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Sammanfattning
Bakgrund: Ledarskap är och kommer fortsättningsvis vara ett aktuellt ämne i dagens

samhälle. Relationen mellan en ledare och en följare kommer kontinuerligt att förändras över

tid. Denna uppsats ämnar att undersöka till vilken utsträckning ledare inom

rekryteringsbranschen är transformativa enligt sina medarbetare och vilken påverkan det har

på deras inre och yttre motivation.

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts på ett rekryteringsbolag i Stockholm,

Sverige. Respondenter kontaktades via email och Microsoft Teams där de blev inbjudna till

att svara på webbenkäten. Totalt svarade 50 respondenter på enkäten, varav inga interna

bortfall. Transformativt ledarskap mättes med mätinstrumentet “Developmental Leadership

Questionnaire” (DLQ) av Larsson. G och inre och yttre motivation med “Work Extrinsic and

Intrinsic Motivation Scale” (WEIMS) av Maxime A. Tremblay, Ce ́line M. Blanchard, Martin

Villeneuve Sara Taylor, och Luc G. Pelletier.

Resultat: Resultatet indikerade på ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och

medarbetarnas inre motivation. På grund av ett oacceptabelt värde på Cronbach’s alpha

ansågs den yttre motivationen inte vara pålitlig och uteslöts därmed från analysen i denna

studie.

Diskussion: Det har visat sig från olika studier runt om i världen att transformativt ledarskap

har en positiv inverkan på medarbetarnas inre motivation. Resultaten från denna studien

visade på ett måttligt positivt samband mellan variablerna. För att kunna dra mer generella

slutsatser om sambandet mellan variablerna krävs det ett bredare urval av respondenter.

Slutligen, framför vi förslag på vidare studier inom detta ämne.

Nyckelord
Chefer, Följare, Motivation, Transformativt ledarskap
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Abstract
Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the

relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This

study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the

employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees'

internal and external motivation.

Method: A quantitative cross-sectional study has been carried out in a recruitment company

in Stockholm, Sweden. Respondents contacted through email and group chats and were then

presented the survey. 50 respondents participated in the survey with no internal dropout.

Transformational leadership was measured with Developmental Leadership Questionnaire

(DLQ) by Gerry Larsson and motivation with Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale

(WEIMS) by Maxime A. Tremblay, Ce ́line M. Blanchard, Martin Villeneuve Sara Taylor,

and Luc G. Pelletier. .

Results: The results indicate a positive relationship between transformational leadership and

employees' internal motivation. Due to an unacceptable Cronbach’s alpha value, extrinsic

motivation was considered to be unreliable and was therefore excluded from the analysis in

this study.

Discussion: It has been proven from various studies around the world that transformational

leadership has a positive impact on followers' intrinsic motivation. The results from the

respondents in this study showed a moderate relationship between the variables. In order to

establish more clear conclusions about the connection between the variables, it requires a

broader selection of respondents. Lastly, we offer suggestions for future resarch on this topic.

Keywords
Followers, Managers, Motivation, Transformational Leadership
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Förord
Med några få ord, så skulle vi vilja tacka alla som har hjälpt oss med denna uppsats. Vi är

speciellt tacksamma och skulle vilja tacka….

Esther Hauer:

För att ha varit en engagerad och uppmuntrande handledare som har delat med sig av

värdefulla synpunkter, kunskap och vägledning under arbetets gång

Vår seminariegrupp:

För värdefulla insikter och kommentarer

Alla respondenter:

För att ni har hjälpt oss att samla in data till uppsatsen genom att svara på vår enkät, utan er

medverkan hade inte den här undersökningen varit genomförbar

Vänner och familj:

För det fantastiska tålamodet och stödet

Bästa hälsningar,

Jennie och Jenny
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1. Inledning

Vi närmar oss en era där ledarskapet har blivit alltmer komplext. Att vara empatisk, stödjande

och inspirerande har blivit grundläggande för en bra ledare, snarare än att det bara är “en

bonus”. Förväntningarna på ledare har förhöjts och nya begrepp och teorier om effektivt

ledarskap är i konstant utveckling (George & Jones, 2012). Logiskt sett uppstår det

funderingar för ledare och organisationer, med en mängd ledarskapsteorier i ryggsäcken om

vad som egentligen är ett effektivt ledarskap i praktiken. På så sätt har teorin om

transformativt ledarskap, “ledare som har en vision om hur bra saker kan bli i en

organisation i jämförelse med hur saker är just nu” (2012, s. 356) blivit alltmer aktuell i

nutiden. Detta i och med att ledarskapet tillför medarbetare mer motivation och stimulans

som mynnar ut i bättre arbetsprestation.

Enligt Bisander (2020) har ledare och chefer en stor inverkan på sina medarbetares mående

och arbetsprestation som kan komma att påverka det mer positivt men också mer negativt.

Ledare kan hjälpa anställda i arbetet men också få dem att tappa motivation beroende på hur

de väljer att peppa och vägleda sina anställda i deras arbetsuppgifter. Transformativt

ledarskap beskrivs som ett humant sätt att driva en organisation som senare kan resultera i

ökad motivation hos sina medarbetare. Detta bekräftas ytterligare av en

kunskapssammanställning utformad av myndigheten för arbetsmiljökunskap, att när det

kommer till ledarskap och hälsa har transformativt ledarskap visat sig vara gynnsamt för

välmående hos individer inom organisationen. Just transformativt ledarskap karaktäriseras

som ett visionärt och inspirerande sätt att styra och leda sitt team där det tas hänsyn till

medarbetarna och deras behov. När ledare är tydliga med sina målsättningar och visioner

samt att de involverar alla i teamet, resulterar det att anställda upplever en ökad mening i

arbetet vilket har en god effekt på deras välbefinnande (Myndighet för arbetsmiljökunskap,

2020).

Tidigare forskning visar att transformativt ledarskap har varit ett växande intressant område

att studera både globalt och nationellt i Sverige. Det har gjorts studier med både kvantitativa

och kvalitativa metodansatser i alla möjliga sektorer. Intresset har motiverats av att

transformativt ledarskap har visat sig ha framträdande positiva effekter för medarbetare på

flera olika sätt. Likheterna från studierna är främst att transformativt ledarskap har en positiv

inverkan för medarbetares arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation
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(Tims, Bakker & Xanthopoulou, 2011; Ghadi, Fernando & Caputi, 2012; Afsar och Umrani,

2019; Mahmood, Uddin & Fan, 2018; Gong, Huang & Farh, 2009; Tafvelin, Armelius &

Westerberg, 2011). Även om de positiva aspekterna av transformativt ledarskap har fastställts

i flera sammanhang återstår det att studera det transformativa ledarskapets effekter på

medarbetare inom rekryteringsbranschen. Ett antal studier avslöjar att det finns ett samband

mellan transformativt ledarskap och motivation men såvitt, vi vet har det inte gjorts någon

studie om hur anställdas inre och yttre motivation påverkas av transformativt ledarskap i

rekryteringsbranschen.

Pedagogik definieras enligt Uppsala Universitet (2022) som “Pedagogik utvecklar kunskaper

om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och

förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang”. Likt pedagogik,

karakteriseras ledarskap som en påverkansprocess när det kommer till både formella och

informella sammanhang. Vikten inom processen ligger i att skapa en positiv och givande

miljö, utveckla och förbättra samt styra och leda medarbetare i mån om deras behov (Uppsala

universitet, 2022). Beroende på hur följare påverkas och influeras av sin ledare kan det

resultera i olika förutsättningar och effekter för medarbetarna. Därav anses ledarskapet vara

viktigt för arbetsmiljön och lärandemiljön på arbetsplatsen. Vidare blir ämnet pedagogiskt

relevant för att få en bättre förståelse hur ledarskapet påverkar och förändrar medarbetare i en

arbetsmiljö.

Med bakgrund av detta kommer fokus i denna studie ligga på att undersöka transformativt

ledarskap ur ett medarbetarperspektiv inom rekryteringsbranschen. Samt undersöka

sambandet mellan transformativt ledarskap och anställdas motivation. Det blir således

intressant att undersöka vilken motivation följare inom rekryteringsbranschen har till sitt

arbete och för att uppnå eftersträvade karriärmål. Vidare är det också av intresse att studera i

vilken utsträckning följare inom rekryteringsbranschen skattar sin chefs ledarskap som

transformativt. Både för att motivation har visat sig vara en viktig drivkraft för medarbetare

men också för att transformativt ledarskap har visat sig leda till att anställda upplever en ökad

mening i arbetet. Kunskapen om detta vill vi studera närmare i rekryteringsbranschen då

rekryteringsföretag ofta ses som ett utmärkt sätt för individer att hitta jobb. Här blir det

särskilt viktigt att medarbetare på rekryteringsföretag är motiverade för att kandidaterna ska

uppleva en transparent och respektfull rekryteringsprocess.
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För att överbrygga klyftan, av denna kunskapslucka söker denna kandidatuppsats att finna

djupare insikt om ledarskap inom rekryteringsbranschen och dess koppling till medarbetarnas

motivation, vilket mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar.

1.2 Syfte och frågeställningar

Som motiverat av ovanstående stycke, det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka

det transformativa ledarskapet i rekryteringsbranschen. I synnerhet, bringa kunskap om

sambandet mellan ledarnas transformativa ledarskap och följares motivation till arbete.

Studien ämnar att studera det transformativa ledarskapet utifrån följarnas perspektiv, där det

transformativa ledarskapet undersöks utifrån hur följarna upplever sina ledare inom

rekryteringsbolaget som transformativa. Vidare undersöks motivationen utifrån följarnas

upplevda motivation till arbetet.

För att uppnå syftet har följande frågeställningar utformats:

- I vilken utsträckning upplever följarna att sina ledare inom rekryteringsbolaget är

transformativa?

- Hur skattar medarbetarna sin inre och yttre motivation till arbetet?

- Hur ser sambandet mellan ledarnas transformativa ledarskap och följarnas inre och

yttre motivation till arbetet ut?

1.3 Avgränsningar

För denna undersökning har vi valt att begränsa vår datainsamling till Sverige, detta eftersom

vi undersöker hur transformativt ledarskap i praktiken ser ut på ett rekryteringsbolag i

Sverige. Med bakgrund till att olika normer och kulturer formar syn på rollen och relationen

mellan ledare och medarbetare blir det därför svenska medarbetares syn på ledarskap och

motivation. Dessutom innefattar en kandidatuppsats begränsat tidsutrymme, vilket leder till

att vi gjort denna begränsning för att hålla arbetet inom tidsramarna. Till följd av att vi i

denna studie vill undersöka medarbetarnas upplevelse av deras chefs ledarskap så kommer vi

likt Sveningsson och Alvesson (2010) fortsättningsvis benämna medarbetarna på

rekryteringsbolaget som följare. Författarna menar att det är följarna som definierar
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ledarskapet och att individens föreställningar om ett bra ledarskap är avgörande för hur de

bedömer ledarskapet i praktiken.

Dessutom, med vår kunskap om rekryteringsbranschen, följer det att i praktiken kan det vara

svårt att studera transformativt ledarskap och effektivitet inom olika organisationer där

ledarskapet skiljer sig åt. Tafvelin (2013) benämner att transformativa ledare beter sig olika

och kan vara direkta eller deltagande. Med detta sagt kan det vara av fördel att vi endast

studerar en organisation för att klara och tydliga insikter inom just denna organisation. Detta

också till följd av vår tidsbegränsning och vår möjlighet samt närhet till insamling av data.
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2. Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras en överblick av tidigare forskning inom området som studerats.

Inledningsvis redogör artiklarna för vilka positiva effekter transformativt ledarskap leder till.

Detta är relevant för vår studie då vi vill studera effekterna av transformativt ledarskap, men

i synnerhet följares motivation till arbete. Därefter presenteras artiklar som mer ingående

har studerat transformativt ledarskap i relation till motivation, mer nära relaterat till vår

studies syfte. För att hitta relevanta artiklar har vi använt av oss av Uppsala

Universitetsbibliotek, Scopus, SwePub, Education Source och Education resource

information center. De sökord som har använts är: Transformational

leadership/transformativt ledarskap, ledarskap, motivation/motivation, effects/effekter,

companies/företag, och Sweden/Sverige.

2.1 Effekter av ett transformativt ledarskap

Det har gjorts många studier på transformativt ledarskap och vad för effekter det har på både

ledarna men framförallt på följarna. Några framträdande effekter som ledarskapet har på

följare runt om i världen kommer nu presenteras.

Anställdas arbetsengagemang har visat sig påverkats positivt av ett transformativt ledarskap

visar två studier som hade avsikt att studera om medarbetarnas engagemang i arbetet

påverkas av handledarens ledarskapsstil (Tims et.al., 2011; Ghadi et.al., 2012). I den första

studien av Tims et.al. (2011) utfördes en enkätstudie på en bemanningsbyrå samt en

konsultbyrå i Nederländerna. Författarna analyserade relationen mellan deltagarnas

arbetsengagemang och transformativt ledarskap genom att studera de anställdas personliga

resurser av optimism och själveffektivitet. Här kom författarna fram till att den

transformativa ledarskapsstilen ökade de anställdas optimism, vilket i sin tur ledde till ett

högre arbetsengagemang. Den andra studien av Ghadi et.al. (2012) var också en enkätstudien

som utfördes i olika sektorer i Sydney, Australien med 530 heltidsanställda. Deltidsanställda

exkluderades från studien då det visade sig att i jämförelse till de som arbetade heltid hade de

en annan syn och attityd gentemot studiens variabler. Resultatet visade på att den anställdes

perspektiv på mening i arbetet hade en förmedlande roll mellan transformativt ledarskap och

arbetsengagemang. Vidare så visade även resultat från denna studie att anställda anammade
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ett mer energiskt och hängivet arbetssätt om deras chefer hade en transformativ

ledarskapsstil.

Utöver ett högre arbetsengagemang visar två studier på att anställdas arbetstillfredsställelse

har ökats av ett transformativt ledarskap (Braun, Peus, Weisweiler & Frey, 2013; Zineldin,

2017). Studien av Braun et.al. (2013) utfördes på ett folkuniversitet med 360 anställda i

Tyskland, undersöktes relationen mellan transformativt ledarskap och det resultat man vill

uppnå, både på individuell (arbetstillfredsställelse) men också på teamnivå

(teamprestationer). Studiens resultat indikerade på att transformativt ledarskap leder till en

ökad arbetstillfredsställelse hos anställda samt att det resulterar till bättre teamprestationer där

medlemmar i teamen fick ökat förtroende och tillit till varandra. Den andra studien var en

enkätstudie som genomfördes i Sverige där 128 ledare från olika sektorer deltog. En viktig

slutsats från denna studie är att en transformativ ledarskapsstil är nödvändig eftersom den

tycks influera organisationen på bäst sätt samt att den hjälper till att öka och förbättra

anställdas mentala och psykiska hälsa såsom arbetstillfredsställelsen blir bättre och

medarbetare blir mer effektiva i sitt arbete (Zineldin, 2017).

Till skillnad från arbetstillfredsställelse har en svensk studie undersökt de långsiktiga

effekterna av transformativt ledarskap på medarbetarnas välbefinnande. Tafvelin, Armelius

och Westerberg (2011) utförde en longitudinell studie där den direkta effekten av

transformativt ledarskap på välbefinnandet granskades ett år senare, samt den indirekta

effekten ledaren har på det upplevda arbetsklimatet på arbetsplatsen. För att medarbetarna ska

känna sig mer lyckliga, positiva och entusiastiska hävdar författarna att ledarna ska skapa ett

arbetsklimat som uppmuntrar till initiativtagande och individuell utveckling. Detta har

författarna studerat utifrån Bass och Avolios teori om transformativt lärande och utgått från

dimensionerna: idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och

individualiserad hänsyn. Medarbetarna har skattat deras handledares egenskaper på en

medelhög nivå av transformativt ledarskap.

Studien av Tafvelin et.al. (2011) gjordes i en organisation inom socialtjänsten i Sverige och

var utformad på så vis att det skickades ut två enkäter under en 12 månadersperiod. Totalt

deltog 193 personer i studien, varav endast 101 personer som hade möjlighet att svara på

enkäterna vid båda tillfällena. Resultatet i studien visade på ett signifikant positivt samband

mellan transformativt ledarskap, arbetsklimat för innovation och välbefinnande från både
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första och andra tidpunkten som enkäten besvarades. En slutsats som författarna drar är att de

inte såg någon direkt påverkan som det transformativa ledarskapet har på välbefinnandet

långsiktigt och är därför tvivelaktigt om huruvida ledarskapet kan påverka medarbetares

mående över en längre period. Slutligen kom studien fram till att ledarskapets inverkan på

medarbetares välbefinnande kunde bero på ledarens inflytande på arbetsklimatet och hur

positiva de var gentemot innovation. Ihop med tidigare studier om ämnet föreslår författarna

därmed att arbetsklimatet tycks vara den underliggande orsaken till att ledarskapet kan

påverka välbefinnandet långsiktigt.

Som tidigare nämnt i studien av Zineldin (2017) har det transformativa ledarskapet en positiv

påverkan på teamprestationer. Två studier har undersökt mer specifikt hur transformativt

ledarskap påverkar medarbetarens arbetsprestation (Grant, 2012,; Roczneiewska, Richter,

Hasson & Schwarz, 2020). Grant (2012) föreslår att i situationer där medarbetare motiveras

genom interaktion och delar sina visioner med varandra, blir transformativt ledarskap mest

effektivt. Studien utfördes i en organisation i mellanvästern i USA och totalt deltog 71

nyanställda medarbetare. Resultatet från studien visade på att sambandet blir starkare mellan

transformativt ledarskap och medarbetares prestation när medarbetarna får interagera med

klienter, kunder och andra som direkt påverkar deras arbete. Det indikerade även på att

transformativt ledarskap hjälpte till att öka företagets försäljning och intäkter genom att

medarbetarna fick en nära kontakt med kunder och klienter. Även en studie av Roczneiewska

et.al. (2020) styrker att transformativt ledarskap är en betydande prediktor för anställdas

arbetsprestationer. Syftet med denna studie var att se om sociala resurser kunde ha en

inverkan på anställdas produktivitet, hälsa och arbetstillfredsställelse. Studien undersökte

områdets sociala resurser i form av vertikalt förtroende på individuell nivå, lagarbete och

transformativt ledarskap bland sjukvårdsanställda i Stockholms region. Svaren samlades in

genom enkäter som skickades ut till 1136 underordnade medarbetare inom bland annat

primärsjukvård samt rehabilitering. Författarna konstaterar att transformativt ledarskap i sig

har ett samband och är en positiv faktor för arbetsprestationer men att det inte har ett

samband vid inkluderingen av variablerna vertikalt förtroende och lagarbete.
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2.2 Effekter av det transformativa ledarskapet på anställdas motivation

När det gäller inre motivation har en enkätstudie från Pakistan kommit fram till att

transformativt ledarskap resulterade i att anställda fick en högre motivation till att lära sig nya

saker samt ett ökat engagemang. Studien ämnade att undersöka hur det transformativa

ledarskapet påverkade anställdas innovativa arbetsbeteenden, det vill säga deras utveckling

av nya idéer eller metoder. Afsar och Umrani (2019) anser att motivationen hos medarbetarna

bör ses som en förmedlande faktor till att lära sig nya saker på arbetsplatsen. Det var totalt

338 anställda och chefer från 35 olika företag inom tjänste- och tillverkningssektorn som

deltog i studien. Resultatet visade på att transformativt ledarskap medförde positiva effekter

på medarbetarnas innovativa beteenden som tidigare nämnts och författarna hävdar att

ledarskapet skapar en bra miljö för lärande på arbetsplatsen. Tack vare att studiens resultat

indikerade på en ökning av den inre motivationen hos medarbetarna blev studien intressant

för denna uppsats.

Ytterligare två studier har studerat sambandet mellan det transformativa ledarskapet och inre

motivation hos anställda. Dessa enkätstudier konstaterar att ledarskapet har stort inflytande på

anställdas kreativitet men framförallt har det positiva effekter på deras motivation (Gong

et.al., 2009; Mahmood et.al., 2018). Studien av Gong et.al. (2009) har även kommit fram till

att självförmåga förmedlar en effekt där kunskaper, färdigheter och den inre motivationen

bidrar till ökad kreativitet. Enkäten skickades ut med ett slumpmässigt urval om 277

försäkringsombud i Taiwan. Däremot i enkätstudien av Mahmood et.al. (2018) var det ett

större fokus på anställdas engagemang i den kreativa processen och hur den inre

motivationen påverkas av transformativt ledarskap. Studien syftade även till att studera hur

ledarskapsstilen påverkar företagets innovation och arbetsuppgifternas komplexitet. Metoden

som användes var en enkätundersökning som skickades ut till 400 chefer eller ledare av olika

slag på företag i Bangladesh. Resultaten i studien antydde på att ledarskapsstilen hade en

viktig roll i medarbetarnas engagemang och inre motivation i deras kreativa process samt att

det fanns ett samband mellan transformativt ledarskap, arbetsuppgifternas komplexitet och

den inre motivationen. Författarna belyser även att uppgifternas karaktär, huruvida komplexa

och utmanande de var påverkade medarbetarnas inre motivation. Det visade sig att

medarbetarna kände en starkare identitet till arbetet desto mer arbetet uppfattades vara

utmanande.
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De två tidigare nämnda studierna undersökte inre motivation på individuell nivå, Wang, Kim

& Lee (2016) studerade däremot det transformativa ledarskapets påverkan på inre motivation

på teamnivå. Studien genomfördes i 62 olika team på 14 organisationer i Sydkorea och

respondenterna i teamen fick svara på enkäter under deras arbetstid. De variabler som

testades var den kognitiva mångfalden, transformativt ledarskap, inre team motivationen och

team kreativiteten. En av de viktigaste fynden studien gjorde var att transformativt ledarskap

fungerar som ett grundvillkor i både direkta och indirekta effekter av kognitiv mångfald på

teamets inre motivation. I studien användes transformativt ledarskap som en moderator och

teamets inre motivation som en förmedlare och resultaten visade på att ledarskapet

modererade den kognitiva mångfaldens direkta effekt på teamets inre motivation. Den

modererade även de indirekta effekterna på teamets kreativitet genom den inre motivationen.

Det vill säga att när det skattades högt på transformativt ledarskap hos ledarna så utmynnade

de i positiva effekter och i kontrast till detta så när det skattades lågt på transformativt

ledarskap blev effekterna mer negativa på den kognitiva mångfalden och inre motivationen.

Utöver den inre motivationen har Morkeviciūte och Endriulaitiene (2020) gjort en studie som

visar på att den yttre motivationen också påverkas positivt av ett transformativt ledarskap.

Studien syftade till att undersöka relationen mellan transformativt ledarskap och

arbetsmotivation hos kvinnliga anställda. Studien utfördes i Litauen, där totalt 168 kvinnor

deltog. Morkeviciūte och Endriulaitiene (2020) utgick från Deci och Ryans teori om inre och

yttre motivation. I och med att studien utfördes i Litauen översattes mätinstrumentet till

Litauiska. Författarna hävdar att både den inre och yttre motivationen förstärktes hos

deltagarna i samband med att ledaren bland annat upplevdes ha en framtidsvision och vara en

förebild. På så sätt menar författarna att dessa olika dimensioner som förstärkte kvinnornas

inre och yttre motivation stämmer överens med en transformativ ledares beteende.

Detta kan kopplas till det som Bono och Judge (2003) lyfter i sin studie att det är viktigt att

en ledare uttalar sina framtidsvisioner för både medarbetarna men också för organisationen.

Författarna har utfört en studie där syftet var att förstå varför transformativt ledarskap har

visat sig resultera i att följare av ledarskapet har lett till en högre motivation bland anställda,

samt att medarbetarna har fått en ökad arbetstillfredsställelse, bättre arbetsengagemang och

bättre arbetsprestationer. Denna studie är genomförd utifrån en motivationsteori, där

författarna menar att de anställdas motivation ökar i samband med att de anställdas

arbetsuppgifter och andra arbetsrelaterade aktiviteter är i linje med den anställdas egna
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intressen och värderingar. Det vill säga att den anställdas värderingar stämmer överens med

arbetsvärderingar kommer göra medarbetaren mer motiverad. Denna utgångspunkt ville

författarna studera i relation till transformativt ledarskap och det visade sig finnas ett

samband mellan ett transformativt ledarskap och att medarbetare upplever att arbetet är i linje

med deras motiv, mål och/eller värderingar, därmed också högre arbetsmotivation. Utöver det

visade studien av Morkeviciūte och Endriulaitiene (2020) att det transformativa ledarskapet

ledde till att de kvinnliga medarbetarna tyckte att deras arbete var viktigt, roligt och intressant

vilket förbättrade deras inre och yttre arbetsmotivation.

2.3 Sammanfattning

Tidigare forskning tar upp flera olika positiva effekter av transformativt ledarskap och

forskning visar på att transformativt ledarskap är ett område som har studerats både globalt

och nationellt i Sverige. Studier har gjorts med främst kvantitativa metodansatser, där flera av

dem har använt sig av enkäter men några har också använt sig av kvalitativ metod. En kritik

till transformativt ledarskap som Tafvelin et.al. (2011) påstår i sin studie som gjorts i Sverige

är att det inte finns något som tyder att ledarskapet har en långsiktig påverkan på

välbefinnandet hos individen. Att det kan vara många andra faktorer som spelar en stor roll

vid välmående hos individen och inte endast ledarskapet från chefen. De föreslår närmare att

arbetsklimat kan vara en grundförutsättning för att ledarskapet ska ha en inverkan på

medarbetares välmående över en längre tid. Däremot framhäver tidigare forskning

övervägande positiva effekter, de positiva effekter som tas upp är arbetsengagemang,

arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Dessa artiklar som nämnts är relevanta för denna

uppsats eftersom de tar upp effekter på medarbetare som har en direkt påverkan på deras

arbetsinsats. Ledarskapsteorin har även studerats i alla möjliga sektorer däremot inte vad vi

har kunnat finna i rekryteringsbranschen.
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3. Teoretiska utgångspunkter

Följande avsnitt kommer behandla teoretiska utgångspunkter som sätter grund för studiens

resultat och analys. Det kommer inledas med en beskrivning av transformativt ledarskap, där

ett fokus kommer riktas mot Larssons bestämning av begreppet. Vidare kommer en

beskrivning av self-determination theory av Edward L. Deci och Richard Ryan som förklarar

människans motivation.

3.1 Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap har länge studerats av många och på 1980-talet försökte Bernard

Bass efter mycket forskning skapa en förståelse av begreppet. Han byggde en modell som

karaktäriserar den transformativa ledaren genom att ta inspiration från Freud, politiska

forskare med mera. Enligt Bass (1985) kännetecknas ledarskapet av fyra omfattande

dimensioner: Först karisma där ledaren har en karismatisk insikt till följarnas behov och

värderingar. Därefter inspirerande ledarskap som kan ses som en subdimension till

karismatiskt ledarskap, där motivation hos följarna skapas tack vare emotionella och

icke-intellektuella egenskaper hos ledaren. Den tredje dimensionen är individuell hänsyn där

ledaren visar hänsyn till sina följare samt beaktar deras behov till utveckling. Den sista

dimensionen omfattar en intellektuell stimulans som skapar en tillfredsställelse och

utveckling hos följarna genom medvetenhet vid problemlösning. Bass har i kontrast till hans

definition av transformativt ledarskap jämfört egenskaperna hos en annan ledarskapsstil vid

namn, transaktionellt ledarskap. Detta ledarskapet har ett större fokus på processen och dess

effektivitet och denna ledarskapsstil misslyckas ofta med tanke på att ledarna har ett rykte att

ge sina underordnade belöningar. Däremot tenderar den transformativa ledaren att vara mer

proaktiv och innovativ med högre moral än de ledare som har en mer transaktionell

ledarskapsstil. Bass hävdar även att det är mer effektivt för organisationen då denna ledare är

mer benägen att hjälpa medarbetare att utvecklas och nå gemensam framgång. Vidare visar

forskning av Bass att ledare som uppmuntrar och vägleder sina följare till förändring och

utveckling resulterar i följare som presterar ännu bättre än vad som ursprungligen förväntades

(Bass, 1985).
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En svensk forskare vid namn Gerry Larsson utformade en Skandinavisk ledarskapsmodell

2003, som grundar sig på den amerikanska modellen Transformativt ledarskap av Bernard

Bass och Bruce Avolio. Denna ledarskapsmodell kallas “Direkt ledarskap”. Vid

utformningen av ledarskapsmodellen tog Larsson som tidigare nämnt inspiration från den

amerikanska modellen men på grund av vissa bekymmer som modellen har behövde han göra

några ändringar för att anpassa den till svensk kultur. I transformativa modellen utformad av

Bass ligger som tidigare nämnt fokus på ledarens karisma i en av dimensionerna. När en

ledare har upplevts karismatisk har många människor i Skandinavien förknippat det med

ledare som historiskt sett ansetts vara karismatiska på ett negativt vis, såsom Adolf Hitler och

Joseph Stalin. Detta skapade mixade reaktioner från människor och för att undvika denna

association utformade Larsson en svensk version av deras ledarskapsmodell för att det skulle

passa bättre in i den svenska kulturen (Larsson, 2006). Larsson beskriver att “direkt

ledarskap” karaktäriseras av tre olika dimensioner, autentiska handlingar, individualistisk

hänsyn och inspirerande samt uppmuntrande deltagande och kreativitet. Dessa dimensioner

menar Larsson, att motivera, inspirera samt bry sig om anställda är alla viktiga aspekter av att

vara en bra ledare.

3.1.1 Autentiska handlingar

Den första faktorn, autentiska handlingar innebär att en ledare utöver att inneha ett visst

beteende också har ett visst tankesätt. Här ska en ledare inta olika situationer med en intuition

och reflektion som är baserat på ett bra moraliskt beteende. Autentiska handlingar är i sin tur

delat i tre olika subfaktorer som alla är viktiga och relaterade till varandra, dessa är:

värdegrund, förebild och ansvar. Värdegrund definieras av att en ledare har och uttrycker

humanistiska värderingar. Det kännetecknas till exempelvis av att en ledare diskuterar vilka

värden som är viktiga och har modet för att stå upp för dem. Förutom mod ställs det även

krav på att ledaren är rak, uppriktig och står upp för sina tagna beslut. Detta är inte alltid

enkelt i och med att alla beslut inte nödvändigtvis behöver falla populärt hos andra. Den

andra subfaktorn förebild innebär att en ledares handlingar och ord ska korrelera med

varandra, det vill säga inte uttrycka en sak och sedan göra något annat. Den sista subfaktorn

identifieras av att ledaren ska ta ansvar för organisationens uppgifter, välfärd och status. Detta

till exempelvis genom att se till så att alla regler följs och är respekterade. Ytterligare är det

viktigt att ledaren kan erkänna misstag och tar ansvar för motgångar. På så sätt skapar ledaren
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tillit till andra men är också en förutsättning för att få större respekt av sina anställda

(Larsson, 2006).

3.1.2 Individualistisk hänsyn

Individualistisk hänsyn är indelat i två subfaktorer. Den första är att “ge stöd”, vilket innebär

att ledaren ska bry sig om sina anställda och vara intresserad av dem både när det kommer till

arbetet men också deras privatliv. Ledaren ska även ge stöd till sina anställda i form av

vägledning men också emotionellt. Det handlar om att alla anställda ska känna sig sedda och

viktiga och att varje enskild anställd får det stöd som hen behöver. Ofta skiljer sig olika

individers behov från varandra, en kanske behöver mer stöd för att utvecklas än någon annan

eller mer tydliga instruktioner och då är det viktigt att ledaren anpassar sig efter varje

anställd. Vidare är det viktigt att ledaren ser varje anställd som en person och inte bara en

anställd detta för att relationen mellan den anställde och ledaren är viktig och är en

förutsättning för tillit. Den andra subfaktorn inom individualistisk hänsyn är konfrontation.

Konfrontation handlar om att ledaren kan ta itu med relationsproblem och konflikter men

också hantera när någon inte utför sin arbetsuppgift väl. Även att ledaren kan vara uppriktig

utan att göra någon illa. Vid konfrontationen är det viktigt att ledaren fokuserar på vad som

den anställda kan förbättra genom feedback och också se konfrontationen som en möjlighet

för den anställde att utvecklas (Larsson, 2006).

3.1.3 Inspiration och motivation

En ledares personlighet är inte avgörande för huruvida en ledare motiverar och inspirerar sina

anställda. Det är till exempel inte avgörande att en ledare har en stark karisma, däremot kan

det vara hjälpsamt på olika sätt. Inspiration och motivation är indelat i två subfaktorer, den

första är att “uppmuntra till deltagande”. Det kan ledaren göra genom att ge sina anställda

omfattande ansvarsområden eller utse arbetsuppgifter till sina anställda som ger dem

möjligheten att utvecklas. Den andra subfaktorn är att “uppmuntra till kreativitet”. En ledare

som oavbrutet kommer upp med nya egna idéer kan förhindra anställdas egna kreativitet. Det

är av betydelse att ledaren ger utrymmet för sina anställda att ifrågasätta och ger dem

möjligheten att komma med egna idéer (Larsson, 2006).
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3.2 Self-Determination Theory (SDT)

Denna teori som Edward L. Deci och Richard Ryan (1980) formade har fotfäste i den

mänskliga motivationen där ett fokus ligger på en inre och yttre motivation. Teorin behandlar

människans medfödda psykologiska behov och tendenser till utveckling i förhållande till

motivationen och personligheten. Deci och Ryan (2008) skiljer på tre dimensioner av

motivation hos människan, autonom motivation, en kontrollerad motivation och en

amotivation där individen helt saknar motivation eller drivkraft (Deci & Ryan, 2015). Den

autonoma motivationen beskrivs som när individen känner ett högt värde i aktiviteten och

kommer därmed känna en stark vilja när de blir motiverade. Den kontrollerade motivationen

påverkas av externa faktorer där individen blir motiverad genom yttre belöningar som

exempelvis en högre lön eller straff såsom kritik och negativ feedback. Båda dessa

motivationer resulterar i att individen får energi och beteende ändras därefter som är en direkt

motsats till amotivation (Deci & Ryan, 2008).

Deci och Ryan (1980) hävdar att den inre motivationen ger den energi som krävs för att

individer ska med hjälp av självbestämda motiv kunna fatta och ta egna beslut. Den fungerar

som en slags självständig motivation, där individer motiveras till beteende för det är

intressant och för att det helt enkelt framkallar en tillfredsställelse hos dem. Att genomföra

komplexa arbetsuppgifter och anta nya utmaningar kan ses som specifika beteende som anses

öka den inre motivationen. Som en kontrast till detta beskriver författarna en yttre motivation

där individen motiveras av yttre belöningar eller externa faktorer som påverkar och driver

fram beteendet. De yttre belöningarna skulle till exempel kunna vara att du får en högre lön

eller andra förmåner som är kopplade till arbetet.

3.3 Teorins relevans för studien

Larssons teori om direkt ledarskap är intressant och relevant för vår studie då det är av vårt

intresse att studera transformativt ledarskap och dess effekter för följare, särskilt dess effekter

på medarbetarnas inre och yttre motivation. Som tidigare nämnt grundar sig Larssons teori

om direkt ledarskap på den amerikanska modellen av transformativt ledarskap av Bernard

Bass och Bruce Avolio. Med hjälp av Larssons teori kan vi få en djupare förståelse för vad

som karakteriserar ett transformativt ledarskap och vad ledarskapsstilen innebär. Det vill säga

teorin hjälper oss att få en förståelse för vilka beteenden hos en ledare som kännetecknar ett
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transformativt ledarskap men den hjälper också oss att bedöma i vilken utsträckning ledare är

transformativa i sitt ledarskap. I denna studie är det även fördelaktigt att teorin är anpassad

efter svensk kultur, då denna studie också avgränsar sig till Sverige. Utöver vårt intresse att

studera transformativt ledarskap intresserar vi oss även för undersöka dess samband till

medarbetarnas motivation. För att förstå vad inre och yttre motivation innebär har vi använt

oss av Deci och Ryans teori. Teorin är relevant för vår studie för att vi ska kunna uttala oss

om de olika aspekterna av motivation, vad som skiljer dem från varandra men också för att vi

ska få en förståelse för vilka beteenden som leder till vilka konsekvenser för individers inre

och yttre motivation.
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4. Metod

Det här avsnittet kommer beröra studiens val av metod och vilka tillvägagångssätt som

används för att komma fram till resultatet. Det kommer även presenteras en reflektion över

metodvalen samt kritiska och etiska överväganden.

4.1 Forskningsdesign

Vid val av metod har det tagits inspiration av tidigare forskning, där ämnet ledarskap och

motivation till största del har använt sig av kvantitativa metodansatser (se avsnitt: tidigare

forskning). Den här studien är ämnad att undersöka transformativt ledarskap och motivation

samt sambandet mellan dessa två variabler. I relation till studiens syfte och frågeställningar

lämpade sig en kvantitativ metod och det genomfördes en tvärsnittsstudie för att dokumentera

en grupps insamlade svar under en kort tidsperiod. Den kvantitativa metoden riktar sig mot

att undersöka statistiskt verifierbara samband till skillnad från den kvalitativa metoden som i

kontrast till detta fokuserar sig på meningar och innebörder på en djupare nivå (Alvehus,

2019). För att få en bredare bild av hur det ser ut i populationen som stort blev en kvantitativ

metodansats ännu ett argument för val av metod. Den är mer strukturerad och är utformad för

att dra allmängiltiga slutsatser av vad populationen generellt anser i en viss fråga (jfr.

Barmark & Djurstedt, 2020).

4.2 Mätinstrument

Demografiska faktorer

Enkäten skapades via formuläret Google Forms vilket bestod av bakgrundsvariabler samt två

färdiga mätinstrument för att mäta ledarskapet och motivationen. Dessa två instrument är

DLQ (The Developmental Leadership Questionnaire) och WEIMS (Work Extrinsic and

Intrinsic Motivation Scale). Bakgrundsvaribalerna berörde respondenternas ålder, kön,

anställningsform och information om deras nuvarande chef. Vid utformningen av

bakgrundsvariabler togs det i beaktning hur länge respondenterna varit anställda samt hur

länge de haft sin nuvarande chef, för att ta reda på om de arbetat tillräckligt länge för att

kunna uttala sig något om ledarskapet (se bilaga 2).
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Direkt ledarskap

DLQ är ett instrument som är utformat av forskaren Gerry Larsson som är verksam vid

försvarshögskolan i Karlstad. Han utformade bland annat “Developmental Leadership”, även

kallat “direkt ledarskap”, som är en ledarskapsstil starkt influerad av den engelska

ledarskapsstilen Transformativt ledarskap av Bernard Bass och Bruce Avolio. Larsson

utformade 2006 ett frågeformulär, DLQ, där olika ledarskapsstilar mäts och dessa är

developmental leadership, conventional leadership och non-leadership. Detta frågeformulär

består av 69 items som har sina rötter i Avolios frågeformulär, Multi Leadership

Questionnaire (MLQ) från 1998. Avolios frågeformulär från 1998 medförde vissa

komplikationer då MLQ ansågs vara för “amerikansk”. MLQ var utformat i USA och

Larsson skapade DLQ för att den bättre skulle passa in i den skandinaviska kulturen. DLQ

finns tillgängligt att använda för forskningsändamål och inte för kommersiella avseenden och

avser främst att mäta hur en respondent bedömer sin chefs ledarskap och hur de upplever det

(Larsson, 2006).

Vi har i denna uppsats valt att rikta in oss på det transformativa ledarskapet som i relation till

Larssons ledarskapsmodell heter direkt ledarskap. För att inte frågeformuläret skulle bli

alltför tidskrävande för respondenterna och för att instrumentet endast skulle mäta direkt

ledarskap valdes det ut 21 items av 69 (se bilaga 3). Övriga items som exkluderades berörde

även andra ledarskapsstilar som inte var relevanta för denna uppsats. Frågorna besvaras

genom en 9-gradig skala, från aldrig eller nästan aldrig till mycket ofta eller alltid. Fråga 1

till 9 berör en dimension av direkt ledarskap som kallas autentiska handlingar. Fråga 10 till

16 behandlar den andra dimensionen av ledarskapet som heter individualistisk hänsyn. De

sista frågorna som berör ledarskapet är från fråga 17 till 21 och dessa behandlar dimensionen

inspiration och motivation (Larsson, 2006).

Motivation

Andra instrumentet, WEIMS är utformat av Maxime A. Tremblay, Ce ́line M. Blanchard,

Martin Villeneuve Sara Taylor, and Luc G. Pelletier vilket grundar sig på self determination

theory av Deci och Ryan (2000). Instrumentet består av 18 items som mäter olika

dimensioner av motivation. Instrumentet mäter dimensionerna: inre motivation, integrerad

reglering, identifierad reglering, införd reglering, yttre motivation och A-motivation.

Tillsammans med vår handledare valdes 9 items ut, vilka tillsammans mäter inre, yttre
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motivation och amotivation (se bilaga 4). En del dimensioner valdes bort för att inre och yttre

motivation är huvudfokuset i vår studie. Amotivation visar på att individerna inte är

motiverade, vilket vi också ansåg vara relevant för vår studie. Vidare valde vi bort de andra

dimensionerna för att enkäten inte skulle bli alltför omfattande och krävande för deltagarna

att svara på. Detta mätinstrument var fritt att använda, däremot valde vi med hänsyn till

tillförlitligheten att översätta frågeformuläret från engelska till svenska, vilket vi gjorde i

samråd med vår handledare. Detta val grundas i att vi ansåg att det var större risk för

respondenterna att göra feltolkningar om frågeformuläret var på engelska, då respondenterna

har svenska som modersmål. WEIMS avser att ge en uppskattning för varför respondenterna

för närvarande är involverade i sitt arbete på en skala 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer

helt och hållet).

4.3 Urval och genomförande

Undersökningen genomfördes på ett rekryteringsbolag i Stockholm där många anställda är

studenter eller akademiker i början på sina karriärer. Urvalet i studien är dels ett kriteriestyrt

bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval, då rekryteringsbolaget

valdes av praktiska anledningar för att en av författarna arbetar där och för att kunna samla in

så många svar som möjligt under en kort tidsperiod (jfr. Bryman, 2018). Kriterierna som

tillämpats är utformade utifrån vårt syfte och frågeställningar där respondenterna var tvungna

att uppfylla samtliga kriterier: Vara anställd på minst deltid på rekryteringsbolaget och ha en

chef.

Undersökningen skickades ut via flera kanaler, dels via mail till ett av kontoren på företaget

med 100 stycken anställda efter tillstånd från kontorschefen. Mail upplevdes som ett enkelt

sätt att nå ut till så många personer under kort varsel. Utskicket skedde även via Microsoft

teams i gruppchattar och privat via mail, detta för att nå ut till så många personer som

möjligt. För att ytterligare nå ut till fler respondenter har det uppmanats till somliga att skicka

vidare enkäten till personer de arbetar nära, vilket innebär att studien även tillämpats i form

av ett snöbollsurval (jfr. Bryman, 2018).

Enkäten skickades ut första gången kl. 11.00 på förmiddagen den 30/11, därefter skickades en

påminnelse ut den 2/12 samt den 5/12. Av totalt 50 inkomna svar behövdes inga interna
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bortfall göras då samtliga respondenter uppfyllde kriterierna samt svarade på enkätens alla

frågor.

4.4 Databearbetning och analysmetod

Vid bearbetning av datan, överfördes datan som samlats in från Google Formulär genom en

Excel-fil till programmet SPSS. Till en början lades bakgrundsvariablerna in i programmet

genom beskrivande statistik för att kunna få mer information om vårt urval. Enligt Larssons

(2006) teori om direkt ledarskap är transformativt ledarskap som tidigare nämnt (se avsnitt:

teoretiska utgångspunkter) indelat i tre dimensioner, autentiska handlingar, individualistisk

hänsyn och inspiration och motivation. För att kunna mäta dimensionerna för sig, formades

olika index för varje dimension av transformativt ledarskap. Det togs hjälp av Larsson för att

förstå vilka frågor av frågeformuläret som tillhörde vilken dimension. Det upplevdes även

intressant att analysera transformativt ledarskap med inkludering av alla tre dimensionerna,

därav skapades ett index som inkluderade alla frågorna tillsammans. Detta genomfördes på

samma vis vid beaktning av mätverktyget WEIMS. Motivation Self determination theory av

Deci och Ryan (2000) är även den teorin indelad i olika dimensioner av motivation. För att

fånga dimensionerna för sig, skapades ett index för inre motivation, yttre motivation och

amotivation för sig. Samt ett index med med inkludering av frågorna från respektive

dimension.

Cronbach`s alfa räknades (se studiens trovärdighet) för att kunna utläsa reliabiliteten och den

interna konsistensensen av mätverktyget. Därefter analyserades datan via beskrivande

statistik, där medelvärdet och standardavvikelsen lästes av. Detta för att kunna genomföra en

kartläggning av urvalet samt för att kunna se hur respondenterna upplevde deras ledarskap

som transformativt och deras motivation till arbetet. För att kunna studera ett eventuellt

samband genomfördes korrelationsanalyser, där Pearsons korrelationstest användes. Det har

även gjorts jämförande analyser för att bringa kunskap om sambandet mellan grupperna i

studien. Vid tydligare tendenser på skillnader mellan grupperna har det utförts ett t-test för att

utläsa om skillnaden är statistiskt signifikant (jfr. Bryman, 2018).
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4.5 Studiens trovärdighet

För att bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning och kunna uttala sig om den är

tillförlitlig används kriterier som reliabilitet och validitet. En studies reliabilitet undersöker

studiens tillförlitlighet. Det vill säga om studien kommer få någorlunda likt resultat ifall den

görs om på nytt vid ett senare skede eller om den påverkas av yttre eller slumpmässiga

faktorer. För just kvantitativa studier är reliabilitet ett viktig begrepp eftersom den visar på

om studiens mått är stabila, pålitliga och överensstämmer. Inom reliabiliteten finns tre

faktorer som mäts vilka är stabilitet, den interna reliabiliteten samt interbedömarreliabilitet.

Validiteten i en studie mäter relevansen, det vill säga huruvida undersökningen mäter det som

avses att mäta. För att mäta validiteten i en undersökning kan det göras på flera olika sätt och

det kommer gå in på detta ytterligare senare i avsnittet (Bryman, 2018).

För att mäta den interna reliabiliteten används Cronbach’s alpha och det mäts på en skala

mellan 0 och 1, där 1 anses vara en perfekt reliabilitet. Om en studies värde på detta måttet

når 0.8 anses det vara en acceptabel nivå (Bryman, 2018). Mätinstrumentet DLQ av Larsson

har en godkänd reliabilitet då dess värde på den interna reliabilitet uppnådde en acceptabel

nivå på 0,82. Enligt Larsson (2006) mäter DLQ beteendet hos ledare snarare än deras

egenskaper vilket han hävdar bör resultera i att reliabiliteten ökar.

På grund av att denna studie valt att exkludera vissa dimensioner i båda mätinstrumenten har

Cronbach’s alpha endast testats på de items som inkluderas i studien. Totalt sett från alla de

21 items som behandlade transformativt ledarskap uppnåddes ett värde på 0,95 på Cronbach’s

alpha. Det analyserades även varje dimension för sig på Cronbach’s alpha och där skattades

dimensionen autentiska handlingar till 0,86, individualistisk hänsyn 0,86 och inspiration och

motivation som visade på det högsta värdet på 0,94. Enligt Larsson (2006) kan

mätinstrumentet ifrågasättas på så vis att majoriteten av respondenterna som deltog när

instrumentet utformades var män och vid vidare användning i större organisationer krävs en

vidare utveckling. Trots detta påstår Larsson att DLQ har en god validitet på grund av hur bra

det presterar statistiskt mellan de olika dimensionerna.

Mätinstrumentet som användes när motivationen skattades heter WEIMS och är skapat av

Tremblay et.al,. (2009). Vid användningen till denna studie har det även i detta fall valts att

exkludera några dimensioner av motivation som kan komma att påverka mätinstrumentets
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reliabilitet och validitet. Författarna syftar till att Self-Determination teorin har visat på höga

nivåer av både reliabilitet samt validitet när det forskat om det innan mätinstrumentet togs

fram. Värdet på testets Cronbach’s alpha hamnar på 0,84 och anses här också som ett

acceptabelt värde. Genom flera regressionsanalyser visar också att instrumentet har en god

validitet för organisatoriska kontexter.

Denna studie har endast använt sig av dimensionerna på motivation som kallas inre

motivation, yttre motivation och amotivation. Den inre motivationens värde på Cronbach’s

alpha var 0,83, den yttre på 0,15 och amotivation på 0,84. Det låga värdet på yttre motivation

tyder på låg intern konsistens bland itemsen där de andra hade ett högre och acceptabelt

värde. Det indikerar på att items som berör denna dimension med hög sannolikhet inte mäter

samma sak. Vid undersökning av vad som orsakade detta utfall visade det sig att ett av

itemsen sänkte nivån på Cronbach’s alpha. När denna togs bort blev värdet istället 0,63,

vilket är ett godkänt värde. På grund av att dimensionerna i motivation endast bestod av tre

påståenden valdes det att inte fortsätta undersöka dimensionen med endast två påståenden.

Detta eftersom mätinstrumentet riskerar att inte längre mäta det som är tänkt att mäta om en

tredjedel exkluderas från den. Därav kommer den yttre motivationen att exkluderas helt från

resultatet och analysen.

4.6 Etiska aspekter
I samband med studiens genomförande har de tagits hänsyn till olika etiska aspekter, både

inför och under studiens gång. Forskning som innebär att människor är direkt inblandade i

forskningen (SFS 2003:460) får endast tillåtas om den avser respekt för människovärdet

enligt 7§ lagen om etikprövning. I syfte att värna om människovärdet tar Bryman (2018) upp

flera etiska aspekter som handlar om människors frivillighet, integritet, konfidentialitet och

anonymitet. Respondenternas anonymitet i studien har betydelse för att respondenterna ska

känna sig bekväma i att ge ärliga svar (Vetenskapsrådet 2002). Några av de etiska aspekterna

som är viktiga för svensk forskning benämner både Ahrne och Svensson (2015) och Bryman

(2018) som forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra forskningsetiska principer har

beaktats i samband med att denna studie har involverat personer som deltagit i

enkätundersökningen.
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En av de forskningsetiska principerna är informationskravet. Informationskravet innebär att

deltagande i studien ska informeras om undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i

studien. Vidare ska deltagarna bli informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de

har rätt att avbryta sitt medverkande utan att ange skäl (Bryman, 2018). Denna information

skickades ut till alla deltagare i samband med förfrågan om att delta i studien. I mailet och

överst i enkäten framgick det att deltagarnas medverkan är frivillig, anonym och att de när

som helst under tiden som enkäten besvarades har rätt att avbryta sitt deltagande. Utöver det

framgick studiens syfte och att resultaten skulle komma att presenteras i en rapport och i ett

seminarium, det vill säga vilka moment som skulle ingå i undersökningens genomförande (se

bilaga 1).

Samtyckeskravet handlar om att personerna som är inblandade i studien själva har rätt att

bestämma över sin medverkan (Bryman, 2018). Deltagarna informerades om att deras

medverkan är frivillig. Både via mail och via enkäten tydliggjordes det att deras deltagande

inte kommer kunna gå att avbryta efter att deras svar skickats in eftersom att vi inte kommer

att kunna identifiera vems svar som tillhör vem. Vidare fick deltagarna som ett första steg

klicka i att de ger samtycke till att delta samt att de godkänner att svaren behandlas av

enkättjänsten Google Formulär och hanteras av oss som genomför studien. I datainsamlingen

har samtliga respondenter klickat i att de intygar sitt samtycke till studien.

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med största

möjliga förtroende, det vill säga att obehöriga inte ska kunna komma åt dem och att

respondenternas svar inte ska kunna kopplas till varje enskild individ (Bryman, 2018). I

denna studie är deltagarnas medverkan anonym och vi har varken samlat in personnummer

eller namn i datainsamlingen. I och med att vi har använt oss av Google Formulär är det

garanterat att svaren i enkäten hålls privat samt att materialet försvinner från Google efter att

svaren är raderade, detta är något Google säkerställer (Google Drive, 2023). Under studiens

gång har vi sparat materialet på en dator skyddad av lösenord och kommer att radera allt

material i samband med att studien är slutförd. Materialet från enkätundersökningen används

endast för forskningsändamålet. Detta är i enlighet med nyttjandekravet som innebär att

materialet som samlas in från enskilda personer inte får användas i andra syften (Bryman,

2018).
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4.7 Reflektion över metod

En kvantitativ metodansats är fördelaktig för att undvika den så kallade intervjuareffekten,

det vill säga att respondenternas svar påverkas av faktorer som rör intervjuaren. Med enkäter

minskas risken för att respondenterna får svara på olika formulerade frågor beroende på vem

som intervjuar. Det finns inte heller möjlighet från författarnas sida att ställa

uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar. Med anledning av detta ställer det högre

krav på att frågorna ska vara tydliga och välformulerade i enkäten eftersom att forskaren inte

finns närvarande för att kunna besvara funderingar från respondenterna, vilket kan leda till att

frågorna kan misstolkas och ge missvisande resultat (Bryman, 2018). För att minska risken

med detta utfördes en pilotstudie innan enkäten skickades ut. Pilotstudien skickades ut till en

respondent och vår handledare som fick svara på frågorna samt ge återkoppling på enkätens

utformning. Det som också är fördelaktigt med enkäter är att de lämpar sig bättre efter

respondenternas behov, i och med att de kan ta sig tiden till att svara på enkäten oberoende av

vart de befinner sig och tid på dygnet (Bryman, 2018). Vid utskick av frågeformuläret gavs

det möjlighet för informanterna att svara från sin dator eller mobiltelefon för att underlätta för

respondenternas behov.

En aspekt som är viktig att ha i åtanke är gällande urvalet. Till följd av det begränsade

tidsutrymme för uppsatsen samt att försöka nå ut till så många respondenter som möjligt

valdes det bekvämlighetsurval. Detta är aspekter som kan ha påverkat huruvida det går att

generalisera resultaten i studien till hela populationen. För att kunna generalisera resultaten i

populationen vill man ha ett så representativt urval av befolkningen som det går (Barmark &

Djurfeldt, 2020; Hagevi & Viscovi, 2016). Därmed går vårt urval att ifrågasätta med tanke på

att respondenterna i denna studie är kontaktade med bekvämlighet och inte har valts ut

slumpmässigt.

En annan viktig aspekt som kan påverka resultatet är frågorna och huruvida de upplevs

känsliga eller berör känslig information för respondenterna. Trots att alla respondenter är

anonyma så ska de besvara frågor om deras närmaste chef på sin nuvarande arbetsplats samt

på en arbetsplats där en av författarna arbetar. Att svara på frågor som behandlar relationen

samt hur chefen utför sitt ledarskap kan upplevas som känsligt. Detta kan i sin tur påverka

hur respondenterna har besvarat frågorna, som till exempel om en av respondenterna

upplever ledarskapet från sin närmsta chef som negativt och därav inte vill dela med sig av
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den informationen. Därför tydliggjordes det både i mail och i informationsbrevet i början på

enkäten hur resultatet av studien kommer att användas samt att alla deltagare är anonyma.

En annan reflektion handlar om valet av att översätta frågeformuläret inom instrumentet som

mäter motivation. Detta kan vara problematiskt i och med att vår exakta översättning inte har

beprövats tidigare. Det kan även påverka validiteten av den orsak att det kan finnas en risk

för att mätverktyget inte längre mäter det som det är tänkt att mäta samt att respondenterna

tolkar frågorna annorlunda med vår översättning. Detta genomfördes ändå med vetskapen om

att respondenterna har svenska som modersmål. Vi föreslår därmed att genomföra

undersökningen på svenska då det är större risk för att respondenterna inte förstår frågorna

eller tolkar dem annorlunda om de hade varit på engelska. Här resoneras det att

översättningen istället förbättrar undersökningens tillförlitlighet och giltighet av innehållet.

Båda mätinstrumenten innehöll fler dimensioner och vissa av dessa var inte relevanta att ha

med i studien. Detta för vi hade som avsikt att endast studera transformativt ledarskap, inre-

och yttre motivation samt amotivation. Exkluderingen av dimensioner kan komma att

påverka studien resultat då mätinstrumenten är utformade i sin helhet. Studien hade fått en

större omfattning om alla dimensioner togs med men då hade det förutsatt att mer tid hade

getts samt ett större omfång av respondenter hade behövts för att kunna dra några konkreta

slutsatser.

En annan aspekt som begränsar studiens resultat är att vi inte har fångat ledaregenskapernas

betydelse uppdelat i dimensionernas olika subfaktorer. Vid bearbetningen av datan formades

olika index utefter varje dimension av transformativt ledarskap för att få en större förståelse

för vilka frågor av frågeformuläret som tillhör vilken dimension. Däremot kan man av teorin

utläsa att subfaktorerna inom varje dimension skiljer sig åt och det hade varit intressant att

studera hur medarbetarna skattar deras chef utifrån subfaktorerna för sig. Detta gjordes

därmed inte på grund av att vi inte kunde utläsa/samt hade inte information om vilka frågor

som tillhörde vilken subfaktor samt på grund av tidsbegränsningen.

Gällande studiens mätverktyg och de valda bakgrundsvariablerna har det i efterhand

reflekterats över att svarsalternativen till variabeln “hur länge har du haft din nuvarande

chef” och variabeln “anställningstid” bör ha formulerats om annorlunda. Detta med

anledning av att det första svarsalternativet 0-6 månader i efterhand har upplevts som ett för
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stort spann. Av det spannet kan vi inte utläsa ifall respondenterna arbetat på

rekryteringsbolaget i en vecka eller i sex månader. Detta kan påverka studiens resultat då det

inte är lika trovärdigt att en respondent kan uttala sig om sin chefs ledarskap om hen varit

anställd endast en vecka. Däremot mer trovärdigt om respondenterna arbetat i tre månader

eller längre. Här går det dock att diskutera om och hur länge respondenterna behöver varit

anställd eller hur länge de bör ha haft sin nuvarande chef för att kunna uttala sig om

ledarskapet.
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5. Resultat

I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras samt att frågeställningarna

kommer besvaras. Frågeställningar är följande: “I vilken utsträckning upplever följarna att

sina ledare inom rekryteringsbolaget är transformativa?” och “Hur ser sambandet mellan ett

transformativt ledarskap och följarnas inre och yttre motivation till arbete ut?”.

Inledningsvis kommer det redogöras för undersökningens urval och därefter gå vidare in på

resten av studiens resultat.

5.1 Presentation av urvalet

Respondenterna bestod av 82% kvinnor (41 st) och 18% män (9 st). Majoriteten är mellan

20-25 år (58%), vilket innebär 29 personer. Antalet mellan 26-34 år (36%), 18 personer och

35 och äldre (6%), vilket motsvarar tre personer. Det var en jämn fördelning mellan

respondenternas anställningstyp, där 54% arbetade på deltid och 46% på heltid.

Figur 1 och 2: Studiens fördelning på hur länge respondenterna arbetat på sin arbetsplats samt hur

länge de haft sin nuvarande chef.

I figur 1 och 2 går det att utläsa att den grupp som var störst var respondenter som arbetat på

arbetsplatsen i 1-3 år, vilket var totalt 20 stycken (40%). Samt hur länge respondenterna haft

sin nuvarande chef som sin chef, där var den största gruppen 6 månader - 1 år varav 18
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stycken (36%). Detta innebär att det inte nödvändigtvis är samma personer som har haft sin

chef under kortast tid som också har jobbat där kortast tid. Det vill säga resultatet visade att

flera av personerna som har svarat har bytt chef under tiden som personen varit anställd på

arbetsplatsen.

5.2 Kartläggning av transformativt ledarskap

Vid undersökning av frågeställningen “I vilken utsträckning upplever följarna att sina ledare

inom rekryteringsbolaget är transformativa?” visade resultatet att medarbetarna uppskattar

ett högt värde av transformativt ledarskap hos sina chefer (tabell 1). Tabellen visar nivån på

det transformativa ledarskapet utifrån Larssons olika dimensioner av ledarskap, det vill säga

faktorerna autentiska handlingar, individualistisk hänsyn samt inspiration och motivation.

Den första faktorn autentiska handlingar kan kategoriseras till fråga 1-9, där det visade sig att

medelvärdet var högst i jämförelse med de andra dimensionerna. Medelvärdet låg på en siffra

på 8,07. Den andra faktorn individualistisk hänsyn omfattas av frågorna 10-16 och där var

medelvärdet lägst med en siffra på 7,83. Resterande frågor, 17-21 kategoriseras till tredje

faktorn inspiration och motivation. Totalen som går att utläsa i tabell 1 inkluderar alla frågor

från 1-21, det vill säga alla dimensioner av transformativt ledarskap. Medelvärdet på alla

dimensioner ihop fick ett värde på 7,99, och standardavvikelsen ligger på 1,27.

Standardavvikelsen visar på hur stor spridning det är mellan svaren, vid ett högt värde

indikerar det på att det är en stor varians i värdena på svaren och det kan finnas många olika

faktorer som påverkar resultatet (Bryman, 2018). Standardavvikelsen har en ungefärligt lika

värde mellan dimensionerna, däremot fick dimensionen inspiration och motivation den

högsta standardavvikelsen på 1,27 och kan konstateras som den dimension där

respondenterna var minst samstämmiga i sina svar. Dimensionen autentiska handlingar har

lägst standardavvikelse med ett värde på 0,87, vilket visar på störst samstämmighet mellan

respondenternas svar. Utifrån hur det ser ut i alla de olika dimensioner går det att konstatera

att det finns en viss samsyn mellan svaren hos respondenterna.
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Transformativt ledarskap

N = 50 Medelvärde Standardavvikelse

Autentiska handlingar 8,07 0,87

Individualistisk hänsyn 7,83 1,04

Inspiration & motivation 8,06 1,27

Totalen av alla dimensioner 7,99 0,97

Tabell 1. Respondenternas skattning av transformativt ledarskap hos sina chefer.

Vid undersökning om hur länge respondenterna varit anställda och hur de skattar nivån på

deras chefers ledarskap visade det sig att alla värden var höga. Den grupp som skattar högst

på transformativt ledarskap var gruppen som arbetat på arbetsplatsen 3 år eller mer. Därefter

kommer de respondenter som arbetat kortast tid, vilket är mindre än 6 månader. De

respondenterna som uppvisade lägst nivå på transformativt ledarskap är de som arbetat 6

månader till 1 år med ett medelvärde på 7,6. Det tydligaste som gick att utläsa var att gruppen

som arbetat 6 månader till 1 år hade lägst samsyn med en standardavvikelse på 1,5.

Resterande grupper hade i jämförelse en högre samsyn med en standardavvikelse på mellan

0,2-0,7. Det som ska tas i beaktning är att det var få personer i varje grupp och därför

kommer inte analysen ytterligare fokusera på dessa grupperingar.

Tabellen nedan visar hur variabeln “hur länge de anställda har haft sin nuvarande chef”

påverkar hur de anställda uppskattar deras chefs ledarskap som transformativt. Den grupp

som uppskattade deras chefs ledarskap som mest transformativt, var den personen som hade

haft sin chef i över 3 år (se tabell 2). Den gruppen som uppskattade ledarskapet som minst

transformativt var gruppen som hade haft sin nuvarande chef mellan 6 månader till 1 år, med

ett medelvärde på 7,57. Av tabellen framgår det även att den genomsnittliga avvikelsen från

medelvärdet är betydligt högre hos respondenterna som har arbetat 6 månader till 1 år till

skillnad från resterande grupper, med en standardavvikelse på 1,3.
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Hur länge har du haft din nuvarande chef?

N Medelvärdet Standardavvikelse

Mindre än 6 månader 15 8,20 0,62

6 månader - 1 år 18 7,57 1,35

1 - 3 år 16 8,22 0,60

Mer än 3 år 1 8,54

Tabell 2. Respondenternas upplevda resultat på deras chefs ledarskap beroende på hur länge de haft

sin nuvarande chef.

Tabell 3 visar hur variabeln anställningsform påverkar deras uppskattning av transformativt

ledarskap. Tabellen visar att medelvärdet av respondenterna som arbetar heltid var högre än

för dem som arbetar deltid. Det går även att utläsa att standardavvikelsen är nästan dubbelt så

hög för respondenterna som arbetar deltid vilket tyder på att de är mindre samstämmiga i sina

svar i denna grupp. För att säkerställa att denna skillnad i medelvärde mellan grupperna

utfördes ett T-test. Testet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, p <

0,009, det vill säga p < 0,050. Signifikansnivån berör den risknivå man tar för att dra

slutsatser om hela populationen eller om det beror på slumpen, och ett värde under p < 0,050

innebär att det sannolikt inte beror på slumpen (Bryman, 2018).

Vad är din sysselsättningsgrad?

N=50 N Medelvärdet Standardavvikelse

Deltid 27 7,67 1,11

Heltid 23 8,36 0,56

Tabell 3. Respondenternas resultat på deras chefs ledarskap beroende på deras sysselsättningsgrad.

5.3 Kartläggning av inre och yttre motivation samt amotivation

Vid undersökning av frågeställningen Hur skattar medarbetarna sin inre och yttre motivation

till arbetet? delades motivationsnivån in i fyra avsnitt. Den inre motivationen, yttre

motivationen, amotivation samt en dimension där den inre och yttre kombinerades.
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Sammanfattningsvis sett över alla respondenter visade resultatet att medarbetarna skattar sin

inre motivation på en hög nivå och även högst i jämförelse med resterande dimensioner. (se

tabell 2) Frågorna i formuläret som berörde denna dimension var fråga 3, 4 och 7 (se bilaga

4). Amotivation är den dimension som mäter nivån av ingen motivation alls, det vill säga om

det skattades högt på denna dimension tyder det på en mycket låg eller ingen motivation alls

hos respondenten. Amotivation var den dimension som uppmätte det lägsta medelvärdet och

frågorna som berörde detta var fråga 2, 6 och 9 (se bilaga 4). Yttre motivation har som

nämnts i metoddelen valt att exkluderas på grund av ett oacceptabelt värde på Cronbach’s

alpha.

Inre motivation och amotivation

N = 50 Medelvärde Standardavvikelse

Amotivation 1.93 1.33

Inre motivation 6.17 0.86

Tabell 4. Visar nivån på de olika dimensionerna på motivation hos respondenterna.

Med bakgrundsvariabeln som berörde hur länge respondenterna varit anställda undersöktes

hur deras motivation skattades i relation till deras anställningslängd. Den inre motivationen

var den motivation som graderades högst hos samtliga grupper, över 5,95, men hade som

högst medelvärde bland de respondenter som arbetat längre än 3 år (12%). Medelvärde

uppmättes till 6,56, vilket indikerar ett högt värde. Standardavvikelsen ligger på 0,66 och

indikerar att respondenterna var samstämmiga i sina svar. Respondenterna som varit anställda

i 6 månader till 1 år (28%) var den grupp som fick det lägsta medelvärdet på inre motivation,

trots att det fortfarande ansågs vara ett högt värde på 5,95. Standardavvikelsen i denna

gruppen fick ett högre värde (1,27) och respondenterna var i större utsträckning mer oeniga i

sina svar. Hos samma grupp uppmättes även amotivation som högst med ett värde på 2,33

med standardavvikelse på 1,40 och den grupp som uppvisa det lägsta värde på dimensionen

var respondenterna som arbetat längre än 3 år med standardavvikelse på 0,30.

Undersökningen mätte även nivån på motivation beroende på hur länge respondenterna haft

sin nuvarande chef. Den inre motivationens medelvärde rankades även här som högst hos

samtliga grupper (även här över 5,95), men nådde det högsta medelvärdet (7,0) hos
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respondenter som haft sin nuvarande chef i tre år (2%). Ingen standardavvikelse uppmättes då

denna grupp endast bestod av 1 person. Gruppen som haft sin chef i mindre än 6 månader

vilket hade en större mängd respondenter, 30%, uppnådde det näst högsta medelvärde på den

inre motivationen på 6,31 och standardavvikelse på 0,54. Amotivation är den dimension som

mäter avsaknad av motivation hos individen och den grupp som visade på det högsta

medelvärdet var de som haft sin chef i mindre än 6 månader. Medelvärdet uppnådde ett värde

på 2,09 vilket inte är ett högt värde på på skalan som låg 1-7 med en standardavvikelse på

1,25. Den grupp som uppvisa det lägsta värdet på amotivation (1,0) var gruppen som visade

högst på inre motivation, alltså de som haft sin nuvarande chef i mer än 3 år (2%).

Något som också undersöktes var hur motivationen rankades i förhållande vilken

sysselsättningsgrad respondenterna hade. De arbetade på heltid alternativt på deltid och den

största gruppen med flest antal respondenter var de som arbetade på deltid (54%) och

resterande arbetade på heltid (46%). Respondenterna som arbetade på heltid skattade högst på

den inre motivationen med ett medelvärde på 6,33 där skalan låg på 1-7. Respondenternas

medelvärde som arbetade på deltid låg på 6,02. Alla dimensioner på motivation skattades

högre hos de heltidsanställda jämfört med de deltidsanställda, även på amotivation som tyder

på ingen motivation alls.

5.4 Samband mellan transformativt ledarskap och motivation

För att besvara frågeställningen: Hur ser sambandet mellan ledarnas transformativa

ledarskap och följarnas inre och yttre motivation till arbetet ut? utfördes en bivariata

korrelation. Resultatet visar att det finns ett måttligt positivt samband mellan transformativt

ledarskap och anställdas inre motivation med ett samband på 0,51 och en statistisk

signifikansnivå på 0,001 (se tabell 5). Utifrån detta indikerar signifikansnivån vara statistiskt

signifikant. Det har även genomförts en mätning av korrelationen mellan transformativt

ledarskap och de anställdas yttre motivation. Sambandet mellan transformativt ledarskap och

de anställdas yttre motivation låg på en lägre siffra 0,025 och en signifikansnivå på 0,87

vilket tyder på att det inte finns ett samband mellan dessa variabler.
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Pearson korrelation

N = 50 Inre motivation Sig. (2-tailed)

Transformativt ledarskap 0,510** <,001

Tabell 5. Pearson korrelation mellan variablerna transformativt ledarskap och inre motivation och

signifikansnivån.

Nedanstående tabell visar sambandet mellan dimensionerna av transformativt ledarskap och

de två dimensionerna, inre motivation och amotivation. Här går det att utläsa att inspiration

och motivation har högst korrelation med medarbetarnas inre motivation, med ett värde på

0,578. De andra dimensionerna har en måttlig positiv korrelation med den inre motivationen.

När det kommer till amotivation samband med dimensionerna av transformativt ledarskap

kan vi se att individualistisk hänsyn har ett svagt negativt samband med dimensionen

individualistisk hänsyn. Samt att de övriga dimensionerna av transformativt ledarskap har ett

måttligt negativt samband med amotivation.

Pearson korrelation

N=50 Inre motivation Sig. (2-tailed) Amotivation Sig. (2-tailed)

Autentiska handlingar 0,495** <,001 -,438** ,001

Individualistisk hänsyn 0,312** ,027 -,282** ,047

Inspiration och motivation 0,578** <,001 -,413** ,003

Tabell 6. Pearson korrelation mellan de tre dimensionerna på transformativt ledarskap och inre

motivation och amotivation.
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6. Analys av resultatet

I följande avsnitt kommer en analys att göras på studiens resultat med utgångspunkt i

studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis kommer analys att göras hur det

transformativa ledarskapet skattats i undersökningen och därefter komma in på nivån på

motivationen hos respondenterna i studien. Slutligen kommer det dras kopplingar mellan

variablerna och undersöka eventuella samband och korrelationer.

6.1 I vilken utsträckning upplever följarna att sina ledare inom

rekryteringsbolaget är transformativa?

Av studien som utgår från Larssons (2006) utformade skandinaviska ledarskapsmodell visar

det sig att respondenterna på det valda rekryteringsbolaget värderar sina chefers ledarskap på

en mycket hög nivå av transformativt ledarskap (medelvärdet på runt 8 i en skala från 1-9).

Vid kategorisering av dimensionerna för sig framgick det att respondenterna värderade

transformativt ledarskap högt och snarlikt utifrån de tre dimensionerna, autentiska

handlingar, individualistisk hänsyn och inspiration och motivation. Detta innebär att

respondenterna karakteriserar sina chefers egenskaper i hög utsträckning i linje med Larssons

utmärkande egenskaper för ett transformativt ledarskap. Respondenterna skattade ledarskapet

med högst medelvärde men också lägst varians mellan respondenternas svar utifrån

dimensionen autentiska handlingar (m=8,07, std=0,87). Resultatet innebär att

respondenterna upplever att sina ledare till hög grad intar olika situationer med ett bra

moraliskt beteende och dimensionen autentiska handlingar (Larsson 2006). Det innebär även

att respondenterna graderat sina svar högt inom dimensionens olika subfaktorer, där ledaren

innehar värdegrund, förebild och ansvar.

Resultatet skiljde sig inte mycket mellan de olika dimensionerna och det visade sig att

medarbetarna i hög utsträckning upplevde ledarskapet som transformativt utifrån både

dimensionen individualistisk hänsyn och inspiration och motivation (Larsson, 2006).

Dimensionen individualistisk hänsyn hade lägst medelvärde (m=7,83, std=1,04), men visade

trots det på ett högt värde. Enligt Larssons teori innebär dimensionen och resultatet att

medarbetarna upplever att sin chef bryr sig om dem både arbetsmässigt och privat samt finns

där som stöd. Vidare visar det utifrån aspekten konfrontation att sina ledare kan ta itu med
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relationsproblem (Larsson, 2006). Den sista dimensionen inspiration och motivation fick

även den ett högt värde, däremot fick den även högst standardavvikelse och varians mellan

respondenternas svar (m=8,06, std =1,27). Resultatet visar att respondenterna i hög grad

upplever att sina ledare uppmuntrar medarbetarna till deltagande och kreativitet (Larsson

2006). Resultatet visar däremot inte huruvida medarbetarna uppskattar deras ledare utifrån de

olika subfaktorerna, vilket leder till att det inte går att uttala sig om vilken subfaktor,

“uppmuntran till deltagande” eller “uppmuntran till kreativitet” som medarbetarna är minst

överens om.

Respondenterna fick besvara hur länge de hade varit anställda på rekryteringsbolaget.

Anledningen till att denna fråga ställdes var för att se ifall det visade sig att det fanns ett

samband mellan att respondenterna som arbetat längre skattade ett högre transformativt

ledarskap, eller tvärtom att de följare som precis blivit anställda eller arbetat där under en kort

tid skattar högre på transformativt ledarskap hos deras ledare. Detta i och med att Larssons

teori är djupgående i flera olika typer av ledaregenskaper, vilket gör att anställningstiden hade

kunnat påverkat ledarens och följarens relation. Enligt Larssons teori och dimensionen

individualistisk hänsyn handlar en av subfaktorerna om att ledaren kan ta itu med

relationsproblem och konfrontationer. Därmed hade resultatet kunnat skilja sig åt för en

följare som arbetat under en kort tidsperiod om hen inte har hunnit tagit del av en

konfrontation i jämförelse med en som arbetat under en lång tid. Även utifrån dimensionen

autentiska handlingar att ledaren erkänner misstag och tar ansvar för motgångar, där en

följare som arbetat under kort tid kanske inte varit delaktig i en motgång. Av resultatet visade

det sig att gruppen där respondenter arbetat på arbetsplatsen i mer än 3 år (12%) skattade

högst på ledarskapet och därefter de som arbetat mindre än 6 månader (20%). Det leder till att

utifrån resultatet verkar det inte finnas en konkret slutsats om att följarna skattar deras chefs

ledarskap som transformativt högre eller lägre beroende på hur länge de har varit anställda.

Utöver att respondenterna fick besvara frågan kring anställningstid fick de även besvara hur

länge de har haft sin nuvarande chef. Detta undersöktes också för att se om det kunde påverka

följarnas uppskattning av transformativt ledarskap hos deras närmsta chef. En möjlig slutsats

man kan dra är att de respondenter som har en hög uppskattning av transformativt ledarskap

kan ha en relation till hur länge de haft sin nuvarande chef. Däremot kom det fram att de som

arbetat mindre än 6 månader uppskattade ledarskapet som mer transformativt än de som

arbetat 6 månader till 1 år. Troligtvis påverkades resultatet av att standardavvikelsen även var
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betydligt högre för dem som haft sin nuvarande chef i 6 månader till ett år än resterande

grupper.

Medelvärdet för de respondenter som arbetar heltid (m=8,36) var högre än för de personer

som hade en deltidsanställning (m=7,67) och denna signifikanta skillnad mellan grupperna

säkerställdes ytterligare via ett T-test. Vidare visade det sig att samstämmigheten bland

respondenternas svar var betydligt högre för heltidsanställda (std=0,56) i jämförelse med

deltidsanställda (std =1,11). Utifrån Larssons teori tyder det på att respondenterna som

arbetar heltid i högre mån än deltidare anser att deras ledare, tar ansvar, ger stöd och

uppmuntrar till kreativitet. Resultatet tyder även på att deltidsanställda var mindre överens

om hur de värderade deras chefers ledarskap som transformativt. Detta tyder på att det kan

finnas respondenter som värderar ledarskapet som högt transformativt medan andra

respondenter inte håller med. Det kan även innebära att det finns andra faktorer som påverkar

hur respondenterna som arbetar deltid uppskattar deras värdering av deras chefs ledarskap

som transformativt. Något att ha i beaktning är att deltidare inte befinner sig på arbetsplatsen

lika mycket som heltidare vilket kan leda till att dem inte kan bedöma deras chefs ledarskap i

samma utsträckning som heltidare. Vilket enligt Larsson kan innebära att ledaren har byggt

upp en större respekt hos heltidsanställda. På samma sätt kan det enligt Larssons teori

indikera på att ledarna engagerar sig mer i de heltidsanställda och att de i högre utsträckning

känner sig sedda.

6.2 Hur skattar medarbetarna sin inre och yttre motivation till arbetet?

Motivationen i denna studie bedöms enligt Deci och Ryans Self-Determination Theory

(1980) som grundar sig i att människans psykologiska behov och tendenser till utveckling i

förhållande till motivationen och personligheten med ett fokus ligger på en inre och yttre

motivation. Från mätinstrumentet WEIMS fick respondenterna besvara påstående på en skala

mellan 1-7 där 7 upplevdes som ett högt värde på motivation och 1 som lågt. Däremot en av

dimensionerna på motivationen som kallas amotivation mäter värdet på ingen motivation och

därmed blir ett högt värde på denna en lägre motivationsnivå. När det kommer till

respondenternas nivå på deras motivation fördelat i de olika dimensionerna skattades den inre

motivation som högst på hos majoriteten av respondenterna (m=6.17, std=0,86). Denna

motivation har ett fokus på personliga och inre faktorer som motiverar individen, som till
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exempel en känsla av stolthet när individen genomför en komplex arbetsuppgift eller känner

sig peppad att anta nya intressanta utmaningar. Den inre motivation ses enligt teorin som en

grundförutsättning för att individen ska få den energi och kraft för att med hjälp av

självbestämda motiv kunna fatta och ta egna beslut. Större delen av respondenterna upplever

den här dimensionen som den utmärkande motivationen i relation till deras arbete och värdet

skattades högt. Det innebär, att respondenterna i hög grad motiveras av personliga och inre

faktorer, till exempel av att uppleva tillfredsställelse av att ta sig an komplexa arbetsuppgifter.

(jfr. Deci & Ryan, 1980).

Framförallt vid analys på hur länge respondenterna arbetat på företaget samt hur länge de haft

sin nuvarande chef ligger den inre motivationens medelvärde som högst. Något som också

kan utläsas från resultatet var i vilken utsträckning svaren var samstämmig inom den inre

motivationen. De individer som arbetat kortast på företaget hade ett högt medelvärde på inre

motivation samt ett lågt värde på standardavvikelsen (m=6,19, std=0,44) vilket tyder på att

de som arbetat kortast tid känner i hög grad en större inre motivation. I situationer där

individer lyckas med komplicerade arbetsuppgifter och upplever en ökad självsäkerhet är de

mest framträdande egenskaperna som beskriver den inre motivationen . Och dessa är som

mest påtagliga hos individen som ny på en arbetsplats och med tiden blir arbetsuppgifter mer

bekanta (Deci & Ryan, 1980).

Något som i enlighet med teorin visade sig i resultatet var hur respondenterna som arbetat i 6

månader till 1 år upplevde en mindre inre motivation i jämförelse med de som arbetat mindre

än 6 månader. Som beskrivit ovan tenderar personer som har arbetat längre att blir mer

bekanta med arbetsuppgifter och utsättas för färre utmaningar på arbetsplatsen, vilket kan

påverka den inre motivationen. Individer tenderar att uppleva en ökad inre motivation när de

klarar komplexa arbetsuppgifter (jfr. Deci och Ryan, 2008). Med tanke på att nyanställda

exponeras i högre utsträckning för uppgifter man inte handskas med tidigare kan det vara en

indikator på att motivation minskade något för den gruppen som arbetat en längre period.

Däremot från resultatet observerades att respondenter som arbetat 6 månader till 1 år var

oeniga kring hur deras inre motivation skattades då standardavvikelsen fick ett något högre

värde på 1,1. Samma grupp uppmätte högst medelvärde på dimensionen amotivation, vilket

indikerar på att gruppen var den som upplevde i högre utsträckning brist på motivation i deras

arbete.
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Det framkom skillnader i resultatet mellan gruppen som arbetat heltid och de som arbetar

deltid. Medelvärdet för den inre motivationen fick ett högt värde i båda grupperna, men det

var mest uttalad hos de heltidsanställda (m=6,33, std=0,64) i jämförelse med deltidsanställda

(m=6,02, std, =1,0). Standardavvikelsen i denna grupp fick även ett lägre värde på, som

indikerar att de även var mer samstämmiga i sina svar. Respondenterna som arbetade deltid

uppmätte en standardavvikelse på 1,0 och var i större utsträckning mer oeniga kring hur deras

motivation skattades. Som nämnt tidigare krävs vissa faktorer för att den inre motivationen

ska existera, såsom komplexitet och utmaning i arbetsuppgifterna samt att individen ska

känna sig tillfredsställd och självsäker i utförda aktiviteter. Vid deltidsanställning kanske det

är svårt att upprätthålla en motivation eller hitta tillbaka till den då de befinner sig mer sällan

på arbetsplatsen jämfört med de som arbetar heltid.

Amotivation uppmättes inte som ett högt värde på någon av dimensionerna men den grupp

vars medelvärde på dimensionen var högst var hos de respondenter som arbetat 6 månader till

1 år (m=2,33, std=1,40). Detta innebär att den grupp som arbetat 6 månader till 1 år i enlighet

med teorin upplever en högre brist på motivation och drivkraft att genomföra aktiviteter.

Samt att i större utsträckning värdesätter de beteendets konsekvenser (jfr. Deci & Ryan,

2015).

6.3 Hur ser sambandet mellan ledarnas transformativa ledarskap och

följarnas inre och yttre motivation till arbetet ut?

Resultatet av sambandet mellan transformativt ledarskap utifrån Larssons teori (2006) och

följarnas inre motivation utifrån Deci och Ryan (1980) visar på ett svagt positivt samband,

det visar därmed på en korrelation mellan variablerna. Resultatet går att tolka utifrån

teorierna. En central del av ledarskapet i Larssons teori är att ledaren kännetecknas av att bry

sig om sina anställda, ge stöd och ta ansvar. Vidare karakteriseras ledaren utifrån

dimensionen inspiration och motivation av att uppmuntra till ett arbetsklimat som ger

anställda möjligheter till egen utveckling, tänka fritt och ta sig an mer komplicerade

arbetsuppgifter. Detta arbetsklimat uppmuntrar individerna till några specifika beeenden som

enligt Deci och Ryan ökar deras inre motivation. Att få möjligheten att kunna fatta egna

beslut, samt få ta sig an mer komplexa arbetsuppgifter och utmaningar förklaras leda till att

individerna upplever mer intresse och tillfredsställelse, vilket i sin tur leder till en slags inre
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drivkraft och självständig motivation. Därför hänger på så vis ledarens egenskaper ihop med

vilka möjligheter individen får till egen utveckling, vilket förklarar sambandet mellan

variablerna i denna studie.

Sambandet mellan dimensionen amotivation och transformativt ledarskap visade på ett

måttligt till svagt negativt samband. Detta indikerar på när det skattas högre på ledarskapet

kommer amotivationen minska, det vill säga motivationen hos individerna kommer bli högre.

Anledningen till detta är för att Deci och Ryan (2015) förklarar att motsatsen till inre

motivation är amotivation, vilket beskrivs som när individen känner en brist på motivation

och drivkraft. Våra resultat tyder på att individerna får en högre inre motivation av

transformativt ledarskap, vilket innebär motsatsen till att individerna skulle uppleva en

bristande motivation.
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7. Diskussion

Följande avsnitt kommer att presentera en övergripande diskussion av studiens resultat samt

en diskussion av studiens styrkor och begränsningar. Därefter redogörs implikationer, samt

en konklusion och förslag på vidare studier inom ämnet. Syftet med studien uppnåddes genom

att följande frågeställningar besvarades: “I vilken utsträckning upplever följarna att sina

ledare inom rekryteringsbolaget är transformativa?”, “Hur skattar medarbetarna sin inre

och yttre motivation till arbetet?” och “Hur ser sambandet mellan ledarnas transformativa

ledarskap och följarnas inre och yttre motivation till arbetet ut?”.

7.1 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att undersöka det transformativa ledarskapet i

rekryteringsbranschen. I synnerhet, bringa kunskap om sambandet mellan ledarnas

transformativa ledarskap och följares motivation till arbete. Undersökningen har utgått från

Larssons (2006) definition av transformativt ledarskap samt Deci och Ryans (2000) definition

på inre och yttre motivation.

Den första frågeställningen i vår studie handlade om i vilken utsträckning följarna på ett

rekryteringsbolag upplevde att sina ledare omfattades av ett transformativt ledarskap. Efter att

ha analyserat resultatet kan vi konstatera att respondenterna upplever att sina ledare använder

sig av transformativt ledarskap i mycket hög utsträckning. Detta visar sig genom att

respondenterna ger höga värden på alla tre dimensioner av transformativt ledarskap, inklusive

autentiska handlingar, individualistisk hänsyn och inspiration och motivation. Detta indikerar

att respondenterna ser sina ledare som möjliggörare av personlig utveckling, ger stöd och ger

möjligheter för självständigt tänkande, vilka är karakteristiska egenskaper för transformativt

ledarskap enligt Larsson (2006). Detta resultat kan ge viktig information om det

transformativa ledarskapet på det aktuella rekryteringsbolaget, och kan bidra till en fördjupad

förståelse av hur detta kan påverka följarnas inre och yttre motivation och engagemang i

arbetet i enlighet med Deci och Ryans definition (2000).

Vårt bidrag till tidigare forskning är att studera ämnet i rekryteringsbranschen då, så vitt vi

vet har ämnet studerats i flera sektorer men inte i just rekryteringsbranschen. Den mest
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närliggande studien är Tims et.al. (2011) som utförde sin studie på en bemanningsbyrå och

studerade relationen mellan transformativt ledarskap och medarbetares arbetsengagemang

och inte just motivation som vår studie gör. Studien kom fram till att medarbetarna blev mer

optimistiska vilket resultera i att arbetsengagemanget ökade i samband med sina chefers

ledarskap. I linje med andra tidigare studier som undersökt transformativt ledarskap och dess

effekter har visat på att medarbetarens arbetsprestation ökat vid ett transformativt ledarskap

från sin chef. Det har även visat på att anställdas psykiska och mentala hälsa upplevts bättre

(Roczneiewska et.al., 2020; Zineldin, 2017). Vår studie bidrar endast med att se om

ledarskapet har en inverkan på anställdas inre motivation och det hade givit oss en bredare

bild på ledarskapet och dess effekter på individer om fler aspekter studerats. Framförallt när

det kommer till arbetsprestation och effektivitet.

En annan studie som fann en liknande korrelation mellan arbetsengagemang hos följare med

transformativa chefer var Ghadi et al. (2012). I dess studie valde författarna att exkludera

anställda som inte arbetar heltid från sin analys. Likt vår, konstaterades det att

deltidsanställda hade en annan upplevelse av sina ledare. Vi kom fram till att heltidsanställda

i högre grad än deltidsanställda upplevde sina chefer som transformativa. Det som dock ska

tas i beaktning är att respondenterna inte lämnat uppgifter om hur många timmar de anställda

arbetar i veckan, och att det även är en faktor som kan ha betydelse.

I vår studie har vi tolkat resultaten Larssons definition av transformativt ledarskap och som

grundar sig på den amerikanska modellen transformativt ledarskap av Bernard Bass och

Bruce Avolio. Andra studier som har undersökt transformativt ledarskap har utgått ifrån Bass

och Avolios teori och därmed studerat deras utformade dimensioner (Braun et.al., 2013;

Tafvelin et.al., 2011). Tafvelin et.al. (2011) har studerat dimensionerna: idealiserat inflytande,

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn. Här har

respondenterna på en organisation inom Socialtjänsten uppskattat deras handledares

egenskaper inom dimensionerna på en medelhög nivå. Vi finner det intressant att

medarbetarna inte uppskattade ledarskapet i samma utsträckning som i vår studie och vad

detta kan bero på? Det väcker frågor i och med att Tafvelin et.al även studerat en organisation

i Sverige. En möjlig anledning till detta är att vi har använt oss av Larssons modell som är

mer anpassad till svensk kultur eller på grund av att vi i jämförelse med Tafvelin et.al har

studerat organisationer inom olika branscher. Kanske ter sig transformativa ledarskapet

45



annorlunda i olika branscher och situationer? Det hade varit intressant att utreda närmare,

däremot ligger det utanför vårt område inom denna studie, då det inte är i samma sektor.

Vi finner även att det av vårt resultat var intressant att respondenterna uppskattade ett högt

värde utifrån alla tre dimensioner av transformativt ledarskap. Detta då ledaregenskaperna

inom de olika dimensionerna skiljer sig åt på flera olika sätt. Den dimension inom

ledarskapet som skattades högst på var autentiska handlingar som indikerar på att

respondenterna anser att sina chefer i stor utsträckning uttrycker en klar framtidsvision. De

tar ansvar och är en bra förebild för andra (jfr. Larsson, 2006). I relation till detta fynd fann

Grant (2012) i sin studie att medarbetare motiveras när deras ledare interagerar tydliga

framtidsvisioner till sina medarbetare, vilket framstod som mest effektivt när ledaren hade en

transformativ ledarskapsstil. Respondenterna visade även utifrån dimensionen inspiration och

motivation att de var minst samstämmiga i sina svar, detta är också intressant i och med att de

två subfaktorerna inom dimensionen skiljer sig åt, “uppmuntran till deltagande” och

“uppmuntran till kreativitet”. Av resultatet kan vi utläsa att medarbetarna värderat sin chef

högt inom dimensionen totalt sett, men det hade varit intressant att studera hur medarbetarna

skattar sin chef utifrån subfaktorerna för sig. Som tidigare nämnt i metodavsnittet kunde inte

subfaktorerna för sig studeras i bland annat mån om tid.

Det visade sig även att beroende på hur länge respondenterna haft sin nuvarande chef inte

hade något större påverkan på hur ledarskapet värderades. Denna bakgrundsvariabel valdes ut

då det gjordes ett antagande på att det skulle kunna påverka hur respondenterna skattade

ledarskapet som transformativt. Antagandet gjordes på grund av att medarbetare som haft sin

chef längre, troligtvis också fått tagit del av chefens olika egenskaper i flera situationer.

Tafvelin et.al. (2011) har tittat närmare på om transformativt ledarskap har någon större

påverkan på individen långsiktigt genom att göra om samma studie ett år senare på samma

respondenter med samma chef. Resultatet i studien och i liknelse med vår studie visade på att

det inte gick att konstatera något om ledarskapet inverkan på följarnas välbefinnande på lång

sikt. Vår studie kan däremot inte säga något om i vilken utsträckning respondenterna

uppskattade ledarskapet vid tidigare skeden och kan inte heller uttala oss något om hur

ledarskapet skattas över tid.

Till följd av den andra frågeställningen, skattade respondenterna ett högt värde av inre

motivationen, vilket mättes enligt Deci och Ryans (1980) definition av dimensionen utifrån
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“Self-Determination Theory”. Det innebär att respondenterna i hög grad motiveras av

personliga och inre faktorer, till exempel av att uppleva högre tillfredsställelse och en ökad

självkänsla av att ta sig an komplexa arbetsuppgifter. Våra resultat bekräftar vad Mahmood

et.al. (2018) påstår i sin studie som belyser att arbetsuppgifternas karaktär, huruvida

komplexa och utmanande de är påverkar medarbetarnas inre motivation. Studiens resultat

indikerade på att när medarbetarnas inre motivation ökade fick de en starkare identitet till

arbetet samt att de ansåg arbetet som mer utmanande. Liknande i vår studie skattades

respondenternas inre motivation högt utifrån respondenternas arbete och arbetsuppgifter. En

annan studie som betonar att de anställdas arbetsuppgifter och arbetsrelaterade aktiviteter är

viktiga för de anställdas motivation är Bono och Judge (2003) som menar att uppgifter som är

i linje med de anställdas egna intressen och värderingar ökar deras motivation. En ledare

skulle kunna dra nytta av denna information genom att använda den för att anpassa

arbetsuppgifterna för sina följare på ett sådan sätt att de upplever en balans mellan utmaning

och möjlighet till framgång. Genom att tillhandahålla utmanande arbetsuppgifter som ger

medarbetarna möjlighet att utvecklas och växa kan ledaren öka deras inre motivation och

engagemang i arbetet.

Vidare är det värt att diskutera den inre motivationen och amotivation skattades högre hos de

som arbetar heltid än deltidsanställda. Det väcker frågor hos oss om vad det kan bero på och

om det har att göra med att deltidsanställda inte befinner sig på arbetsplatsen lika mycket som

heltidsanställda. Kanske det kan bero på att anställda inte i samma utsträckning har variation

och komplexitet i sina arbetsuppgifter eller att de upplever arbetsplatsen annorlunda. Kan det

vara så att individerna upplever en konflikt mellan den inre motivationen och amotivation?

De vill utföra ett bra jobb men känner samtidigt att motivationen tryter och når därmed inte

de förväntade målen. Eller beror det på andra faktorer som att de inte känner sig tillräckligt

uppskattade och upplever att de inte i samma mån kan utvecklas personligt. Kanske läggs det

inte samma resurser på deltidsanställda. Som tidigare nämnt upplevde även deltidsanställda

ett lägre transformativt ledarskap än heltidsanställda. Det är svårt att uttala sig om vad utfallet

beror på eftersom att vårt resultat indikerar på ett svagt till måttligt positivt samband mellan

transformativt ledarskap och motivation. Med andra ord kan det vara andra faktorer som

påverkar att deltidsanställda i större utsträckning upplever en lägre nivå på inre motivation.

Vi har inte heller i denna studie undersökt vad kausaliteten av detta resultat beror på, vilket

gör det svårt för oss att dra konkreta slutsatser. Detta hade däremot varit intressant att titta

närmare på.
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Till följd av den tredje frågeställningen, visar resultatet för denna studie på att det finns ett

måttligt positivt samband mellan det transformativa ledarskapet utifrån Larssons (2006)

definition och respondenternas inre motivation. Det visar på att Larssons utmärkande

ledaregenskaper, är en ledarskapsstil som verkar skapa ett arbetsklimat för medarbetarnas

motivation, på ett inre och personligt plan. Detta resultat är i likhet med vad tidigare studier

kommit fram till, där det visade sig att transformativt ledarskap resulterade i en högre inre

motivation hos anställda medarbetare (Afsar & Umrani, 2019; Mahmood et.al., 2018; Gong

et.al., 2009).

Utöver det framkom det i vår studie att de olika dimensionerna på transformativt ledarskap,

hade ett måttligt negativt samband med amotivation som tyder på att när dimensionerna på

ledarskapet ökar, kommer amotivation att minska. I likhet med detta fick en studie av Wang

et.al. (2016) fram liknande resultat, när transformativt ledarskap skattades högt på hos

ledaren ökades den inre motivationen, och när ledarskapet var i mindre utsträckning

transformativt fick det negativa effekter, mer specifikt på den kognitiva mångfalden och den

inre motivationen. Resultat indikerar på att ledare som har egenskaper av mindre

transformativ karaktär utmynnar i negativa effekter för anställda, dels en bristande motivation

och drivkraft. Detta bidrar till en större vikt av det transformativa ledarskapets positiva

betydelse för följare.

Vårt resultat bekräftas ytterliggare av Morkeviciūte och Endriulaitiene (2020) som har

kommit fram till att kvinnliga anställda skattade den inre motivationen högt, likt vårt resultat.

Detta i samband med att deras ledare hade ett transformativt ledarskap och visade på att de

hade en tydlig framtidsvision till sina anställda. Något intressant med detta är att

Morkeviciūte och Endriulaitiene (2020) även dem har studerat motivation utifrån Deci och

Ryan teori och även studerat den yttre motivationen. Författarna kom till skillnad från vår

studie fram till att den yttre motivationen även den förstärktes av en transformativ

ledarskapsstil. I motsats till våra ursprungliga förväntningar har den yttre motivationen valts

att exkluderas från studien. Detta på grund av att att mätinstrumentet visade på så lågt värde

av Cronbach’s alpha, samt låg intern reliabilitet för den yttre motivationen. Den yttre

motivationen tyder på att individer blir motiverade av externa faktorer såsom konstruktiv

feedback och belöningar som till exempel lön (Deci & Ryan, 1980). Ett av de items som

tillhörde yttre motivation löd: För att den här typen av arbete ger mig trygghet. Denna fråga
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orsakade det låga värdet på Cronbach’s alpha och blir därmed av vikt att diskutera vidare.

Påståendet hade en låg intern reliabilitet tillsammans med de andra påståenden som tillhörde

dimensionen vilket kunde berott på att frågeformuläret översattes till svenska av oss författare

själva i samfund med handledaren. Detta argument förstärks av att Morkeviciūte och

Endriulaitiene (2020) till skillnad från oss översatt frågeformuläret till litauiska.

7.2 Studiens styrkor och eventuella begränsningar

Denna studie har styrkor och eventuella begränsningar som bör uppmärksammas. Styrkan

med denna studie är användandet av två beprövade mätinstrument DLQ och WEIMS som har

godkänd validitet och reliabilitet, vilket leder till att studien mäter det som vi är intresserade

av att undersöka, det vill säga transformativt ledarskap och motivation. Att mätinstrumentet

DLQ är beprövat i Sverige sedan tidigare, och hade därmed en beprövad svensk översättning

av frågeformuläret. Denna aspekt frambringar att mätinstrumentet kan anses mer pålitligt då

instrumentet är framtaget för att passa den svenska kulturen och hur ledare i Sverige förhåller

sig till sina underordnade. Däremot är en eventuell begränsning för studien att det andra

mätinstrumentet, WEIMS, krävde en översättning från engelska till svenska av författarna

själva i samråd med handledare. Detta kan ha haft en inverkan för dimensionen, yttre

motivationen och ledde till att dimensionen fick ett så lågt värde på den interna reliabiliteten

att den exkluderades från analysen.

Andra av studiens eventuella begränsningar är att urvalet är av bekvämlighetsurval och inte

slumpmässigt urval. Detta kan påverka möjligheten till att kunna dra generaliseringar om hela

populationen. En annan eventuell begränsning är att studien genomfördes på ett svenskt

rekryteringsbolag med en högre andel kvinnor i datainsamlingen. Därmed kan vi inte vara

säkra på att studiens resultat kan generaliseras till andra rekryteringsbolag. Detta bör

undersökas vidare i andra rekryteringsbolag, med en jämnare fördelning av kvinnor och män.

Den lilla urvalsstorleken, begränsar möjligheten för oss att dra mer konkreta slutsatser.

Som tidigare nämnt visar resultatet att medarbetarna uppskattar deras ledarskap som

transformativt utifrån tre olika dimensioner som uppvisar olika tydliga ledaregenskaper hos

deras chefer. Vår studie begränsas av att vi endast har studerat en ledarskapsteori och inte

studerat den i jämförelse till någon annan. Vi upplever att om vi i mån om mer tid även hade
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velat studera en annan ledarskapsteori, exempelvis transaktionellt ledarskap. Detta för att

undersöka hur effektiva andra ledarskapsteorier är i praktiken, samt i rekryteringsbranschen

och jämföra teorierna med varandra. Detta gäller även för dimensionerna av motivation, där

även andra dimensioner hade varit intressant att studera närmare.

7.3 Implikationer

Det vår studie bidrar med är att undersöka hur medarbetarna upplevde deras ledarskap och

motivation, samt sambandet mellan variablerna i rekryteringsbranschen. Trots att vår studie

på flera olika sätt har likheter med tidigare studier, samt bekräftade sambandet, visade sig

ämnet ha studerats i många olika sektorer men inte i rekryteringsbranschen. Så vitt vi vet har

det inte heller gjorts någon tidigare forskning i Sverige, inom denna sektor där Larssons

mätinstrument på ledarskap använts, vilket kan öppna upp för ytterligare studier med

mätinstrumentet i fler sektorer. Med vår studie kan ledare och organisationer i praktiken som

vill praktisera ett effektivt ledarskap, få en inblick i hur det transformativa ledarskapet ter sig

på ett rekryteringsbolag där följarna i hög utsträckning upplever deras ledarskap som

transformativt.

Ledare kan använda sig av detta resultat på ett konkret och praktiskt sätt genom att försöka

implementera olika strategier för transformativt ledarskap i sina egna organisationer. Det kan

innebära att de försöker att vara möjliggörare av personlig utveckling för sina följare, ger stöd

och möjligheter för självständigt tänkande, samt använda sig av andra egenskaper utifrån

dimensionerna autentiska handlingar och individualistisk hänsyn. Genom att använda sig av

dessa strategier kan ledarna försöka öka motivationen hos sina följare, samt främja en

inspirerande kultur där personlig utveckling uppmuntras. Det kan även vara viktigt för

ledarna att förstå att transformativt ledarskap inte är en one-size-fits-all-lösning, utan att olika

strategier kan behöva anpassas för att passa den specifika organisationen och dess följare.

7.4 Konklusion och förslag på vidare studier

Avslutningsvis har denna studie öppnat upp för tankar hos oss. Vi har fått en förståelse för

hur viktigt ledarskapet är i praktiken med hänsyn till vilka effekter det kan leda till för

följarna. Enligt George och Jones (2012) har medarbetares förväntningar på ledare ökat och
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det har på senare tid uppstått allt mer frågetecken hos ledare och organisationer om vad som

är ett effektivt ledarskap. Det blir för oss inte en förvåning om att teorin om transformativt

ledarskap studerats globalt och nationellt, samt i flera olika sektorer och blivit alltmer aktuell

i nutiden. Detta med hänsyn till dess tidigare studerade positiva effekter samt att teorin i

denna studie även visat sig ha ett positivt samband med medarbetarnas inre motivation inom

rekryteringsbranschen.

Med hänsyn till de positiva effekter som transformativt ledarskap leder till, upplever vi att det

hade varit intressant att studera transformativt ledarskap närmare. Enligt Susanne Tafvelin

(2013) kan det transformativa ledarskapet te sig olika beroende på organisation, där ledare

kan bete sig direkt eller deltagande. Med vetskapen om att den studerade organisationen är en

stor organisation hade det varit intressant att undersöka i vilken utsträckning följare upplever

deras ledarskap som transformativt i mindre rekryteringsföretag. Eftersom att urvalet i denna

studie bestod av mestadels kvinnor hade det också varit intressant att undersöka ett

rekryteringsföretag med ett mer heterogent urval. En studie om hur denna skillnad hade

påverkat resultatet hade varit intressant att utforska. Vidare hade ämnet varit spännande att

undersöka med en kvalitativ metodansats med exempelvis intervjuer på grund av att det redan

gjorts en stor mängd forskning inom ämnet med kvantitativa studier. Intervjuer öppnar upp

för en djupare inblick i medarbetarnas upplevelser och perspektiv analyseras. Resultat från

sådana studier hade kunnat bringa ny kunskap om ledarskapets påverkan och inverkan på

individers känslor och motivation.

7.5 Slutord

Så låt oss sammanfatta: transformativt ledarskap kan ses som en förutsättning för att skapa en

visionär organisation med motiverade följare. Därför, om du drömmer om att hitta eller vill

bli den perfekta ledaren, kan det vara värt att med en mängd ledarskapsteorier i ryggsäcken

titta närmare på ett transformativt ledarskap - då detta skulle kunna vara den bästa vägen för

just din organisation.
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9. Bilagor

8.1 Bilaga 1

Informationsbrev:

Hej!

Tack för att du tar dig tiden att svara på denna enkät. Vi är två personalvetarstudenter från

Uppsala universitet som just nu skriver vårt examensarbete i pedagogik inriktning mot vuxna

och arbetsliv. Vi vill undersöka  sambandet mellan transformativt ledarskap och motivation

hos anställda på ett rekryteringsbolag. Tidigare studier som gjorts på ledare visar på att

transformativt ledarskap ger mycket positiva effekter hos medarbetarna.

Deltagandet är helt frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt medverkande

under tiden som enkäten besvaras. När enkäten skickats in kommer det inte gå att avbryta

deltagandet då vi inte kommer kunna identifiera vems svar som tillhör vem. Svaren är

anonyma och resultatet kommer presenteras i en rapport och i ett seminarium. När du har

skickat in dina svar godkänner du att svaren behandlas av enkät tjänsten Google Formulär och

hanteras av oss som genomför studien. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att besvara.

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på någon av

följande adresser:

Jennie Valentin

Jenny Olsson

Handledare: Esther Hauer, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och

utbildningsstudier.

Återigen, stort tack för att du vill delta!
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8.2 Bilaga 2

Bakgrundsvariabler:

Ålder

- 20 - 25 år
- 26 - 34 år
- 35+ år

Kön
- Kvinna
- Man
- Övrigt

Vad är din anställningstyp?
- Deltid
- Heltid

Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats?
- Mindre än 6 månader
- 6 månader - 1 år
- 1 år - 3 år
- 3+ år

Hur länge har din nuvarande chef varit din chef?
- Mindre än 6 månader
- 6 månader - 1 år
- 1 år - 3 år
- 3+ år
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8.3 Bilaga 3

The Developmental Leadership Questionnaire DLQ Notera vi använde endast dessa items:
1-9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 och 25, se bilaga 3. 

Källa: Larsson (2006)
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8.4 Bilaga 4
Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS)

Källa: Tremblay et al. (2009)

Intrinsic motivation = inre motivation
Extrinsic motivation = yttre motivation
Amotivation = amotivation

Notera att vi endast använde följande items: 4, 8, 15 som är kopplade till inre motivation, 2,

9, 16 som är relaterade till yttre motivation och amotivation är fråga 3, 12 och 17.
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