätta i att skapa en kombinerad vision och mål för både anställda och företag.  Detta kan man 

exempelvis se i R1 svar. ”Jag tycker att en chef ska visualisera och arbeta mot en bättre framtid för 

allt och alla, både för en enskild person samt för företaget och för samhället. ”. Samt R3 svar. ”Jag 

tycker att det är viktigt att ledaren har en vision, både för att arbetsplatsen och personalen ska 

utvecklas.” 

 Överlag verkade respondenterna tycka att det är viktigt att chefen har visioner, både för företaget och 

för vare enskild individ. Svaren gav också antydan att en ledare med en tydlig vision också utgav 

förtroende. Bass (1999) menade att för att skapa en gemensam vision för företaget så krävdes det att 

ledaren artikulerade sin vision. R1 svar visade att denna ansåg att chefen ska visualisera sina mål på 

ett bra sätt. Vilket visar att för att chefen ska lyckas med att framföra önskade mål och visioner för 

framtiden måste detta kommuniceras på ett bra sätt till de anställda.  
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Bass (1999) skrev att för att ledaren ska kunna framföra sin vision på rätt sätt så krävs det att ledaren 

kan kommunicera på rätt sätt med sina anställda och att detta är kopplat till hur ledaren uppfattas av 

medarbetaren. Bass (1999) belyste också att även om vision och idealiserade bilder av framtiden ofta 

leder till en positiv påverkan på sina anställda så kan det likväl leda till att anställda blir mer medvetna 

om sina möjligheter och således minska deras engagemang till organisationen. Detta var något som 

vi tydligt kunde utläsa ur vårat svar. R8 svar antydde att om denna inte fick utvecklas så minskade 

också engagemanget. ”Ja vision och mål är viktigt, annars kommer man ingenstans. Mål som man 

kan sträva efter att nå. Viktigt både med vision för de anställda men också för hela företaget att 

komma framåt, vill alltid utvecklas.” 

Flertal av respondenterna belyste att mål och visioner var viktigt för sin egna personliga utveckling. 

Om denna personliga utveckling då leder till att den anställda inte känner att företags visioner och 

mål inte längre är lika utvecklade som sina egna så kan effekten bli att den anställda istället letar sig 

till ett annat företag där den kan utvecklas mer. Detta såg vi tydlig bland annat i R4. ”Man ska se en 

framtid på det stället man arbetar. Veta vart man vill nå.” Samt R6 svar. ”Ja det är viktigt. Chefen 

ska vilja att det går bra för företaget. Bra med mål för att komma framåt, vill alltid utvecklas.” 

Dörnyei (1998) beskrev utveckling som en motivationsfaktor och från de svar vi fick kunde vi utläsa 

att de anställda verkade känna sig motiverade om ledaren hade en vision om framtiden. Ett exempel 

på detta är R8 svar som antydde att utan mål så kommer man ingenstans. Men åt motsatt håll fann vi 

att ledare bör vara försiktig med sitt framförande av sina mål eller visioner då exempelvis R2 svar: 

”Viktigt att den har vision för företaget, inte för mycket det kan leda till stress!” Antydde att om 

ledaren är för påträngande med sina visioner eller mål så kan den i motsats leda till en minskad 

motivation och ökad stress.   

 

4.1.2 Förväntningar och krav 
 

För att en ledare ska kunna förmedla ett idealiserat inflytande ska ledaren enligt Bass (1999)  ställa 

krav på sina anställda och vad som förväntas av dem. Vid frågan kring hur de anställda ställde sig till 

krav på sin arbetsplats så ansåg de flesta att det var bra att ha en chef som ställer krav på dem, bland 

annat R1 och R10 kopplade krav till ett sätt att utvecklas som individer. R2 svarade att om en ledare 

ställer krav så visade det också att denna ville motivera sin anställda, samt att det visade att chefen 

hade ”koll på läget”. R7 svarade likartat och menade att om en chef ställer krav på sina anställda så 

visar det att chefen vill att det ska gå bra för företaget. Majoriteten av respondenterna ansåg att även 

att om det var bra med krav så behövde dem vara rimliga och, annars kunde det bli jobbigt, 

övermäktigt eller stressigt: 
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R3: ”Det är bra men de måste vara rimliga, inte ”skälla” om kraven inte uppnås.” 

 

R4: ”Jag tycket att det är bra men inte för höga krav, de ska vara rimliga utifrån de mål man satt 

upp. Men utan krav kanske saker och ting inte blir gjort.” 

 

R8: ”Det är bra bara man känner att man kan leva upp till kraven. Blir det för mycket kan det bli 

jobbigt. Krav behövs för att man ska lyckas. ” 

 

R9: ”Bra till en viss del, kraven får inte vara orimliga. De ska gå att uppnå utan att man ska stressa 

ihjäl sig.” 

 

Citaten ovan visar att de anställda anser att det är viktigt att chefen ställer krav och att det gör att de 

anställda känner sig mer motiverade samt att de upplever att krav är nödvändigt för att kunna 

utvecklas som individer. Vidare så kopplade flertalet av respondenterna, förutom att koppla krav till 

något positivt, krav till något negativt. De menade att kraven måste vara rimliga för att inte upplevas 

som stressiga och övermäktiga. Det som kan utläsas av detta är att resultaten till viss del stämmer 

överens med teorin, då Bass och Riggio (2006) menade att det är nödvändigt att ställa krav för att 

utveckla individen. 

 

Det som vi uppfattar som något nytt som inte tagits upp i teorin är dock att de anställda kopplar krav 

till något negativt. Resultatet visade också att några anställda ansåg att om en ledare ställer krav, 

betyder detta också att chefen är mån om sitt företag och vill att företaget skulle fungera bra. Därför 

kan vi se respondenterna kopplade en ledare som ställer krav till en ledare som är mån av sitt företag 

och vill att det ska gå bra för företaget. Vi kunde tolka det som att respondenterna ansåg att en ledare 

som ställde krav också framstås som en ledare som var förtroendeingivande. Respondenterna hade 

förtroende för att ledaren vill det bästa med företaget.  

  

En viktig aspekt inom det idealiserade inflytandet är enligt Bass (1999) att chefen genom egna 

exempel och vägledning, ska hjälpa anställda att fullfölja sina arbetsuppgifter. När vi i intervjun 

frågade hur de ansåg att en chef skulle agera för att de skulle fullfölja sina uppgifter, gav hälften av 

respondenterna svar som gav skenet av att de kopplade ordet vägledning till något positivt. De flesta 

respondenterna ansåg att chefen skulle vara nära till hands, motivera dem med målsättning och 

påminna om hur viktig deras uppgift är för resultatet.  R1 ansåg att chefen skulle: ”Stämma av titt 
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som tätt, där chefen frågar hur arbetet går, påminna om varför jag gör det och varför resultatet är 

viktigt. Jag vill få en bra beskrivning över problemet/uppgiften med bakgrund samt önskat resultat 

men jag vill själv kunna bestämma tillvägagångssättet. Om jag fastnar så vill jag kunna be om input.”  

 

R7 tog upp kommunikation som ett viktigt verktyg vid vägledning.”…föra en dialog med varandra, 

kolla hur personalen mår och kanske inte bara när man måste utan hålla en regelbunden kontakt. 

Prata, inte bara på mail och sms utan även prata i telefon eller dialog face to face. För att undvika 

missförstånd.” Dessa svar stämmer väl överens men den tidigare forskningen. Bass (1999) skriver i 

sin artikel, att den transformella ledaren bör artikulera hur en önskad framtid kan nås. R8 ansåg att 

det var viktigt att ledaren formulerade tydliga krav samt går igenom mål och förväntningar. Även 

R1:s värderingar var likande teorin då denne ansåg att chefen skulle ”påminna om varför jag gör det 

och varför resultatet är viktigt.”  R7:s svar påminde även det om teorin då denne ansåg att chefen 

borde framföra uppgiften ”Face to Face” istället för genom digital kommunikation.  

 

Vidare skriver Bass och Riggo (2006) att ledaren bör betona vikten av att ha en gemensam uppfattning 

om arbetet och dess uppdrag. Detta stämmer väl överens med både R1, R2, R4, R7 och R8:s 

värderingar som alla framförde att ledaren bör vara delaktig i arbetet, stämma av, kommunicera samt 

sätta mål. Den andra halvan av respondenterna gav intrycket av att de kopplade ordet vägledning till 

något mindre positivt. De säger det inte detta rakt ut, men det är den helhetsbild som vi får av svaren: 

 

R5: ”Chefen bidrar kanske inte till så mycket, men är arbetsuppgiften svår vill man ha stöttning. 

Exempelvis tunga beslut... Man vill prova själv först. Jag går till mina kollegor förs innan jag går 

till chefen, speciellt om det gäller vanliga problem.” 

 

R6: ”Låta mig testa nya saker och att man ska få prova sig fram själv först för att sedan kunna be 

chefen om hjälp. Beror på hur mycket man behöver hjälp, men chefen ska visa mig på rätt väg. Jag 

vill ha lagom med vägledning, men inte för mycket för att själv kunna utvecklas.” 

 

R10: ”Jag vill ha ansvarsfrihet, inte hänga i hasorna hela tiden. Är man helt ny så borde man få 

mycket vägledning och feedback. Är man inte ny så behövs inte lika mycket vägledning, utan man 

ska kunna testa sig fram själv.” 

 

Svaren visar tydligt att respondent R5, R6 och R10 förhåller sig negativt till frågan, ord så som 

”Bidrar inte till så mycket”, ”Inte hänga i hasorna”,” Inte skälla på en”, visar att respondenterna 

verkar se vägledning som något jobbigt, och att de vill ha mer ”Ansvarsfrihet” som R10 nämner. De 
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verkar också föredra att chefen endast vägleder om detta önskas av den anställda och att chefen borde 

börja med att låta den anställda pröva själv för att sedan finnas där om detta önskas. Av R6 svar kan 

man också utläsa att chefen ses som ett andrahandsval när det kommer till vägledning, vilket kan 

antyda att R6 inte känner sig trygg med chefen. Det vi kan se är att om en ledare ses alltför vägledande 

så kan respondenterna tolka det som att ledaren inte har förtroende för dem. Bass och Riggio (2006) 

menar att de transformella ledarna får sina anhängares förtroende genom att visa att den tror på sina 

följare.  

 

4.1.3 Ledarens karisma 
 

För att en transformell ledare ska besitta idealiserat inflytandet så är karisma, självförtroende och 

ingivande av respekt viktiga faktorer för en ledare enligt Stone, Russell och Patterson (2004). Under 

intervjuerna märkte vi att alla respondenterna såg självförtroende som ett önskvärt karaktärsdrag av 

ledaren: 

 

R4: ”Det är viktigt, chefen måste veta var han står någon stans och om andra behöver hjälp måste 

han ha bra självförtroende för att sen kunna hjälpa dem.” 

 

R6: ”En chef ska kunna klara av sitt jobb.… anställda ska ha respekt. Har han inte självförtroende 

är det svårt att få respekt.” 

 

R8: ”Det är viktigt, annars törs han kanske inte säga ifrån och ta ställning…”  

Ur svarsfrekvensen ovan kan man utläsa att respondenterna ansåg att självförtroende hos en ledare 

var ett önskvärt beteende. R4 menade att självförtroende hos en chef gör att denna kan hjälpa sina 

anställda på ett bättre sätt. Bass och Riggio (2006) belyste detta som en av de positiva faktorerna som 

idealiserat inflytande kan leda till, att om en ledare besitter självförtroende kan den också vägleda 

sina anställda på ett bättre sätt. Andra respondenter så som R9:s svar gav intrycket av att om chefen 

har självförtroende så visar det också att denna är kunnig som chef. R6 kopplade likaså till att om en 

chef har självförtroende så leder det till att denne tror på sina anställda samt att det inger respekt.  

 

Att självförtroende inger respekt är något som Bass och Riggio (2006) belyser, men menar att det 

idealiserade inflytandet till stor del påverkas av hur den anställda uppfattar sin ledare. Det idealiserade 

inflytandet fungerar alltså endast om det finns ett bra förhållande mellan ledaren och den anställda. 

Det kom tydligt fram när vi frågade respondenterna om hur de ser på ledarskap och respekt. R3, R4 



 

32 

 

och R9 belyste att respekten måste vara ”ömsesidig”, vilket även det tyder på att respekten infaller då 

anställda känner en koppling till sin chef.  

 

R1: ”Jag anser att respekt ska visas av alla människor fast jag tycker samtidigt att respekt mer eller 

mindre kan förtjänas. Dessutom finns det olika sorters respekt (positiv och negativ), positiv respekt 

kan jag känna för en person som har egenskaper, värderingar och utför handlingar som jag 

värdesätter, respekterar och till viss del sympatiserar med. Med negativ respekt menar jag att man 

knappt vågar prata med personen, kanske på grund av dennes position eller egenskaper.” 

 

R1 svar antydde också att respekten bör vara ömsesidig för att fungera, vi tolkade svaret som att 

respondenten också hade enklare att känna respekt för någon som hon kände någon sort koppling till 

eller som hade likandande ideer som henne själv. Detta kan också kopplas till Bass (1999) artikel som 

skrev att likande visioner och mål var viktigt för både företaget och individens utveckling. Förutom 

respekt och självförtroende var även beundran en viktig del i det idealiserade inflytandet och att det 

idealiserade inflytandet uppstår då anställda vill efterlikna sina ledare. När vi ställde frågan om det 

var viktigt att beundra sin chef var det endast en respondent som förhöll sig positivt till frågan. R4 

svarade: ”Ja man ska se upp till chefen och tycka att han är bra och för att få motivation för arbetet. 

Han ska vara kunnig och ha mycket i bagaget som gör att han kan mer än sina anställda och ska 

kunna förmedla det till dem.” Alla de andra respondenterna gav svar som antydde att beundran inte 

alls var något bra. Bland annat R3 och R5 förhöll sig negativt till ordet beundran. 

R3:” Det är inte viktigt att beundra sin chef, ska vara på en arbetsrelaterad nivå. Man ska se upp 

till chefen.” 

 

R5: ”Nej, beundra är lite överdrivet, tycka om kanske men inte beundra. Kan leda till att man som 

anställd inte ser fel och brister hos sin chef.” 

 

De flesta respondenterna var tveksamma till frågan, vissa ändrade på frågan och svarade istället att 

det var viktigt att se upp till sin chef, samt att man borde ha förtroende och respekt för sin chef. Bland 

annat R8 ändrade sitt svar: ”…bra att se upp till chefen.” Personen ändrade alltså ordet ”beundran” 

till ”se upp till”. Detta kan ge induktion på att respondenterna kopplar ordet beundran till antingen 

något negativt eller positivt. R5 svar gav intrycket av att beundran för sin chef kunde vara 

problematiskt då man blir blind för fel och brister chefen har. R6 kopplade ordet beundran till att 

avguda, vilket också kan ge induktion på att ordet beundran har en negativ klang.  
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Bass och Riggio (2006) menade att en ledare bör vara respekterad, pålitlig och beundrad av sina 

följare. Därför kan vi se att denna fråga nu i efterhand har satts utifrån kontexten. Detta är en 

tolkningsfråga och beundran kan likaväl vara en sådan sak som anställda har för sin chef, men ordet 

beundran var kopplat till något negativt för de respondenterna vi intervjuade. Vidare belyser Bass 

(1999) exempelvis att det idealiserade inflytandet förr har kopplats till ordet karisma och att detta ord 

genom åren fått en negativ klang. Detta kan göra att vi har fått de svar som vi fått. 

4.1.4 Etik och moral 
 

Inom det idealiserade inflytandet så är integritet, i from av moraliska och etiska beteenden två viktiga 

aspekter som en ledare enligt Bass och Riggio (2006) besitta. Vidare menade Bass och Riggio (2006) 

att om ledarens etiska och moraliska värderingar är detsamma som de anställdas så känner de 

anställda också enklare förtroende för sina ledare.  

 

Alla respondenter ansåg att det var viktigt att chefen höll sig till etiska och moraliska regler som finns 

i samhället.  R2 var den ända respondenten som inte ansåg att det gjorde något om ”..chefen humlar 

lite..”. Vi tolkade svaret som att R2 inte brydde sig särskilt mycket om chefen skulle tänja lite på 

reglerna. Resten av respondenterna betonade dock att det var otroligt viktigt för bland annat 

arbetsklimatet och företaget, samt att om chefen inte ansågs moralisk eller etisk så ingav chefen 

mindre förtroende. Bass och Riggio (2006) förklarar att anhängare till den transformella ledaren ska 

kunna räkna med att ledaren gör det som är rätt. Detta beteende är alltså något som vi ur den 

information vi fått, ser som något som är önskvärt ur medarbetares perspektiv.  

 

R1: ”Jag förväntar mig att chefen i sin yrkesroll är mån om värdegrunder som bidrar till ett bra 

arbetsklimat både för mig och för mina kollegor, som för kunder och andra samarbetspartners.” 

R3: ”Chefen är förebild till regler och rutiner så det är viktigt att denne beter sig både etiskt och 

moraliskt, annars finns risken att de anställda tar efter samma beteenden.”  

4.1.5 Sammanfattande diskussion - idealiserat inflytande 
 

Vi kunde se att de anställda ansåg att vision och mål var två egenskaper som en ledare bör besitta. 

Vårt resultat visade att när en ledare förmedlar visioner och mål till sina anställda så skapas också ett 

ökat förtroende för ledaren samt en ökad motivation för sitt arbete eller arbetsuppgift. Studien visade 

också att om ledaren inte lyckades förmedla visioner och mål som de anställda kunde relatera till eller 

som var för låga så minskade deras engagemang vilket de anställda relaterade till en minskad 
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motivation för arbetet. Resultatet visade också att om ledaren istället var för påträngande med sina 

visioner och mål så kunde det ge motsatt effekt och leda till minskad motivation.  

 

Vi kunde även se att de anställda ansåg att en ledare som ställer krav är något positivt, så länge det 

sker på en nivå som anses vara rimlig. Det visade också att en ledare som ställer rimliga krav kan 

vara en motivationsfaktor för de anställda. De menar även att en ledare som ställer krav visar att den 

bryr sig om sitt företag och sina anställda, vilket de anser är förtroendeingivande. Resultatet visade 

också att om ledaren ställer för höga krav, upplever de anställda istället att det kan kännas övermäktigt 

och stressigt vilket leder till en negativ påverkan på motivationen.  

 

Bass (1999) belyser att för att skapa ett idealiserat inflytande, krävs det att ledaren genom egna 

exempel och vägledning, motiverar sina anställda. Vår empiri visade att vägledning är ett sådant 

beteende som är önskvärt och kan leda till en ökad motivation. Det finns dock ingen koppling från 

resultatet att vägledning skulle leda till ett ökat förtroende, men som många tidigare beteenden är det 

önskvärt så länge det sker inom en viss gräns. Det främsta problemet vi har kunnat se är att om en 

ledare är för delaktig och vägledande, tolkar många anställda det som att ledaren inte har förtroende 

för dem, vilket i sin tur leder till att förtroende tappas för ledaren.  Det som också framkom var att 

kommunikation är ett återkommande ämne som de anställda anser är viktigt. Vi kan därför dra 

slutsten att, av de personer som vi intervjuat, bör kommunikation ses som ett viktigt komplement till 

alla delar av det idealiserade inflytandet.  

 

Teorin benämner att för att en transformell ledare ska kunna läsa ut idealiserat inflytande så bör denna 

ses om respektingivande, inneha självförtroende samt ses upp till (Bass, 1999). Ur vårt resultat har vi 

kunnat se att respondenterna förhåller sig positivt till att ledaren både innehar självförtroende samt 

anses som respektingivande. Det som framkom av resultatet var att respekt måste vara ett ömsesidigt 

beteende. Resultaten visade även att det måste vara rätt sorts respekt. En chef kan ses som 

respektingivande på grund av att de anställda är rädda för ledaren, vilket i sådant fall kan ses som ett 

problem snarare än ett positivt beteende. Vi kan inte av svaren tyda att självförtroende eller att vara 

respektgivande var några beteenden som kan kopplas till ökad motivation för de anställda. Men 

resultatet visade att om en chef var respektgivande samt bar ett gott självförtroende så ingav det 

förtroende för ledaren.  

 

Vi har också kunnat se att förhållandet mellan ledaren och den anställda spelar stor roll i om ledaren 

anses vara respektingivande. Respondenterna ansåg att om ledaren har samma värderingar och åsikter 
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som de själva, så ses också ledaren som mer respektingivande. Detta stämmer överens med det Bass 

och Riggio (2006) påvisade att om idealiserat inflytande ska fungera så är samma visioner och mål 

ett viktigt verktyg.  

 

Bass och Riggio (2006)  menade att för att det idealiserade inflytandet ska fungera krävs det att de 

anställda beundrar ledaren, för att denna ska kunna influera sina anställda. Vi kan inte utifrån den 

empiriska delen dra en slutats om huruvida beundransvärd borde ses som en önskvärd egenskap, då 

vi kan tänka oss att ordet kan ha satts utifrån kontexten. Alla respondenter kopplade beundran till 

något negativt. Det kan, likväl som teorin diskuterat innan kring karisma, vara ett ord som bör 

undvikas då det under tid har fått en negativ klang. Även om beundran i praktiken skulle kunna vara 

positivt, så kan det i en fråga misstolkas. Främst för att respondenterna i de flesta fall bytt ut ordet 

beundran till ”se upp till”.  

 

Det sista beteendet och karaktärsdragen inom det idealiserade inflytandet är etik och moral. Av 

resultaten kan vi se att etik och moral är högst önskvärda egenskaper hos en ledare. Svaren visade att 

en ledare med höga etiska och moraliska värderingar inger ett stort förtroende för ledaren. Detta 

stämmer väl överens med den tidigare forskningen som Bass och Riggio (2006) diskuterade. 

 

4.2 Inspirerande motivation 
 

Nedan följer undertemana till inspirerande motivation från vår tematisering. 

 

4.2.1 Utmaningar 
 

Ett sätt att öka de anställdas motivation är enligt Bass och Riggio (2006) att hela tiden utmana sina 

anställda. Dörnyei (1998) belyste att ett sätt att skapa motivation är att vägleda sina anställda. R6 

ansåg att för att bli motiverad så ville personen ”prova nya saker, utvecklas och ha roligt på jobbet.” 

Vidare så antydde majoriteten av de anställda att de ville utvecklas genom utmaningar och variation.  

  

R4: ”Man vill inte att det ska bli tråkigt och samma hela tiden. Man ska få chans att utvecklas och 

det bör finnas en variation i arbetet som leder till ökad motivation.”  

 

R9: Man måste kunna utvecklas, man vill inte stå still för då ledsnar man på sitt arbete och känner 

att man står stilla på samma plats.  
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Respondenterna belyste att bland annat utmaningar är viktigt i sitt arbete för att kunna utvecklas på 

en individnivå. De belyser att utan utmaningar i sitt arbetet kan det kännas som att man står still på 

samma plats och då kan arbetet kännas tråkigt, vilket i sin tur kan leda till att de ledsnar på sitt arbete. 

Vidare så tolkar vi svaren som att utmaningar leder till att arbete känns roligare, mer spännande, och 

leder till en ökad motivation. Det positiva mönstret i de svar vi fått kan enkelt kopplas till den 

teoretiska referensramen. Bass och Riggio (2006) skriver att den inspirerande motivationen bidrar 

med att inspirera och motivera sina anställda och att det ger mening åt de anställdas arbete.   

4.2.2 Förväntningar 
 

Den transformella ledaren ska enligt Palmer et al. (2001) förmedla sina förväntningar på sina anställda 

för att de ska vara medvetna om hur de utvecklas i sina arbeten. Vid frågan kring hur de anställda 

ansåg kring att chefen ställde krav på dem ansåg majoriteten av respondenterna att det var bra att 

chefen berättade vilka förväntningar denna hade på dem. Vi tolkade svaren som att de ansåg att det 

var bra att de fick höra vad chefen hade för förväntningar, men att det borde ske under exempelvis 

utvecklingssamtal.  

R6: ”Bra, ska ha ett möte med chefen som ett utvecklingssamtal. Viss gräns på hur höga men för att 

kunna uppnå dem är det bra att veta om förväntningar. Bra om chefen frågar vad man själv tycker 

att man är bra på.” 

R7: ”Det ska ingå i ”utvecklingssamtalen” där han berättar hur han vill ha saker och ting.” 

Respondent R6 och R7 gav intrycket av att det var bra att chefen talar om sina förväntningar, så länge 

det inte sker dagligen. Chefen borde då och då muntligt framföra vad som förväntades av dem. R2:s 

svar: Osäkert, kanske kan chefen säga åt efteråt vad han förväntar sig av mig, så man får en changs 

att göra de först, bättre att prova själv. Visade också att förväntningar inte borde framföras innan en 

person har fullföljt en uppgift, utan att chefen i så fall i efterhand berättade sina förväntningar på den 

anställda. Det som också framkom av svaren var att beroende på hur förhållandet såg ut med chefen, 

samt hur chefen framförde detta, så gavs ett negativt intryck till frågan.  

R4 berättade att den vill att chefen sätter upp delmål snarare än att berätta sina förväntningar. R4 

ansåg att det annars kan kännas ”stressigt”. Detta visar också att beroende på hur chefen lägger fram 

sina förväntningar, exempelvis använder ordet delmål istället för förväntningar, kan det inge ett mer 

positivt intryck för de anställda. Även R5:s svar belyste att den anställdes uppfattning och relation till 

sin chef spelade stor roll i om de anställda kände sig trygg med att höra förväntningar av sin chef.” 

… beror på chefens personlighet, om han är lojal och empatisk, samt att de ska vara rimliga.”   
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Palmer et al. (2001) belyser att moral och etik är viktigt för den transformella ledaren, vilket visar att 

teorin stämmer överens med de svar vi fick. R1 och R6 svar gav också intrycket av att de ville vara 

delaktiga när förväntningarna sattes vilket även Bass och Riggio (2006) belyste i sin teori. De menade 

att ledaren bör se till att målen är gemensamma.  

 

4.2.3 Motivationsfaktorer 
 

Även Stone et al. (2004) menar att det är viktigt att den transformella ledaren bygger en bra relation 

med sina anställda genom kommunikation, och att de bygger värderingar på gemensamma grunder.  

Vid frågan kring hur de anställda blev motiverade var respondenternas svar relativt lika: 

 

R4: ”…berömma, lägga upp gemensamma mål, vägledning, belöningar i form av löneförhöjning. 

Man måste ha något man strävar efter. Man måste veta varför man vill utföra något. Om man inte 

är motiverad gör man nog ett sämre arbete.” 

 

R6: ”Vara på olika ställen, ha ett varierande arbete för att kunna utvecklas och lära sig. Testa nya 

saker, testa andras arbeten. Pengarna spelar in, att ha roligt på jobbet gör mycket. Oavsett hur 

motiverad man är så måste man utföra sitt arbete. ” 

 

R8: ”Engagera sig och engagera hela personalstyrkan. Sätta upp mål, ha personliga samtal, 

coaching. Man jobbar för att få en inkomst men är man inte motiverad kan det bli jobbigt att gå till 

jobbet varje dag.” 

 

Den transformella ledaren använder enligt Bass och Riggio (2006) inspirerande motivation för att 

bygga upp ett känslomässigt intresse för ett uppdrag eller för ett mål, samtidigt som Barbuto (2005) 

påstår att inspirerande motivation är en beskrivning av ledarens passion att förmedla en framtida 

idealisk organisation. Av svaren ovan kan vi se att det som teorin beskriver som fungerande 

motivationsfaktorer också är det som de anställda ser som önskvärda beteenden när det kommer till 

motivation. Respondenterna framförde att mål, vägledning och beröm är några av de faktorer som 

påverkar deras motivation på arbetsplatsen. Detta stämmer bra in kring hur Muterera et al. (2015) 

anser att en ledare skapar motivation.  Muterera et al. (2015) menar att ledarens förmåga använda sig 

av symboler, bilder, emotionell attraktion och effektiv kommunikation skapar energi, motivation, 

inspiration och entusiasm.  
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Respondenterna vill inte endast få feedback utan vill som R4 beskriver, ” …ha något att sträva 

efter…”. Antonakis (2006) ser den inspirerande motivationen som att ledaren förutsätter att de 

anställda kan nå sina mål, samt att de visar för de anställda att de har förtroende för att de kommer att 

uppnå dessa mål. Genom detta kommer de anställda bli inspirerade till att faktiskt prestera bättre än 

vad de hade gjort vid normala förväntningar. R1 utryckte liknanden känslor ”En uppgift kan man 

göra bra på för att man har gjort den tusen gånger och utan motivation hade jag gjort den bara för 

att den ska göras. Men är man samtidigt motiverad kan man utföra samma uppgift ännu bättre eller 

kanske utveckla metoden för att hitta bättre lösningar eller resultat.” Detta visar att om en ledare har 

förtroende för sina anställda och motiverar dem kommer de anställda vilja prestera bättre än vad de 

skulle gjort vid vanliga förväntningar. 

 

4.2.4 Sammanfattande diskussion - inspirerande motivation 
 

Precis som Bass och Riggio (2006) säger så kom vi fram till att om ledaren utmanar sina anställda 

och ger dem varierat arbete, så leder det till att de blir motiverade för sitt arbete. Det som även visades 

var att för att bli motiverade för sitt arbete bör ledaren också vara inspirerande. Det visade sig vara 

skilda meningar om anställda vill att ledaren talar om vilka förväntningar som finns. Det kan vara 

både positivt och negativt beroende på hur dessa förväntningar framförs. En negativ faktor av detta 

kan vara att man som anställd känner sig stressad av att veta dessa förväntningar i stället för att bli 

motiverad av dessa. Vi kan då se att hur man blir påverkad beror på vad man själv är för typ av person.  

 

Till stor del tycker de anställda att oavsett hur motiverad man är så utför de fortfarande sitt arbete. De 

menade dock att ju mer motiverade de är desto bättre arbete utför de. För att få motivation behövs det 

bland annat mål, vägledning och beröm. Vi kan även tolka från de svar vi fått att de anställda anser 

att det är viktigt med en bra kommunikation med sin ledare. Genom en bra kommunikation kan det 

byggas upp en bra relation mellan anställd och ledare vilket vi kan se att även det leder till en ökad 

motivation. 

 

När vi ser till dessa svar tycker vi att det känns bra att de allra flesta svar vi fick i kategorin 

”inspirerande motivation” stämmer överens med vad Bass och Riggio (2006) samt Barbuto (2005) 

säger. Detta då vi ser båda dessa ord som någonting positivt, vilket även respondenterna i denna 

undersökning gjort. Respondenterna trycker även på att beröm från ledaren är viktigt, bland annat för 

att få en ökad motivation för arbetet. 
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4.3 Intellektuell stimulation 
 

Nedan följer undertemana till intellektuell stimulation från vår tematisering. 

 

 

4.3.1 Problemlösning 
 

Muterera et al. (2015) menar att för att en ledare ska stimulera sina anställda intellektuellt, krävs det 

att ledare uppmuntrar till nytänkande och kommer med egna lösningar och idéer. På detta sätt så ges 

möjlighet till individerna att utvecklas på nya sätt och inte fastna i gamla mönster. Respondenterna 

verkade anse att det var bra att ledaren uppmanade till nytänkande:  

 

R1: ”…chefen ska finnas för att kunna pusha mig till att utvecklas inom arbetet. Om man kan 

diskutera dem och har en öppen brainstorming är det ju bara bra med flera idéer men är tanken att 

jag ska lösa dem själv är jag ju inte speciellt nytänkande om jag använder chefens idéer och jag 

kan tycka att chefen inte vet sin roll eller har gett mig fel arbetsuppgift om han inte tror på att jag 

kan lösa den själv.” 

 

R10: ”Bra att få testa. Men klarar man inte av det, föra en dialog med chefen och kanske kolla om 

man får lösa det på ”det gamla sättet”. Uppmanar chefen mig att vara nytänkande och komma med 

nya idéer så vet jag att chefen litar på mig att jag ska klara av det.” 

De flesta respondenter ansåg att det var bra att chefen utmanade dem till att lösa problem på nya sätt. 

Svaren tyder alltså på att de anställda anser att de är positiva till att chefen vill att de kommer med 

egna lösningar och idéer, att det är bra med utmaningar. Man kan då som R1, R4, R7, R8 utryckte, 

”…utvecklas”, och som R3 belyste att det är ”…roligt att prova något nytt”. Så länge utmaningarna 

inte ansågs vara för svåra och så länge de fortfarande fick vägledning verkade respondenterna 

positiva. Svaren visade också att om en ledare uppmuntrande de anställda att lösa problem på nya sätt 

så ansåg de att chefen också hade förtroende för sina anställda. Detta belyser också Liu et al. (2010) 

som menar att förtroende innebär att lita på någon annan att utföra en handling som är viktig för en 

själv. 

 

Några av respondenterna belyste dock att det borde vara rimliga utmaningar som var anpassade 

efter individen R9 hävdade att: ”Det är bra om han ger mig rimliga utmaningar. Men 

utmaningarna måste anpassas efter den person som ska få den, alla klarar inte av samma saker. 

Kunna testa nya saker och inte behöva vara rädd att få skäll om man skulle misslyckas. Man kan 

alltid försöka, chefen ska tycka att det är bra att man har försökt men ska inte bli arg om man inte 
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lyckas.” samt att chefen inte får ”skälla”, som R8 sade, om man misslyckas. R4 sade också att 

”man kan bli stressad”.  

 

Detta belyser även Bass (1999) i sin artikel. Han menar att stimulation av en individ som har låg 

stressnivå kan hindra att stressnivån ökar. Om individen däremot redan har en hög stressnivå så kan 

det istället leda till att stressnivån ökar ännu mer hos den individen. R7 svar ”Beroende på var man 

är i livet kan det vara jobbigt men i en lugn närvaro är de bra.” påminde mycket om det som Bass 

(1999) skriver om kring intellektuell stimulation och stress. 

 

4.3.2 Intellektuell utmaning 
 

Rafferty och Griffin (2004) menar att intellektuell stimulering kan öka de anställdas intresse och 

medvetenhet för problem som kan uppstå på arbetsplatsen, samt att det kan hjälpa de anställda att 

utveckla sin förmåga för att lösa problem på nya sätt. Studien visade även att intellektuell stimulans 

hjälpte anställdas förmåga att förstå och analysera problem bättre och att kvaliteten på lösningar för 

problem förbättrades. Nedan följer två av respondenters uttalande kring fördelar med nya utmaningar. 

  

R1: ”Fördelar är ju att för varje ny utmaning får man nya erfarenheter och kunskaper. Och i och 

med de nya erfarenheterna/kunskaperna kan man ta sig an nya utmaningar som i sin tur ger mig 

nya erfarenheter/kunskaper - allt växer och en uppgift jag tyckte var svår för ett år sedan är lätt 

idag och det jag tycker är svårt nu kommer vara lätt om ett år. En klarad utmaning ger mig mer tro 

på mig själv. Det kan ju också bli påfrestande att ständigt utsättas för utmaningar. ” 

R2: ”Växer inom företaget, känner sig betrodd, klättrar i stegen på något vis, nackdelar beror på 

vilket sätt, om han delar upp lika mellan alla eller favoriserar.” 

 

Bland respondenternas svar så sa de flesta att utmaningar bland annat gav nya erfarenheter och 

kunskaper, samt att det på lång sikt ledde till personlig utveckling. Andra respondenter menade att 

utmaningar kan leda till en ökad motivation och att det kan hjälpa en att växa inom företaget. Vi 

tolkade vissa av svaren som att de ansåg att nya utmaningar också gav dem chansen att ”växa inom 

företaget” och ”klättra i stegen”, som respondent R2 svarade.  

 

Vi tolkade det som att när ledaren ger anställda chansen att lösa nya problem, så ser respondenterna 

det som att ledaren också känner förtroende för att de kan klara uppgiften. Detta kan i sin tur leda till 

att deras förtroende ökar för ledaren eller företaget. Rafferty och Griffin (2004) skriver just detta, att 
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intellektuell stimulation leder till att de anställda identifierar sig på ett mer positivt sätt med 

organisationen än vad de gjort innan. Vidare så kopplade några av respondenterna utmaningar till 

något som sågs som jobbigt och påfrestande. R1: ”Känns de uppgifter man får alldeles för utmanande 

kan det nog bli lätt att tappa motivationen om man inte hittar lösningar till dem.” Även R9 svar tydde 

på att utmaningar kunde ses som något negativt. ”Nackdelar är att man kanske får utmaningar som 

man inte klarar av eller förväntar sig saker som man inte kan uppfylla.” 

 

Respondenternas svar kring nackdelar såg relativt lika ut. De ansåg att det kunde bli påfrestande att 

ständigt utsättas för utmaningar och att allt för svåra utmaningar istället kunde leda till stress och 

minskad motivation. Det vi kan se av svaren är att utmaningar är en bra motivationsfaktor så länge 

det anpassas efter individen. För att utmaningarna ska leda till något positivt för företaget och den 

anställda så måste de vara uppnåbara. Podsakoff et al. (1990) belyser just detta i sin artikel. Att den 

intellektuella stimulationen kan leda till minskat förstående, konflikter och stress.  

 

Däremot menar Rafferty och Griffin (2004) istället att det likaväl kan leda till att de anställda känner 

sig mer uppskattade när de uppmanas att ta sig an nya utmaningar, så länge ledaren tar till vara på de 

anställdas behov och välbefinnande. Teorin är således delad när det kom till hur den intellektuella 

stimulationen påverkar de anställda. Av de svar vi fått är det svårt att dra en generell slutsats men det 

vi kan utläsa är att den intellektuella stimulationen inte borde ses som något som varken är positivt 

eller negativt. Det som Rafferty och Griffin (2004) belyser beror på omständigheterna och att det inte 

kan ses som antingen eller. Ledaren måste se till individen och anpassa utmaningarna efter rådande 

situation. 

 

Ett annat sätt för ledaren att stimulera sina anställda är enligt Bass (1999) att uppmärksamma de 

utvecklingsbehov de anställda har och genom att stödja och coacha sina anställda i utvecklingen. Bass 

och Riggio (2006) menar att de transformella ledarna får sina följares förtroende genom att vara 

rättvis mot sina efterföljare samt visa att de tror på sina följare. Vi kunde se att coachning var ett 

sådant ämne som också kunde ses på olika sätt beroende på vem som svarade. De flesta förhöll sig 

positivt bland annat R4 svar: ”Ledaren/chefen ska ge både bra och dålig feedback men i en positiv 

anda. För att kunna utvecklas.” Medans andra verkade som att de inte ville att chefen skulle lägga 

sig i lika mycket.  För att stimulera sina anställda menade Bass (1999) att ledaren måste hjälpa sina 

anställda att blir mer kreativa och innovativa genom coaching och vägledning. Alla respondenterna 

ansåg att coachning var viktigt för att utvecklas och för att behålla motivationen. R5 svarade dock att 

endast viss vägledning var önskvärt, vilket än en gång visar att allt måste anpassas till varje individ.  
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4.3.3 Sammanfattande diskussion - intellektuell stimulering 
 

De svar vi fått i vår undersökning visar att respondenterna anser att det är bra om deras ledare ger 

dem utmaningar, bland annat till att lösa problem på nya sätt. De menar att det är bra med utmaningar 

ibland. När vi jämför detta med vad Muterera et al. (2015) säger, kan vi se att resultatet i studien visar 

samma sak. Respondenterna menar även att så länge utmaningarna är uppnåeliga så är det bra och 

det visar även på att ledaren har förtroende för sina anställda.  

 

Liu et al. (2010) säger att intellektuell stimulering kan hjälpa de anställda att utveckla sin förmåga att 

lösa problem på nya sätt.  Det vi kunde se i vår studie var att de anställda genom utmaningar ansåg 

att det på sikt kan leda till personlig utveckling samt att det även kan kopplas till en ökad motivation 

för arbetet. Vi kan även utläsa av de anställdas svar att om en ledare ger dem en chans att visa vad de 

går för, bland annat genom att få lösa nya problem, känner de att ledaren har förtroende för dem. 

Detta kan i sin tur leda till att de anställdas förtroende även ökar för ledaren.  

 

Vi har även kunnat se att det finns nackdelar med detta. Respondenterna menar att ständigt utsättas 

för utmaningar, eller om det är för svåra utmaningar, kan leda till att de i stället tappar motivationen 

och blir stressade. Utmaningar är alltså bra så länge de anpassas efter varje enskild individ. Då 

Podsakoff et al. (1990) och Rafferty och Griffin (2004) pratar både positivt och negativt om 

intellektuell stimulering är det svårt att egentligen veta vad som faktiskt är rätt eller fel. Vi kan utifrån 

vår studie varken se det som något positivt eller negativt då det är båda delarna beroende på 

omständigheterna. Så länge det sker på en nivå som varje anställd anser bra, kan vi se en positiv 

koppling till både förtroende och motivation. Från Bass (1999) kan vi även se att kopplingar mellan 

coaching och förtroende. Det vi kunde se från våra svar var att coaching behövs för att behålla 

motivation och även för att kunna utvecklas. Vi kunde dock inte se någon koppling till förtroende.  

 

4.4 Individualiserad hänsyn 
Nedan följer undertemana till individualiserad hänsyn från vår tematisering. 

 

4.4.1 Relationer 
 

I den individualiserade hänsynen belyser Bass (1999) att ledaren måste anta ett vänskapligt 

förhållningsätt. Det innebär bland annat att mötas på sociala tillställningar utanför arbetsplatsen. 

Respondenterna gav intrycket av att de vill känna ett vänskapligt band med chefen men att det ska 
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ske på en professionell nivå. De vill hålla privatlivet utanför arbetsplatsen. R1:”Jag vill inte veta allt 

om chefens privatliv men jag vill gärna ha ett hum om vilken person denne är på fritiden, typ 

intressen, för att det ska vara mindre stelt.”  

 

Det vi också kan tolka av svaren är att några av respondenterna såg problematik kring att chefen är 

närmare vissa personer än andra, att det kan leda till att chefen favoriserar dem. R6: Det får inte bli 

för personligt. Ska inte ut och festa med kollegor, han ska ha en professionell inställning. Inte bra om 

chefen favoriserar. Om en själv gör ett bättre jobb och chefen har favoriserat blir de inte bra om 

chefen inte kan vara professionell. Andra ansåg att vad, eller med vem, chefen umgås med på fritiden 

inte var något de har att göra med. R10: ”Om inte arbetet blir lidande får chefen vara kompis med 

vem han vill.” 

 

Vi kan inte av svaren se att chefen borde sträva efter att möta sina anställda utanför arbetsplatsen på 

sociala tillställningar så som Bass (1999) menar. Chefen borde i stället skapa ett bra band med sina 

anställda i arbetssammanhang och inte privat. Vi kan ur svaren även tolka att de flesta av 

respondenterna verkar obekväma med att chefen skulle umgås privat med dem. 

 

4.4.2 Personlig utveckling 
 

Den individualiserade hänsynen handlar också om att ledaren ser till varje individs behov och är 

uppmärksam på individens utveckling enligt Bass (1999). Ledaren bör även arbeta mot att utveckla 

individens karriär och stödja dess planer, samt stödja dem emotionellt när så behövs. Personlig 

utveckling var ett återkommande ämne hos respondenterna när vi kom in på ämnet utveckling. Vi 

kunde se att respondenterna såg att personlig utveckling var en viktig faktor för att de ska känna att 

de får ut något av sitt arbete. Svaren visar även att utan utveckling så kan arbetet kännas monotont 

och att de kan tappa motivationen för att fortsätta jobba. Respondent R1 belyser att ”När man inte 

kan utvecklas på jobbet mer så är man nog färdig på den arbetsplatsen och känner att man behöver 

söka sig vidare.” Det tyder på att det också är viktig med kontinuerlig utveckling för att inte förlora 

sina anställda.  R4 belyste hävdade att: ”Chefen ska ha koll på sina anställda och se till varje individ 

vad de bör utvecklas inom. Ha personliga möten med sin chef regelbundet för att prata om hur man 

kan utvecklas. ”  

 

Vi kunde se att personlig utveckling var en sådan faktor som påverkade de anställdas motivation. 

Respondenterna pratade mycket om utveckling för att komma framåt och att denna utveckling bör 

ske kontinuerligt. Johnson et al (2010) belyser att engagemang är en viktig faktor för att en anställda 
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ska känna sig motiverad. Vi kan därför se att om de anställda känner att de utvecklas så kommer de 

också bli mer engagerade och således mer motiverade. 

 

En annan faktor som vi kunde se att de anställda kopplade personlig utvecling till var beröm och 

feedback. Bass (1999) belyser att det är viktigt att chefen kontinuerligt arbetar för att utveckla 

individerna och att följa med under hela processen. För att uppnå detta krävs också emotionellt stöd, 

vilket enligt Bass (1999) kan ske när ledare motiverar de anställda att självförverkliga sig och uppnå 

en högre standard. Dörnyei (1998) hävdar att motivation också skapas genom att de fullföljer sina 

uppgifter och att de får beröm för det. Det stämmer väl överens på de flesta av respondenternas tankar 

kring beröm och feedback. Nedan följer två av respondenternas tankar kring motivation och beröm 

 

R4: ”Beröm är viktigt på grund av att man får motivation till att utföra ett ännu bättre arbete.” 

 

R10: ”feedback kan öka motivationen till att jobba” 

 

Vi kunde också se att respondenterna anser att genom beröm känner de att de utvecklas som individer, 

då de känner sig uppmuntrade. R1 svarade att ”tror man växer lite för varje komplimang man får” 

vilket tyder på att R1 kände en personlig utveckling av beröm. Svaren visar även att beröm för allt 

för små saker, eller för ofta, kan leda till att de anställda känner sig mindre motiverade. R4 svarade 

att ”… Får inte bli en överdrift då man kanske inte nästa gång gör lika bra ifrån sig och inte får 

beröm kan an ta illa upp och bli ledsen.” Teorin har dock missat att ta upp detta problem. Ledaren 

bör se till individens specifika behov och det kan i många fall handla om ledaren uppmuntrar sina 

anställda och att se individen.  

 

 

4.4.3 Lojalitet 
 

Bass (1999) menar att genom individualiserad hänsyn kan ledaren enklare få den anställda att 

identifiera sig med organisationens mål och värderingar. Ledaren kan genom individualiserad hänsyn, 

skapa en känsla av ömsesidig skyldighet mellan ledare och anställd, vilket leder till att den anställda 

känner en högre lojalitet till organisationen.  Detta visade även de svar vi fick: 

 

R1: Jag tycker det är viktigt att vara lojal mot sin arbetsgivare om man trivs på företaget och har 

som ambition att jobba kvar, om man ser ett värde i det. Är chefen lojal till mig är jag lojal 
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tillbaka. Jag tycker det är viktigt att vara lojal mot sin arbetsgivare om man trivs på företaget och 

har som ambition att jobba kvar, om man ser ett värde i det.  

 

R10: Om de inte är lojal finns det inget förtroende och då kan man inte göra ett bra jobb.  

 

Av respondenternas svar kan vi se att det är många som känner sig lojala mot sin ledare och sitt 

företag om ledaren är lojal mot dem. Därför kan vi enkelt dra en koppling till teorins åsikter om 

lojalitet, speciellt de som Bass (1999) hävdar, att lojalitet måste vara ömsesidig. Av de svar vi fått 

kan vi även se att förtroende spelar en stor roll i lojaliteten. De anställa anser att förtroende är en 

viktig aspekt i lojaliteten och att utan den känner de inte någon lojalitet till företaget. Kommunikation 

är också något som är återkommande i respondenternas svar och de verkar se kommunikation som 

ett viktigt verktyg för att skapa förtroende och således lojalitet.  

 

4.4.4 Sammanfattande diskussion - individualiserad hänsyn 
 

Vi har fått fram av de anställda att de gärna vill känna ett vänskapligt band med sin ledare men det 

ska ske på en professionell nivå. De menar att de vill hålla sitt privatliv utanför arbetsplatsen. Vi kan 

även se att det finns en viss problematik med om ledaren är närmre vissa personer på arbetet. Det kan 

enligt några av respondenterna leda till att ledaren favoriserar de personerna, vilket de menar minskar 

förtroendet för ledaren. Andra svarade att vad ledaren gör eller vem den umgås med på sin fritid har 

inte de med att göra. När vi jämför detta med vad Bass (1999)  säger kan vi se att det inte stämmer 

överens. I stället för att ledaren möter sina anställda på sociala tillställningar borde de fokusera på att 

skapa ett bra band med dem i arbetssammanhang.  

 

Om vi ser till utveckling hos de anställda så anser de att personlig utveckling är en viktig faktor, som 

borde ske kontinuerligt. De menar att utan utveckling kan arbetet kännas monotont och det kan även 

leda till minskad motivation för arbetet. Detta kan vi se stämmer överens helt med vad Bass (1999) 

och Johnson et al (2010) säger om utveckling. 

  

I vår studie har vi även kunnat se att det är bra med beröm från sin ledare. De anställda vill inte att 

det ska gå till någon överdrift, men om de har gjort någonting extra bra vill de gärna känna lite 

uppskattning för det genom någon typ av beröm från ledaren. Beröm är något som vi kunnat se, leder 

till ökad motivation för arbetet men vid en överdrift kan det i stället kan få en motsatt effekt. Detta 

problem har inte diskuterats i teorin och vi menar att ledaren bör se till individers specifika behov.  
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I frågor kring lojalitet säger Bass (1999) lika som de vi fått fram i vår studie. Vi kan där se att många 

av de anställda känner sig lojala mot sin ledare och sitt företag, om de är lojala mot dem. De menar 

även att om det inte finns något förtroende mellan ledare, anställd och företaget, känner de heller 

ingen lojalitet mot dem. Genom kommunikation menar respondenterna att denna lojalitet och detta 

förtroende kan uppstå. 
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5. Slutdiskussion  
I följande avsnitt sammanställs analysen av vår studie. Vi lyfter fram och diskuterar de viktigaste 

delarna ur varje dimension från vårt resultat samt besvarar vårt syfte. 

 

5.1 Överblick 
 

Nedan följer en diskussion av resultatet och analysen i kapitel 4. Ur vårt resultat kan vi utläsa att vissa 

av underdimensionerna från den teoretiska referensramen, inte stämmer överens med de svar vi fått. 

Vi kommer nedan att diskutera vilka karaktärsdrag/beteenden vi anser saknas och vilka som stämmer 

överens med teorin. Vi har också funnit ett flertal nackdelar som kan komma ur de olika 

dimensionerna som vi kommer att lägga till i vår uppdaterade figur över det transformella ledarskapet. 

Vi har även kunnat se av vårt resultat vilka av karaktärsdragen/beteenden som de anställda kopplat 

till förtroende och motivation, som även de läggs in i den nya uppdaterade figuren. 

 

5.1.1 Uppdaterad modell från den teoretiska referensramen 
 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur medarbetare ser på de fyra 

underdimensionerna i det transformella ledarskapet och om de anser att ett sådant ledarskap skulle 

kunna bidra till en ökad motivation och ett ökat förtroende.  

 

Studien visade vilka karaktärsdrag inom det transformella ledarskapet som är önskvärda ur en 

medarbetares perspektiv och den bidrog även med att få en ökad förståelse för vilka 

karaktärsdrag/beteenden som leder till en ökad respektive minskad motivation och förtroende för 

ledaren. Det som var särskilt intressant var att vi fann flertalet negativa påverkningar på medarbetarna 

om det tranformella ledarskapet användes på fel sätt. Om ledaren inte hittar en bra balans kan 

beteenden och karaktärsdrag som karakteriserar den transformella ledarna, leda till minskat 

förtroende och minskad motivation. Ur resultatet har vi också kunnat se att kommunikation och lika 

värderingar är en bra utgångspunkt för att karaktärsdragen och beteenden i det idealiserade inflytandet 

ska leda till en positiv påverkan på medarbetarna.  

 

Nedan ser ni en uppdaterad modell av det transformella ledarskapet utformat från de resultat vi fått. 

Modellen visar vilka exakta beteenden och karaktärsdrag som är önskvärda av en ledare, samt hur de 

påverkar medarbetarens förtroende och motivation för ledaren. 

 

 

 



 

48 

 

Transformella ledarskapet
Id

ea
lis

er
at

 
in

fl
yt

an
d

e

Vision och mål

Lagom

För mycket

För lite

Ökat förtroende

Ökad motivation

Minskad 
motivation

Minskat 
förtroende

Vägledning
Lagom

För mycket

Ökad motivation

Minskat 
förtroende

Självförtroende
Lagom mycket Ökat förtroende

Respektingivande

Ställer krav
Lagom mycket

För mycket

Ökat förtroende

Ökad motivation
Lika värderingar 

och visioner

Kommunikation

In
sp

ir
er

an
d

e 
m

o
ti

va
ti

o
n

Utmanande Lagom mycket Ökad motivation

Tala om 
förväntningar

Lagom mycket

För mycket

Ökad motivation

Minskad 
motivation

Vägledande Lagom mycket Ökad motivation

Kommunicerar Lagom mycket Ökad motivation

Bygger relationer Lagom mycket Ökad motivation
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Modell 2, Transformella ledarskapet 

(Egen). 

In
te

lle
kt

u
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l 
st

im
u

la
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o
n

Uppmuntrar till 
kreativitet

Lagom mycket Ökat förtroende

Uppmuntrar till 
nytänkande

Lagom mycket

För mycket

Ökad motivation

Minskad motivation

Uppmuntrar till att 
vara innovativ

Lagom mycket
Ökat förtroende

Ökad motivation

Coachar Lagom mycket Ökad motivation

In
d

iv
id

u
al

is
er

ad
 

h
än

sy
n

Ser behov Lagom mycket
Ökat förtroende

Ökad motivation

Ser till individens 
utveckling

Lagom mycket Ökad motivation

Vänskapligt 
förhållningssätt

För mycket Minskat förtroende

Lojalitet Lagom mycket Ökat förtroende

Beröm (Ny)
Lagom mycket

För mycket

Ökad motivation

Minskad motivation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Teoretiskt bidrag 
 

Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse kring hur medarbetare ser på de fyra 

underdimensionerna i det transformella ledarskapet och om de anser att ett sådant ledarskap skulle 

kunna bidra till en ökad motivation och ett ökat förtroende.  

 

Studien bidrar till teorin genom att visa att de karaktärsdrag och beteenden som teorin framförde inom 

de olika underdimensionerna inte helt stämmer överens med de karaktärsdrag och beteenden som var 

önskvärda av de medarbetarna vi intervjuade.  De viktigaste delarna vi kunde se skiljer teorin från 

praktiken är att om en medarbetare har för nära relation till sin ledare kommer det inte bidra till ett 

ökat förtroende utan snarare påverka förtroendet för ledaren negativt. Bass (1999) kopplar även ihop 

coaching med förtroende vilket vi heller inte kunde finna någon koppling i till praktiken. Vi kan även 
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se att utmaningar, som Bass och Riggio (2006) säger påverkar motivationen positivt, inte alls gör det 

i verkligheten. Våra respondenter menar att det snarare kan leda till stress än att vara en 

motivationsfaktor. Vi drar slutsatsen att teorin behandlar många delar men av det vi fått reda på 

behöver den uppdateras, vilket vi menar att vi bidrar med i denna studie. Om vi till exempel ser till 

Bass artikel från år 1999 kan vi se att mycket har hänt sen dess.  

 

Studien visar också att lika värderingar och kommunikation är viktiga komplement till 

karaktärsdragen och beteendena i underdimensionen idealiserat inflytande, för att öka chanserna att 

det idealiserade inflytandet leder till ett ökat förtroende och motivation. 

 

Från den teoretiska referensramen såg vi också att det saknades en tydlig bild av vilka delar inom det 

transformella ledarskapet som ökade respektive minskade motivationen och förtroendet. Den 

teoretiska referensramen visade att det tranformella ledarskapet kunde leda till förtroende och 

motivation men inte exakt vilka delar inom de olika underdimensionera som ledde till ökat förtroende 

och motivation. Vi har med denna studie fått fram vilka exakta karaktärsdrag och beteenden inom de 

olika underdimensionera som ökar respektive minskar förtroendet och motivationen. Med begräsning 

till de personer vi intervjuat. Studien bidrar även med en förenklad modell, se bilaga 2, till vilka olika 

karaktärsdrag och beteenden som man kan koppla till de olika dimensionerna.  

 

5.3 Praktiskt bidrag 
 

Vi vill med denna studie kunna bidra med en förståelse för de medarbetare som deltagit att få en 

djupare förståelse i vilken typ av ledarskap beteenden och karaktärsdrag som de vill se hos en ledare. 

Vi hoppas med detta att skapa en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att medarbetarna själva 

börjar fundera kring hur deras ledarskap ser ut på arbetsplatsen.  Vi hoppas också att studien kan ge 

insikt för ledare att bättre förstå hur deras beteenden och karaktärsdrag påverkar medarbetarna. Samt 

att få en bättre insikt i vad som anses som önskvärda beteenden och karaktärsdrag.  

 

5.4 Vidare forskning 
 

Vi har utifrån vår studie sett att olika individer ser på det transformella ledarskapet och dess 

underdimensioner på olika sätt. Vår studie skulle kunna kompletterats genom att se hur olika 

personlighetstyper förhåller sig till de olika karaktärsdrag och beteenden som den tranformella 

ledaren besitter. Detta skulle kunna leda till en djupare insikt till hur den tranformella ledaren bör 

anpassa sig efter olika personligheter.  
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Trots att det transformella ledarskapet fokuserar mycket på individanpassning saknas det studier kring 

hur den transformella ledaren bör anpassas sig till olika personlighetstyper.  I en studie av Deinert et 

al. (2015) studerades hur en ledares personlighetsdrag genom fem-faktor modellen i relation till 

underdimensionerna kan påverka de anställda och företaget. Därför skulle en studie av de anställdas 

personlighetsdrag i samband med underdimensionerna vara ett förslag till vidare forskning.  

 

Vidare hade en kvantitativ studie av vår studie kunna ge en ytligare insikt till vilka beteenden som är 

önskvärda inom det transformella ledarskapet samt kunna generalisera på ett annat sätt än vad vi 

kunnat göra med denna studie. 

 

Vi menar även att det skulle vara intressant att studera de nya kategorierna vi fick fram i vår studie, 

beröm, lika värderingar och visioner samt kommunikation och vad de har för påverkan på förtroende 

och motivation. Detta sett både från de anställdas perspektiv samt ur ledarens perspektiv  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Kategori Fråga Källa 

Etiska aspekter 

 

Informera intervjupersonen 
och få samtycke till: 

 

Informationskravet: 
Informera om studiens syfte 

och de moment som ingår. 

 

Samtyckeskravet: Informera 
om att deltagandet är frivillig 

och att de får hoppa över 

frågor och avbryta intervjun. 
 

Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet: Informera 
och fråga om personerna vill 

vara anonyma, informera om 

att uppgifterna om personen 

kommer hanteras med största 
möjliga konfidentialitet. 

 

Nyttjandekravet: Informera 
om att intervjumaterialet 

enbart kommer att användas 

för forskningsändamålet. 

 

Bryman & Bell (2013) 

Bakgrundsinformation 

 

Namn? 

Ålder? 

Kön? 
 

 

Tema 1: Idealiserat 

inflytande 

Hur känner du kring att 

chefen ställer krav på dig? 

Bass (1999) 

 Hur vill du att chefen ska 

vägleda för att du ska 

fullfölja dina 

arbetsuppgifter?  

Bass (1999) 

 Hur pass viktigt är det för 

dig att chefen har 

självförtroende? 

Bass (2006) 
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 Hur ser du kring ledarskap 

och respekt? 

Anser du att det är viktigt 

att beundra sin chef? 

(Muterera et al., 2015)  

 

Bass & Riggio (2006) 

 Vad har du förväntningar 

på chefens beteenden kring 

etik och moral? 

Gregory Stone et al. (2004) 

 Är det viktigt att din chef 

har en vision för 

framtiden? 

Rafferty & Griffin (2004) 

Tema 2: Inspirerande 

motivation 

Vad tycker du om att din 

chef ger dig nya 

utmaningar? 

 

Gregory Stone et al. 

(2004), Bass & Riggio 

(2006) 

 Hur känner du för att din 

chef skulle berätta vilka 

förväntningar han har på 

dig? 

 

Bass & Riggio (2006) 

 Kan du berätta lita om dina 

tankar kring motivation? 

 

Dörnyei, (1998), Hodges 

2004), Maehr (2001) 

Tema 3: Intellektuell 

stimulering 

 

Hur ser du på att din ledare 

utmanar dig att lösa 

problem på nya sätt? 

 

Bass & Riggio (2006) 

 Vad finns det för 

fördelar/nackdelar med att 

din chef ger dig nya 

utmaningar? 

Zacharatos (2000), Bass & 

Riggio (2006) 

 Hur ser du på coaching 

från chefen? 

 

Antonakis (2006) 

Tema 4: Individualiserad 

hänsyn 

 

Vad vill du ha för relation 

med din chef?  

 

Bass (1999), Bass & 

Steidlmeier (1999), 

Antonakis (2006) 

 Hur viktigt är det att 

chefen arbetar för att du 

ska utvecklas?  

 

Bass & Steidlmeier (1999) 

 Hur vill du att din chef ska 

bete sig när du gjort 

någonting bra? 

 

Antonakis (2006) 

 Hur ser du på att vara lojal 

mot ditt företag? 

 

Bass (1999) 

Övrigt Har du något övrigt du 

skulle vilja tillägga eller 

fråga? Går det bra om vi 
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återkommer om det visar 

sig att vi behöver 

komplettera med något? 

 

 

Bilaga 2 – Huvudteman och underteman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


