
 
 

BLEBl      BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA         VT2015 
 Institution Industriell Ekonomi 
                   Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap och Motivation 

Transaktionell och Transformativ ledarskap inom högskola och vård. 

 

 

 

 

 

Kandidatarbete i Psykologi, 15 HP 

 

Författare: Ali Armand Zeaiter & Stefan Ristic 

Handledare: Erik Lindström 

Examinator: Erik Lindström 

 

 

 



 
 

 

Abstrakt  

 

Medarbetarnas motivation är avgörande för att uppnå organisationens mål. Syftet med studien 

var att undersöka vilka av de två ledarskapsstilarna (transformativa och transnationella) som 

har mest påverkan på medarbetarnas motivation.  Undersökningsgruppen bestod av 40 

personer. Resultaten visade att både transformativa och transaktionella ledarskapsstilarna är 

nödvändiga på medarbetarnas motivation. Det specifika resultatet visade att den 

transformativa ledarskapsstilen hade en högre effekt på medarbetarnas motivation. Resultatet 

av studien kommer att vara till nytta för att bättre förstå hur medarbetarna motiveras. 
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Inledning 
 

Medarbetarnas motivation byggs på värderingar, beteenden och hur ledaren leder sina 

medarbetare. Medarbetare med hög motivation blir mer delaktiga och engagerade i sina 

uppgifter, uppdrag och arbetar hårdare för att uppnå jobbets mål. De ser sig själva som mer 

värdefulla på arbetsplatsen och att arbetsplatsen är en plats för lärande och utveckling av 

deras kapacitet. Ledarens inflytande är en viktig faktor som påverkar medarbetarnas 

önskemål, behov, tillfredsställelse och motivation för arbetet. En ledare är en viktig källa till 

medarbetarnas motivation på jobbet och ledarens beteende har stor betydelse på anställdas 

känslor. Det finns symptom och fenomen som visar medarbetarnas låga motivation och detta 

kan upptäckas genom observation av anställdas beteenden till exempel: att komma för sent till 

jobbet, att vara sen med sitt arbete, att inte använda arbetstiden på ett lämpligt vis, att gå hem 

tidigt innan arbetstiden tagit slut eller hög sjukfrånvaron. Detta kan observeras i 

medarbetarnas beteende (Thahier, Ridjal & Risani, 2014). 

Tidigare forskning om ledarstilar har fokuserat på att hitta specifika beteenden och attityder 

som producerar den starkaste påverkan på medarbetarnas motivation. Det svåraste jobbet för 

en ledare är att hitta ett effektivt sätt att motivera sin personal och sina medarbetare. I en 

undersökning där de försöker ta reda på vad som motiverar människor som inte får ett 

gemensamt svar utan det är olika svar, för vi individer är olika och saker och ting motiverar 

oss på olika sätt. Det har gjorts olika studier där de har arbetat med en form av ledarskap 

under de senaste 50 åren och forskarna som har gjort undersökningarna och studierna har 

fortfarande svårt att definiera vad som motiverar medarbetarna. Slutligen kom forskarna fram 

till en slutsats och det var att de måste försöka förstå effekten av olika ledarskapsstilar. Varför 

det var svårt att komma fram till en slutsats berodde på grund av begreppet ledarskap, detta 

begrepp utvecklas och förändras nämligen hela tiden. På grund av detta ser forskarna 

ledarskap som en process som ska övervinnas (Alimo-Metcalfe, 1997). Utifrån forskarnas 

slutsats att förstå effekten av olika ledarskapsstilar har författarna till den här undersökningen 

två ledarstilar som tidigare forskning lyfter fram som är avgörande för ett framgångsrikt 
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ledarskap. Transaktionella ledarstilen och den transformativa ledarstilen (Mutjaba, 2014). Den 

transformativa ledarstilen fokuserar främst på att inspirera medarbetarna. Den transaktionella 

ledarstilen fokuserar på att övervaka medarbetarna och motivera dem med belöningar. Den 

här undersökningen analyserar ledarstilarnas effekter på medarbetarnas motivation inom vård 

och högskolan. Resultatet av denna studie kommer att vara till nytta för att utveckla en bättre 

förståelse för hur medarbetarna motiveras av sin ledare (Johnson & Dpboye, 2008;Ashforth & 

Humphrey, 1995). 

 

Introduktion 

Motivation 

Motivation definieras således som en kraft som bestämmer riktningen på en persons beteende, 

individens nivå av ansträngningar och graden av uthållighet. Medarbetare med hög motivation 

tenderar att känna sig mindre stressade och bli en bättre person på arbetsplatsen (Mujtaba, 

2014). En kompetent medarbetare är medveten om hans ochhennes kapacitet, roll och 

utveckling på en arbetsplats. De känner sig motiverade när de tillåts att ta initiativ och fatta 

beslut själva. Alla medarbetare motiveras inte av finansiella belöningar (Zareen, Razzaq & 

Ramzan, 2013). Som en hypotetisk konstruktion; motivation brukar står för det som ger 

energi, styr och upprätthåller beteende. Ledarens och medarbetarens relation är en viktig del 

av anställdas tillfredsställelse och engagemang i jobbets mål. Många teorier och även litteratur 

har visat att de medarbetare som har en god relation till sin ledare blir mer motiverade, 

engagerade och utövar all sin energi för att utföra sina uppgifter och uppdrag, (Kahn, 1990) 

detta med högre arbetstillfredsställelse (Zareen, Razzaq & Ramzan, 2013). 

Om individer är motiverade till att utföra vissa typer av arbete eller att engagera sig i vissa 

typer av beteenden för ren skojs skull, så ökar motivationen. Detta innebär att motivation 

fungerar som en stimulans för att medarbetarna ska kunna njuta av arbetet. Som ledare ska du 

motivera dig själv genom att hitta njutning och glädje i det arbete du utför innan du motiverar 

dina medarbetare (Barbuto, Fritz & Man, 2002).   

Motivation är önskan inom en person som orsakar att en individ börjar agera för en eller flera 

skäl för att nå målet (Locke, 1970). Alltså är motivation en målinriktad enhet och ord som 

behov, vilja, lust och drivkraft kommer ifrån ordet motivation. Förståelsen för motivation är 

viktig eftersom prestanda, reaktion och andra organisatoriska beteenden påverkas av 
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motivation och den kallas även för krafter inom personens inre som påverkar hans/hennes 

styrka (Locke, 1970). 

Människor är motiverade att komma till jobbet i tid, avsluta ett projekt några timmar tidigare 

eller sikta på många andra mål. Motivationen innebär som sagt olika nivåer av uthållighet 

vilket betyder att en individ har motivation för en viss tid. Individens motivation är en 

kombination av lust och energi som riktas mot ett mål (Bennis, 1997). Att påverka någons 

motivation innebär att få medarbetarnas vilja att göra något som måste göras. Individer kan 

motiveras av övertygelser, värderingar, intressen, rädslor och värdiga orsaker. Den mest 

kända teorin för att motivera en medarbetare är Maslows (1958), Herzbergs (1968) teori. Där 

presenterar de västerländska företag som fokuserar på att tillfredsställa medarbetarnas behov 

som av Maslow och Herzberg definieras genom jobbdesign, deltagande i beslutsprocesser, 

befordran, möjligheter och lön (Bennis, 1997).   

Teorin om behovshierarki erbjuder en pyramid av säkerhet, social känsla och 

självförverkligande behov. Maslow (1958) har fem olika nivåer av individuella behov och har 

två kategorier (Osborne, 2001): 

Högre behov: 

1) Högsta behovet är att förverkliga sig själv genom att växa och använda sin förmåga till 

ett kreativt tänkande. 

2) Behovet av uppskattning av andra vilket ger större prestige, behovet av självkänsla, 

personlig känsla av kompetens och behärskning.     

Lägre Behov: 

1) Sociala behov av kärlek, tillgivenhet, känsla av samhörighet i en relation med andra 

personer. 

2) Säkerhetsbehov, skydd och stabilitet. 

3) Fysiologiska behov som mat, vatten, näring och samlag.  
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Rollen av ledarskap i motivation 

 

Ledarskap bidrar till en hög grad av framgång och misslyckanden i en organisation. Dessa 

relationer mellan ledarskapsstil och motivation har studerats av Bass och Avolio (1990), 

Collins och Porras (1996). Dessa författare pratar om livscykelteorin och hur denna teori 

utvecklades för att illustrera viktiga förhållanden mellan uppgift och relationsinriktade mål av 

ledningen. Teorin hjälper ledarna att anpassa sig efter varje medarbetares erfarenhet. 

Livscykelteorin var väldigt effektiv för ledarna på grund av att det förklarade medarbetarnas 

roll och behov i organisationen. 

Ledarskapsstilar 

 

En arbetsplats behöver en ledare som kan producera men samtidigt vara effektivt. En 

arbetsplats behöver ofta en ledare som är anpassningsbar och som både organiserar arbetet 

och medarbetarna (Bass, 2008). En ledare har som uppdrag att vägleda och motivera 

medarbetarna med sin erfarenhet och kraft. Mycket litteraturer och forskning om ledarstilar 

fokuserar på två huvudområden inom ledarskap; transaktionellt och transformativt ledarskap. 

Dessa två ledarstilar har varit av stort intresse den senaste tiden (Laohavvichien, Fredendall & 

Cantreell, 2009). 

 Bass & Avolion (1990) hade en teori som baserades på två olika ledarskapsstilar. Teorin 

påbörjades när Burns startade forskning kring ledarskapsstilar som handlade om hur politiker 

leder. Teorin om ledarskap anslöts till organisation och företag. Bass (2008) tog teorin till ett 

nytt steg och utvecklade den till att skapa två ledarskapsstilar: den transformativa och den 

transaktionella ledarskapsstilen. De två ledarskapsstilarna blev allmänt tillämpade. Den 

transaktionella ledaren är inte lika effektiv jämfört med den transformativa. En transformativ 

ledare sätter medarbetarna i fokus, där ledaren ta fram medarbetarnas kreativitet och 

motiverar dem. Den transaktionella ledaren bygger på att ledaren använder sig av belöningar 

eller bestraffningar beroende på hur medarbetarna utför uppgifterna (Bass, 2008). Både 

ledarstilarna hjälper till att tillfredsställa medarbetarna. I vissa situationer kan inte båda ge den 

ultimata tillfredsställelsen för medarbetarna. En studie gjord av Chen, Beck & Amos (2005) 

fann att anhängare var nöjda med belöning.   
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Transformativt ledarskap 

 

Yukl (2011) påstår att en transformativ ledare är en person som utvecklar motivation hos 

medarbetarna. Ledarens fokus är på medarbetarnas relation till honom/henne. När 

medarbetarna inser att relationen är viktig, upplever medarbetarna en oerhörd ökad grad av 

motivation (Bass, 2008). Burke och Collins (2001) säger att en transformativ ledare utvecklar 

positiva relationer med medarbetaren för att stärka medarbetarnas arbetsprestation. En 

transformativ ledare höjer medarbetarens motivation genom att vädja till högre värderingar 

som frihet, rättvisa. fred och jämställdhet (Sarros & Santora, 2001). Transformativa ledare 

uppmuntrar sina medarbetare till att se sina egna behov och att fokusera på sina intressen i 

den arbetssituation de befinner sig i. En transformativ ledare vinner medarbetarens förtroende 

genom beteende. Ledaren ger friheten till medarbetarna så att de själva bli ledare (Bass & 

Avloio, 1990). Bruke och Collins (2001) säger att det transformativa ledarskapet bygger på 

fyra viktiga punkter: 

 Idealiserat inflytande: medarbetarna har ett förtroende för ledaren. Ledaren respekteras 

och uppskattas och detta leder till en högre motivation. Ledaren upplevs av 

medarbetarna som karismatisk och idealiserad. 

 Inspirerande motivation: Medarbetarna får det stöd som behövs och ledaren utmanar 

sina medarbetare för att motivera dem. Ofta ses ledaren som positiv och en ledare som 

vill utveckla medarbetarnas självförtroende. 

 Intellektuell stimulans: Ger utrymme för medarbetarna att växa intellektuellt av en 

enkel uppgift. Ledaren demonstrerar att det inte finns onödiga frågor och att misstag 

kan leda till utveckling.  

 Individualiserad anpassning: Ger varje medarbetare vägledning eller coaching. 

Ledaren fungerar som en mentor för medarbetarnas utveckling, vilket med tiden kan 

leda till att medarbetarna kan utföra mer komplexa arbetsuppgifter. 

 

Dessutom hade Alima-Metcalfes (1997) forskning en lista på 12 faktorer som beskriver en 

transformativ ledare: vara avgörande, beslutsam, självsäker, självbestämmande, kunna 

delegera och utveckla andra, främja och kommunicera, att kunna klargöra gränserna, 

involvera andra i besluten och främja kritiskt och strategiskt tänkande. Bass och Avolio 

(1990) rapporterade att den transformativa ledarskapsstilen har en positiv effekt på 



9 
 

arbetsplatsen både när det gäller produktivitet men också ekonomin. Bas (1985) skapade en 

teori om transformativt ledarskap. Medarbetare som har en transformativ ledare känner tillit, 

beundran, lojalitet och respekt mot sin ledare och är motiverade för att utföra extra 

rollbeteende (Bass, 1985; Katz & Kahn, 1978). Den transformativa ledaren visade sig lyckas 

öka medarbetarnas förtroende och tillfredsställande (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & 

Fetter 1990). En transformativ ledare kan uppnå den maximala prestandan från medarbetarna 

genom deras inspiration och genom att höja medarbetarnas kriterier för framgång och 

utveckling (Bass, 1985;Yamarino & Bass, 1990). 

Transaktionellt Ledarskap 

 

Den transaktionella ledarskapsstilen utgår ifrån ledarens förmåga att styra organisatoriska 

belöningar och skapandet av en beredskap mellan medarbetarna som ska göra sina insatser 

mot slutförande mål som en organisation har samt ta del av belöningarna (Bass  & Avalio, 

1990). Transaktionellt ledarskap innebär att ledaren är ute efter att uppnå rutiner som ska 

avgöras utifrån medarbetarnas prestation. Enligt Schermerhorn (2003) finns det fyra 

dimensioner:  

A) Ansvarsbelöningar: innebär att ge olika typer av belöningar i utbyten mot varandras 

mål och prestationer. 

B) Aktiv förvaltning genom undantag: innebär att titta efter avvikelser från regler och 

normer och följa de åtgärder som har gjorts. 

C) Passiv administration: innebär att ingripa om regler och normer inte uppfylls. 

D)  Laissez faire: innebär att undvika ansvar och att undvika beslut  

Transaktionellt ledarskap innebär att arbeta med en lönsamhet genom ekonomiskt utbyte med 

medarbetarna. I denna relation har medarbetarna materiella och psykiska behov som 

tillfredsställas i utbyte med förväntade arbetsprestation (Sarros & Santora, 2001).  

Den transaktionella ledarskapsstilen omfattas av belöningar där medarbetarna belönas genom 

aktiva och positiva arbetsuppgifter mellan ledare och medarbetare där det klargörs vad som 

bör göras för att en medarbetare ska belönas. Ledningen övervakar medarbetarnas prestationer 

och de vidtar åtgärder när det uppstår problem (Avolio, Bass and Jung 1999). Det finns 

studier som har undersökt effekterna av transaktionellt ledarskaps kreativitet. Tidigare studier 

har gett blandande resultat för sambandet mellan transaktionellt ledarskap och medarbetarnas 
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kreativa beteende. Det transaktionella ledarskapet kan ge en negativ effekt på medarbetarnas 

kreativa beteende eftersom ledarna fokuserar mer på att underlätta medarbetarnas prestationer 

och mindre på att stimulera deras idéer (Pieterse et al. 2010).  

Kritik av transformativt och transaktionellt ledarskap 

 

Empirisk forskning stödjer idén från det transformativa ledarskapet som är att transformativa 

ledare påverkar medarbetarnas arbetsmotivation positivt (Diaz-Saenz, 2011). Ett antal 

forskare kritiserade det transformativa ledarskapet (Beyer 1999; Hunt, 1999; Yukl, 1999, 

2011). Yukl (1999) konstaterade att den underliggande mekanismen för det transformativa 

ledarskapet var oklart. Burns (1978) hävdade att transaktionellt ledarskap leder medarbetarna 

till en kortsiktig relation av utbyten med ledaren. Den kortsiktiga relationen mellan 

medarbetare och ledare framkallar ett utbyte av tillfredsställelse och skapar ofta irritation 

mellan dem. Ett antal forskare kritiserade den transaktionella ledarskapsteorin eftersom den 

använder en one-size-fits-all. Detta innebär att den tillämpas och passar alla sorters individer. 

En pågående och levande forsknings finns om transformativt och transaktionellt ledarskap och 

en analys av de senaste förskingrarna finns nedan. 

 

Tidigare forskning 

 

Nyligen har forskare fått en ökad uppmärksamhet om ledarskap som en av det mest kritiska 

faktorerna som påverkar medarbetarnas motivation och kreativitet. Ett antal studier har 

påvisat att en ledare kan förbättra medarbetarnas motivation (Shin och Zhou, 2007). Dock har 

sådana studier oftast fokuserat på ledarens stöd (Amabile, Schatzel, Moneta & Kramer 2004). 

Forskarna började undersöka teorier om ledarskapsstilar, särskilt mycket om transformativt 

och transaktionellt ledarskap. Ett antal studier har visat att tranformativt ledarskap har mest 

positiva effekter på medarbetarnas motivation. 

Utifrån tidigare forskning har det visat sig att de finns en koppling mellan de två ledarstilarna 

och motivation. I en studie gjord av Zareen Razzaq & Mujtaba (2010) har de undersökt tre 

ledarstilar: den transaktionella, transformativa och laissez faire och deras inverkan på 

medarbetarnas motivation i en bank.  Banksektorn i Pakistan har valts ut för undersökningen 

på grund av stark interaktion mellan ledare och medarbetare. Deltagarna var heltids anställda 
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på banken och arbetade på icke-ledande positioner. Enkäter användes för undersökningen. 

Fem olika banker var valda från Pakistan och 20 medarbetare undersöktes från varje bank. 

Undersökningen visade sig att alla tre ledarstilar har en positiv inverkan på medarbetarnas 

motivation.  

Data som samlades via enkäter visade på att ledare inom banksektorn är mer inriktade mot det 

transaktionella ledarskapet jämfört med det transformativa ledarskapet. Ledarna delar ett 

utbyte i form av en relation med sina arbetare. Belöningar och straff är verktyg som används 

för att motivera medarbetarna både positivt men också negativt. Den transaktionella 

ledarstilen har den starkaste påverkan på medarbetarnas motivation medan laissez-faire 

ledarskapsstilen har en mellanliggande effekt och tranformativt ledarskap har den lägsta 

påverkan. Den viktigaste faktorn är att chefer och ledare bör anta lämpliga ledarstilar enligt 

situationen som medarbetarna befinner sig i. Det finns inte så mycket forskning kring hur en 

ledare påverkar medarbetarnas motivation i en banksektor (Mujtaba, 2014). 

Sjuksköterskeledare har undersökts för att förstå bättre vilka ledare som har mest positivt 

inflyttande på omvårdnadspersonal (Öhman, 1999). En sjuksköterskeledare har som fokus att 

rekrytera, behålla och motivera medarbetarna. Ledare inom vården har en viktig roll och är 

avgörande för att uppnå dessa resultat och att återuppbygga förtroendet och respekten som 

personal måste ha (Laschinger & Finegan, 2005). Betydelsen av att ha en stark, tydlig, 

stödjande och inspirerande ledare är viktigt i en hälso-organisation (Walters, 2005). 

Teorin av transformativt och transaktionellt ledarskap erbjuder en ram utifrån vilken ledare 

kan vidareutveckla sina egna kunskaper, förmågor och som kan leda andra att vara den 

modellen som behövs för att forma medarbetarnas engagemang och arbetsmotivation. Syften 

med ovan nämnda studie var att undersöka transformativt och transaktionellt ledarskap inom 

vården i förhållande till sjuksköterskans arbetsmotivation. Studien undersökte två viktiga 

variabler: Sjuksköterskeledare och personalens engagemang och motivation. (McGuire, 

2003). 

Undersökningen skedde på 21 sjukhus i Ohio USA. Undersökningens deltagare var 63 

sjuksköterskeledare som hade varit i sin nuvarande ställning i minst 6 månader. Varje ledare 

hade 24-timmars ansvar och riktade, planerade och kontrollerade personalen som jobbade på 

sjukhuset. Deltagarna var 94 % kvinnor i åldern 36 och 55. Majoriteten av ledarna, 76 % hade 

en studentexamen eller magisterexamen i omvårdnad. Över hälften (59 %) av ledarna hade 

operativt ansvar för mer än en omvårdnadsenhet och varje ledare hade ansvar för cirka 64 
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medarbetare. Varje deltagare fick en enkät, i enkäten beskrevs riskerna för deltagarna och att 

dem var anonyma. Enkäten som deltagarna fick innehöll frågor som hade anknytningar till 

arbetet. Frågeformuläret (Bass & Avolio, 2000) användes för att mäta transformativa och 

transaktionella ledarskap. Enkätfrågorna hade en skala från 1 till 5 varav 1 representerande 

inte alls och 5 är mycket (McGuire & Kennerly, 2003). 

Undersökningens resultat visade att den transformativa ledaren har en högre känsla av 

engagemang med sina medarbetare. Den transformativa ledarens sjuksköterskor utvecklades, 

engagerades och motiverades mer än vad de gjorde av det transaktionella ledaren. Det visade 

sig också att medarbetarna litar på ledare som är naturligt entusiastiska, optimistiska och som 

kan föreställa en mer attraktiv framtid inte bara genom belöningar (McGuire & Kennerly, 

2003). 

 Barbuto (2005)  undersökte hur ledaren använde sig av de transaktionella, tranformativa och 

karismatiska ledarskapsstilarna för att motivera sina medarbetare. 186 ledare och 759 

medarbetare från olika organisationer undersöktes. Deltagarna var anställda i olika branscher 

på olika ställen. Deltagarna fick fylla i enkäter som skickades via post. Resultatet av studien 

analyserades med programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Barbuto 

(2005) presenterade resultatet att den trasformativa ledarskapsstilen hade en högre korrelation 

med motivationen än vad de transaktionella och karismatiska ledarskapsstilarna hade. 

Motivationen korrelerade med det transformativa ledarskapet vilket indikerarar att 

medarbetarna motiveras genom att ”ha kul” på jobbet. Barbuto (2005) kom fram till att det 

transformativa ledarskapet har stort inflytande på känslor och prestation. Resultatet visade att 

det transformativa ledarskapet är kopplat till positiva effekter på arbetsplatsen, eftersom 

ledaren ser till att alla medarbetare utvecklas och får den hjälpen som behövs (Barbuto, 2005). 

En studie gjord Wei Hin, Chin Wei och Abdullah (2012) hade som syfte att undersöka 

sambandet mellan den transaktionella och transformativa ledarskapsstilen med ledarnas 

motivation. Deltagarna i studien var chefer som arbetade i olika industrier. Ledarna 

undersöktes genom att fylla i en enkät. Deltagarna var 77 personer varav 44 män och 34 

kvinnor. Resultatet från studien visade att både transformativt och transaktionellt ledarskap är 

relaterat till ledarnas motivation. Resultatet visade att korrelation, regression i bedömningen 

av variabler eller empiriska samband mellan transformativt och transaktionellt ledarskap med 

motivation var statiskt signifikant. Det visade sig att det var en hög korrelation mellan 

ledarstilarna och ledarnas motivation. Resultaten av studien stödjer konceptutvecklingen av 
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transformativt och transaktionellt ledarskap som en interaktion i ledarnas motivation. Enligt 

Bass & Avolio (1990) är analysen av transformativ och transaktionell ledare en vetenskaplig 

aktivitet för att förbättra motivationen. Denna studie bidrar också till att klargöra hur varje 

ledarstil fungerar. Ledare som visade att de var transformativa, uppmuntrade medarbetarna 

genom att se bortom sina egna behov och istället fokusera på gruppens övergripande intresse. 

De tranformativa ledarna visade också att de bygger ett positivt förhållande med 

medarbetarna för att stärka medarbetarnas prestanda och motivation. Praktiskt taget, denna 

studie hjälper till att identifiera vilken ledarstil som passar de flesta organisationer i Malaysia 

(Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012). Det är dock fortfarande otydligt hur transformativa 

och transaktionella ledare påverkar medarbetarnas motivation. Därför finner författarna att det 

är intressant att forska inom det.  

Utifrån Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) och Zareen, Razzaq & Mujtaba (2014) studie 

beskriver de i sina artiklar om negativa och positiva ord som påverkar medarbetarna i deras 

arbetsliv. Enligt dessa författare anser de i deras undersökning att dessa ord/begrepp har både 

positiv och negativ effekt på medarbetarnas prestation, motivation och dagliga rutiner. Dessa 

negativa och positiva ord kommer författarna att använda i enkäten.  

Negativa 

Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) skriver i sin studie att belöning är ett negativt ord för 

att det ger en kortsiktig effekt för motivation och det kan leda till en negativ effekt. Med detta 

menar Wei Hin, Chin Wei & Abdullah att det kan leda till att medarbetarna kräver 

högre/bättre belöningar (Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012).  

Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012), Zareen, Razzaq & Mujtaba (2014) nämner att 

auktoritär inte är som mest funktionellt i ledarskap.  En auktoritär ledare leder sina 

medarbetare genom sin krävande disciplin och hans/hennes idéer. Båda författarna ser detta 

som ett negativt ledarskap (Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012) (Zareen, Razzaq & 

Mujtaba, 2014). 

Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) påstå att en ledare som inte tar ansvar och inte agerar 

kan leda till att olika konflikter uppstår på arbetsplatsen, vilket gör att författarna ser det som 

ett negativt ledarskap (Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012). 
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 Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) skriver att en passiv ledare som inte tar initiativ för 

arbetsuppgifterna och som lutar sig tillbaks och låter andra gör uppgifterna åt honom leder till 

en sämre arbetsmiljö (Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012). 

Zareen, Razzaq & Mujtaba (2014) anser att en ledare som sätter press på sina medarbetare 

kan orsaka sämre prestationer därför att alla individer inte kan hantera pressen och stressen 

som de är utsatta för på en arbetsplats (Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2014). 

Zareen, Razzaq, Mujtaba (2014)  anser att en kritisk ledare kritiserar mer än vad den ger 

beröm, vilket kan leda till att medarbetarna tappar motivationen (Zareen,  Razzaq & Mujtaba, 

2014). 

 

Positiva: 

En engagerad ledare är en ledare som lägger mycket tid på både sitt arbete och på sina 

medarbetare. En engagerad ledare engagerar sig i att motivera medarbetarna (Wei Hin, Chin 

Wei & Abdullah, 2012). 

Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) skriver att en driven ledare är en ledare som kan driva 

sina medarbetare framåt mot organisationens mål. Med sin drivande egenskaper kan en driven 

ledare hjälpa sina medarbetare att höja motivationen (Wei Hin, Chin Wei & Abdullah, 2012).  

En kommunikativ ledare som kommunicerar med sina medarbetare kan leda till engagemang, 

förtroende och bättre samarbete mellan ledare och medarbetare (Wei Hin, Chin Wei & 

Abdullah, 2012). 

En lärande ledare är bra för en organisation för att det utvecklar medarbetarnas kunskaper och 

ger en ökad förmåga att ge resultat. Genom lärande kan ledaren växla sin erfarenhet med sina 

medarbetare (Zareen, Razzaq & Mujtaba 2014).  

Zareen, Razzaq & Mujtaba (2014) anser att en rättvis ledare är en individ som är korrekt och 

objektiv. En rättvis ledare kan bidra till olika lösningar när konflikter uppstår på en arbetsplats 

där hon/han tar ställning till vem som har rätt eller fel (Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2014). 

Ledare med en inspirerande egenskap kan bidra till en uppfriskande miljö för de anställda. 

Zareen, Razzaq & Mujtaba (2014) menar att en ledare med en inspirerande egenskap kan lyfta 

moralen och motivationen hos en medarbetare (Zareen,  Razzaq & Mujtaba, 2014). 
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En ledare med uppmuntrande beteende kan göra arbetsmiljön mer rolig för medarbetarna 

genom exempelvis humor. Genom denna humor så sprider ledaren glädje på arbetsplatsen 

vilket gör det enklare för medarbetarna att komma till jobbet nästa morgon (Wei Hin, Chin 

Wei & Abdullah, 2012). 

En ledare med integritet har heder och lojalitet för sina medarbetare och ledaren ser detta som 

en stolthet (Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2014). 

 

Syfte 

 

Som det visade sig av tidigare beskrivningar är begreppen ledarskap, motivation och 

medarbetare förknippade till varandra. Tidigare forskning visar vilken betydelse de olika 

begreppen kan ha på en arbetsplats. Dock har tidigare forskning inte fokuserat mycket på det 

transaktionella och transformativa ledarskapet kopplat till medarbetarnas motivation. 

Därför finner författarna att det är intressant att undersöka om de transformativa och 

transaktionella ledarskapsstilarna påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. 

Syftet med studien är att undersöka medarbetarnas motivation utifrån de transaktionella och 

transformativa ord som tillhör de två ledarskapsstilarna. Utifrån syftet utformades tre 

frågeställningar: 

- I vilken utsträckning kan den transaktionella ledarstilen påverka medarbetarnas 

motivation? 

- I vilken utsträckning kan den transformativa ledarstilen påverka medarbetarnas 

motivation? 

- Vilken av den transformativa och transaktionella ledarstilen påverkar medarbetarnas 

motivation mest? 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

 

Till undersökningen var det sammanlagt 40 deltagare.  Deltagarna jobbade inom Högskola 

och vården i Södra Sverige. I allmänhet var båda arbetsplatserna kvinnodominerade. Det var 7 

män och 33 kvinnor. Ålder var mellan 18 och 62. Deltagarna jobbade som administrativa 

personal och sjuksköterskor. 

Material 

 

Enkäten bestod av 18 olika frågor. Enkäten inleddes med en kort presentation av studien och 

författarna. I presentationen nämndes också att författarna tog kontakt med deltagarnas ledare 

angående undersökningen men även att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att 

deltagarna skulle få vara anonyma. Därefter gavs två bakgrundsfrågor nämligen ålder och 

kön. Där efter följde fjorton frågor som hänvisade till de transaktionella och transformativa 

ledarskapsstilarna. Utifrån tidigare forskning valdes 7 ord ser begreppsförklaringen nedan (s. 

13). Deltagaren fick utifrån en skala fylla i vilken utsträckning x ord påverkar honom/henne 

positivt. Skalan var graderad från 1 till 5, 1 motsvarade inte mycket och 5 mycket. Deltagarna 

fick sedan avsluta enkäten med att fylla i två öppna frågor. I den första öppna frågan skulle 

deltagarna beskriva med egna ord vad som motiverar dem på en arbetsplats utifrån deras 

tidigare svar. I den andra öppna frågan skulle deltagarna beskriva hur de upplever sitt arbete 

idag och hur den skulle se ut imorgon. De 14 orden valdes utifrån dessa artiklar (Wein Hin, 

Chin Wei  & Abdullah, 2012; Zareen, Razzaq, Mujtaba, 2014;Barbuto Jr, 2005). I deras 

undersökning användes olika ord för att beskriva de olika ledarskapsstilarna både positivt och 

negativt. I enkäten placerades orden inte i ordning för att öka undersökningens validitet. Det 

vill säga att orden inte placerades i den ordningen som författarna nämnde dem då deltagarna 

inte skulle vara medvetna om vilket ord som tillhör vad. 

De fyra positiva ord som tillhörde transformativ ledarskapsstil är: uppmuntran, rättvisa 

inspiration och integritet. 
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De tre negativa ord som tillhörde transformativ ledarskapsstil är: kritisk, pressande och 

passiv. 

De fyra positiva ord som tillhörde transaktionell ledarskapsstil är: kommunikativ, driven, 

lärande och engagerad. 

De tre negativa ord som tillhörde transaktionell ledarskapsstil är: auktoritär, belönande och 

ansvarslös. 

Procedur 
 

Undersökningen genomfördes på Högskola och inom vården. Kontakten med deltagarna 

inleddes med direkt kontakt. Med andra ord gick författarna till högskolan med enkäterna för 

att träffa deltagarna och fråga om de var intresserade att delta i undersökning. Deltagarna i 

vården fick enkäterna genom författarnas kontakt person. Enkäten delades ut i pappersform 

till deltagarna då författarna introducerade sig med vilken högskola de tillhör, vilket program 

de studerar och vad undersökningen handlar om. Författarna tydliggjorde att ingen av 

deltagarnas svar skulle kunna identifieras från enkäten och att informationen skulle 

undersökas i grupp och inte enskilt. Ledarna har inte möjligheten att komma åt deltagarnas 

skattningar och på arbetsplatsen fanns inte någon information om någon som deltog i 

undersökningen. Efter det fick deltagarna information om att författarna samlar in enkäterna 

efter två dagar. Författarna ville undvika påtryckningar därför lämnades deltagarna i lugn och 

ro. Efter två dagar fick författarna samla in alla enkäter där de tackade deltagarna för deras tid 

och för att de ville vara med i undersökningen. 

Databearbetning 
 

Analysen för denna undersökning gjordes i ett kvantitativt program, Statistical Package för 

The Social Science (SPSS). Data från enkäten överfördes manuellt till programmet. Analysen 

som används var korrelation T-test och Error Bar. För att tolka resultatet har författarna 

använt sig av ”Error Bar” av konfidensintervall 95 % för att få fram en Graf som visar vilka 

begrepp som var mest men också minst betydande. Genom att använda Error Bar fick 

författarna en figur som besvarar deras frågeställningar. Vidare genomfördes en korrelation 

mellan olika begrepp för att kunna tydliggöra vilka begrepp som korrelerade med varandra.  
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Resultat 
 

Resultatet utifrån Figur 1 visar att ordet uppmuntrande är mest betydande. Ord som rättvis, 

inspirerande och engagerad har också en ganska hög signifikant. Resultatet utifrån figur 1 

visar att de tre transformativa orden till vänster var mest betydande men också ordet till höger 

som tillhör den transaktionella ledarskapsstilen; engagerad som också hade en hög 

signifikant.  Dem mindre betydande ord var ansvarslös och passiv. Detta innebär att 

deltagarna tyckte minst om ledare som var ansvarslösa men också ledare som var passiva och 

auktoritära. Deltagarna tyckte mest om uppmuntrade och rättvisa ledare. Resultaten visar att 

den transformativa ledarstilen har en högre effekt på medarbetarnas motivation än vad den 

transaktionella har.  

 
 

 
Figur 1. Transformativa ord till vänster markerade med en cirkel och transaktionella ord till 
höger som är markerade med en fyrkant.  
Korrelation mellan transformativa ord respektive transaktionella ord. 

 



19 
 

För att undersöka sambanden mellan olika ord har författarna skapat en tabell som visar vilka 

transformativa ord respektive transaktionella ord som korrelera med varandra positivt och 

negativt (Tabell 1).  

 

Korrelation 
 

Transformativa ord: 

I tabell 1 visar det sig att transformativa ord som kritisk och press, som har en korrelation på 

p>.02, indikerar positiv korrelation med varandra. Andra transformativa ord som rättvis och 

passiv visade ett negativt samband då korrelationen är obetydligt p > -.02. Inspirerande och 

passiv visade sig också ett negativ samband, då korrelationen är p> -.04 och detta innebär att 

de är obetydliga. Inspirerande och uppmuntrande p< 0.7  vilket innebär att det inte finns 

någon statistiskt signifikant korrelation mellan de två variablerna. Uppmuntrande och kritisk 

har ett negativt samband med varandra då korrelationen ligger på p > -.03 detta innefattar att 

de är obetydliga.  Det visade sig ett statistiskt negativt signifikant samband mellan 

uppmuntrande och passiv där korrelationen ligger på p >– .03 detta innebär att de är 

obetydliga. Uppmuntrade och rättvisa hade en positiv korrelation på p<.01 vilket visar att de 

är betydliga. Integritet och uppmuntrade hade en positiv korrelation med varandra p <.26. 

Press och uppmuntrande hade en korrelation på p <.15 vilket visar att de är betydliga. Ord 

som integritet och inspirerande hade en positiv korrelation med varandra p <.26. 

 

Transaktionella ord: 

 Ett statiskt negativt signifikant samband erhölls mellan transaktionella ord som driven och 

ansvarslös där korrelationen var på p > -.31 och detta innebär att de är obetydliga. 

Kommunikativ och driven hade ett hög positivt samband med varandra där korrelationen var 

p<.65. Däremot hade kommunikativ ett negativt samband med ord som auktoritär p > -, 10 

och ansvarslös p > -.08 vilket innebär att de är obetydliga. Det visade sig ett statistiskt 

negativt signifikant samband mellan driven och ansvarslös p > -.31 som också betyder att de 

är obetydliga. Driven hade en hög positivt signifikant samband med engagerad .56. Lärande 

visade ett negativt samband med auktoritärt p > -.03 och ansvarslös p > -.08 vilket resulterar 

att de är obetydliga. Engagerad hade ett hög positivt samband med belönande, kommunikativ 

och driven, vilket visar att de är betydliga, där korrelationen mellan engagerad och belönande 

var på p<.39, korrelationen mellan engagerad och kommunikativ var på p <.05 och mellan 
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engagerad och driven p<0,56 vilket innebär att det inte finns någon statistiskt signifikant 

korrelation mellan de två variablerna. Ansvarslös hade ett negativt samband med driven p > -

.03. Auktoritär och belönande hade en negativ korrelation på p > -.09 vilket visar att de är 

obetydliga. Belönande hade en positiv korrelation med kommunikativt p<.04 som anses vara 

betydliga. Däremot hade belönande en negativ korrelation med ansvarslöst p > -.01 som är 

obetydligt. 

 

 

 

Tabell 1. Korrelation mellan transformativa och transaktionella begrepp. 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-failed) 

*. Correlation is significant at the level (2-Failed) 

 

 
 

Öppna frågor 
 

Deltagarna fick svara på två öppna frågor. Den första frågan var att titta tillbaka till sina svar 

och beskriva med egna ord vad de känner och vad som motivera de? Den andra frågan 

handlade om att beskriva med egna ord hur de upplevde sitt arbete idag och hur det skulle 

kunna se ut imorgon? De flesta deltagare resumerade ungefär på sammansätt och de svarade 

så här: ”Bra ledarskap med tydliga direktiv och tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 

är för mig den högsta motivation. Jag motiveras av en ledare som ger ung möjlighet att agera 

fritt men under ansvar. Med en ledare som är insatt och engagerad i medarbetarnas 

Kritisk Driven Rättvis Kommunikativ Inspirerande Uppmuntrande Lärande Intergritet Press Auktoritär Belönande Passiv Ansvarlös Engagerad

Kritisk 1 0.189 0.70 0.110 0.36 ‐0.039 0.11 0.43 0.28 0.29 0.223 0.286 0.167 0.025

Driven 0.189 1 ,553** ,652** 0.259 0.078 ‐0.056 ‐0.021 0.455 0.276 0.366 ‐0.305 ‐0.316 0.562

Rättvis 0.07 ,535** 1 ,713** 0.133 0.197 0.095 0.027 0.269 0.009 ,572** ‐0.208 ‐0.127 ,540**

Kommunikativ 0.11 ,652** ,713** 1 0.275 0.227 0.17 0.171 0.249 ‐0.103 ,416** ‐0.154 ‐0.082 ,507**

Inspirerande 0.036 0.259 0.133 0.275 1 ,750** ,377* 0.26 0.271 ‐0.018 0.082 ‐0.441 ‐0.442 0.252

Uppmuntrande ‐0.039 0.078 0.197 0.227 ,750** 1 ,356* 0.233 0.158 ‐0.04 0.069 ‐0.353 ‐0.294 0.217

Lärande 0.11 ‐0.056 0.095 0.17 ,377* ,356* 1 ,492** ‐0.201 ‐0.39 0.035 .211 ‐0.089 0.148

Intergritet 0.043 ‐0.021 0.027 0.171 0.26 0.233 ,492** 1 0.047 ‐0.087 0.05 0.016 0.56 ‐0.034

Press 0.28 ,455** 0.269 0.249 0.271 0.158 ‐0.201 0.047 1 ,521** 0.066 0.152 0.069 0.207

Auktoritär 0.29 0.276 0.009 ‐0.103 ‐0.018 ‐0.04 ‐0.39 ‐0.087 ,521** 1 ‐0.0099 0.292 0.257 0.084

Belönande 0.223 ,366* ,572** ,416** 0.82 0.069 0.035 0.05 0.066 ‐0.099 1 ‐0.192 ‐0.158 ,397*

Passiv 0.286 ‐0.305 ‐0.208 ‐0.154 ‐0.144 ‐0.353 ‐0.211 0.016 0.152 0.292 ‐0.192 1 ,856** ‐0.413

Ansvarlös 0.167 ‐0.316 ‐0.127 ‐0.082 ‐0.442 ‐0.294 ‐0.089 0.056 0.069 0.257 ‐0.158 ,856** 1 ‐0.245

Engagerad 0.025 ,562** ,540** ,507** 0.252 0.217 0.148 ‐0.034 0.207 0.084 ,397* ‐0.413 ‐0.245 1
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arbetsuppgifter och även är mån om den enskildas situation. Positiv inspiration belöning 

engagemang. En rättvis ledare motivera mig mest. En ledare som är närvarande engagerad 

och belönande ger en mer arbetsglädje, motivation och viljan att göra saker utöver "bara" 

arbetsuppgifterna, så som att baka t.ex. En rättvis lyhörd positiv engagerad och närvarande 

ledare är bra. En bra ledare ska ha tålamod och vara duktig på att undervisa”.  

På den andra öppna frågan svarade de flesta så här: ”Vår avdelningsledare är relativt ny i sin 

roll och inte så insatt i alla delar av verksamheten. Upplever dock att jag inte har 

stöd/förtroende från ledaren. Hade dock önskat starkare ledare som kan driva våra frågor upp 

mot ledningen bättre. Min ledare gör varken till eller från gällande min motivation. Vi har en 

chef som tror på oss ger oss utrymme och ger oss ansvar och frihet. Hoppas att framtiden 

också ser ur så. Viktigt att utvecklas genom kompetens men även på nya utmaningar på 

jobbet. Mitt arbete är väldigt varierande från dag till tag. Jag tror inte att mitt arbete kan se ut 

mycket annorlunda ut imorgon iallafall inte just nu. Mitt arbete engagerar mig jag får positiv 

och belönande feedback för det arbete som jag gör. Jag har stor frihet att själv lösa upp mina 

arbetsuppgifter efter de lagar/förordningar och deadlines som gäller. Någon större förändring 

framöver kan jag inte se. Stressigt ingen möjlighet att påverka alldeles för chefs styrt. Finns 

ingen morgondag. Idag är stressen ett faktum personalbristen gör att man inte hinner med alla 

arbetsuppgifter, och man jobbar för två. Ibland väldigt stressigt. Får inte alltid en ersättare när 

någon är sjuk. Det positiva är att jobba med människor mycket givande. En ledare på varje 

arbetsplats är viktigt. Det är viktigt att ha någon som kan leda arbetet & styra upp om det 

skulle behövas. Varje dag ser olika ut. Det är varierande/ omväxlande med mycket eget 

ansvar. Det är inte en dag som är den andra lik. Jag upplever mitt arbete mycket positivt & 

trivs bra!”. 

Undersökningen breddar vår förståelse av hur medarbetenas motiveras och hur medarbetarna 

engageras i deras jobb. Studien visar också hur viktigt en medarbetare/ledare relation är. 

Ingen forskning har hittats om hur medarbetarna motiveras mest av ledaren när det gäller en 

högskola och inom vården.  Därför finner författarna att undersökningen förhoppningsvis är 

ett viktigt bidrag i detta område, eftersom motivation och utveckling av medarbetarnas är 

avgörande på en arbetsplats. 

Syftet med studien var att undersöka hur transformativ samt transaktionell ledarskap påverkar 

medarbetarnas motivation. Denna kunskap anser vi vara viktigt för att förstå bättre hur 
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ledarna motiverar sina medarbetare. Studien syftade även att se vilka av de två 

ledarskapsstilarna som bedöms ha mest inflytande på medarbetarnas motivation. 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på om de transformativa och transaktionella ledarskapet 

bidrar till medarbetarnas arbetsmotivation. Denna kunskap ses som viktigt för att förstå hur 

medarbetarna får sin arbetsmotivation utifrån dessa två ledarskap.   

Resultatet från undersökningen visade att medarbetarna generellt var mer positiva för 

egenskaperna hos en transformativ ledare.  Medarbetarna uppfattande att transformativt 

ledarskap förekom i större utsträckning än transaktionellt. Detta visar att medarbetena 

bedömer en ”bra” ledare som är rättvis, inspirerande, uppmuntrande men också 

kommunikativ och detta kan vi se genom skattningen. Rättvis, inspirerande och uppmuntrande 

tillhör den transformativa ledarstilen och kommunikativ tillhör den transaktionella ledarstilen. 

Resultatet visar att den transformativa ledarstilen är mest effektiv på medarbetarnas 

motivation. Medarbetarnas skattning av transformativ ledarskap kan bero på hur de upplever 

en effektiv ledare på arbetsplatsen. Detta innebär att medarbetarnas ledare bedömas vara 

särskilt transformativ.  Detta betyder också att ledarna tar hänsyn till individuella behov 

genom stöd och utveckling. Undersökningen visar att passiva, ansvarslösa och auktoritära 

ledare är negativ korrelerad med motivation.  Skattningen av de 3 ledare kan bero på att 

medarbetarnas inte vill ha en ledare som är passiv, ansvarslös eller auktoritär. Wei Hin, Chin 

Wei & Abdullah (2012) skriver att en passiv ledare som inte tar initiativ och är passiv i sin 

ledning leder till en sämre arbetsmiljö. Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) påstå att en 

ledare som inte tar ansvar och inte agerar kan leda till att olika konflikter uppstår på 

arbetsplatsen vilken kan leda till sämre motivation. En auktoritär ledare leder sina 

medarbetare genom sin krävande disciplin och hans/hennes idéer vilket inte alla individer kan 

anpassa sig efter det. Detta kan leda till sämre motivation säger Wei Hin, Chin Wei & 

Abdullah (2012) 

I Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012) studie, visade resultatet att det fanns en positiv 

samband mellan variablerna som visar att det finns en hög korrelation mellan transformativ 

och motivation. Precis som i denna studie skriver Wei Hin, Chin Wei & Abdullah (2012)  att 
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en uppmuntrande ledare har en hög effekt på motivationen. I denna studie hade ordet 

uppmuntrande en ganska hög påverkan på medarbetarnas bedömning av motivation. 

Transformativa ledare som kan uppmuntra medarbetarna att se sina egna behov och fokuserar 

på gruppens övergripande intresse för att utveckla positiva förhållanden med medarbetarna 

ger som resultaten antyder högre motivation. 

Vidare visar denna studie vilka ord som korrelerande mest med varandra. Resultatet visade att 

transaktionella ord korrelerade mest med varandra: engagerad och kommunikativ som hade en 

perfekt korrelation på p< .05. I en tidigare studie gjord av Bass (1997) visade det sig att det 

finns en högre korrelation mellan transformativ ledarskap och motivation. 

En studie gjord av McGuiere & Kennerly (2003), visade att den tranformativa ledarskapet 

skapade en högre känsla av engagemang med sina medarbetare. Transformativa ledare hade 

en större påverkan på medarbetarnas motivation. Det visade sig också att transaktionella 

ledare som använder sig av ”belöningar” inte är de mest effektiva. Enligt många forskare så 

anses belöningar ha en negativ effekt på medarbetarnas framtids motivation. I vår 

undersökning visade sig att medarbetarna hade en positiv inställning för en ”belönande” 

ledare. Detta tyder på att deltagarna vill belönas för de framsteg som de gör i organisationen. 

Validitet och reliabilitet  
Validitet betyder att resultatet ska vara giltigt, relevant och syftet ska överensstämma med 

resultatet då reliabilitet betyder att studien är tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 

Författarna tycker att deras validitet och reliabilitet är giltig och trovärdig men de tycker även 

att det hade blivit en större validitet och reliabilitet om de hade haft flera deltagare. Jacobsen 

(2002) nämner att om undersökningen är pålitlig så kan andra författare göra om 

undersökningen och få exakt samma resultat för att det ska motsvara validiteten och 

reliabiliteten för den undersökningen som görs. Med andra ord de som gör om författarnas 

undersökning och får exakt samma resultat då bevisar de att undersökningen har en hög 

validitet och reliabilitet.    

Begränsningar och framtida forskning 

 

Denna studie har flera begräsningar som ger möjligheten för framtida forskning, först och 

främst deltagarna i denna studie var begränsad på grund av tiden. Enkäten utfördes på två 

olika platser med totalt 40 deltagare. Vi föreslår ett bredare urval för att säkerställa 
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noggrannheten och riktigheten av data. Vi föreslår en vidare studie på en större organisation 

där vi undersöker bara den transformativa ledarskaps effektivitet på medarbetarna. 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis bidrar den här studien till att undersöka vilken ledarstil som enligt 

medarbetarnas bedömning påverkar deras motivation. Denna studie undersökte två ledarstilar 

transaktionell och transformativ. Resultaten från studien visade att båda ledarstilarna har en 

positiv inverka på medarbetarnas motivation. Den transformativa ledarstilen har den starkaste 

påverkan på medarbetarnas motivation medan transaktionell ledarskapsstil hade en mindre 

effekt.  Den viktigaste faktorn är att ledare bör anpassa sin ledarstil efter medarbetarna för att 

få en högre motivation.  Studien hjälper till att ledningen identifiera vilken ledarskap still 

passar bäst för högskolan och vården. 
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Bilaga 
 

Vi som skapade denna enkät är två studenter som läser sista året på Samhällsvetarprogrammet 

på Blekinge Tekniska Högskola.  Vi undersöker medarbetarnas motivation utifrån 

ledarskapsstil. Besvara gärna frågorna i den ordningen som de är utformade. Du kan gärna gå 

tillbaka till dina svar och ändra dem. Inget svar är rätt eller fel, utan du kan svara själv och 

utgå från dina upplevelser. Vi uppskattar verkligen tiden du lägger ner på enkäten. Vi vill 

också påpeka att vi har tagit kontakt med er ledare angående den här enkäten. Du är helt 

anonym i undersökningen. 

Vi tackar så mycket för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Armand Zeaiter och Stefan Ristic 
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1.    Är du kvinna eller man? 

    Kvinna  Man  

2.    Ålder? ____ 

 

3. Till vilken utsträckning kan en kritisk ledare påverka dig positivt? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

4. Till vilken utsträckning kan en driven ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

5. Till vilken utsträckning kan en rättvis ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

6. Till vilken utsträckning kan en kommunikativ ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

7. Till vilken utsträckning kan en ledare med inspiration påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

8. Till vilken utsträckning kan en ledare som är uppmuntrande påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

9. Till vilken utsträckning kan en lärande ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

10. Till vilken utsträckning kan en ledare med integritet påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 
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11. Till vilken utsträckning kan en ledare som sätter press påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

12. Till vilken utsträckning kan en ledare som är auktoritär påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

13. Till vilken utsträckning kan en belönande ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

14. Till vilken utsträckning kan en passiv ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

15. Till vilken utsträckning kan en ansvarslös ledare påverka dig positivt?? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

16. Till vilken utsträckning kan en engagerad ledare påverka dig positivt? 

Inte mycket        1   2    3    4  5            Mycket 

 

17. Titta tillbaka till dina svar och beskriv med egna ord vad du känner och vad som 

motiverar dig. 

 

 

18. Beskriv med egna ord hur du upplever ditt arbete idag och hur det skulle kunna se ut 

imorgon? 

 


