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Transformellt ledarskap och autonom motivation- 

medieras detta samband av behoven 

autonomi, relaterande och kompetens? 
 

Farzad Sjögren 

 

Denna studie undersökte om det fanns ett positivt samband mellan 

transformellt ledarskap och autonom motivation samt medierande 

effekter på, autonomi, relaterande och kompetens (Deci & Gagné, 2005). 

104 personer har deltagit i studien, 54 kommer från en kyrka i Norra 

Sverige och 49 kommer från ett försäkringsbolag. 67 (64.4 %) av 

deltagarna är män och 37 (35.6 %) kvinnor. Det transformella 

ledarskapet mättes genom instrumentet (TLI) Transformellt Ledarskaps 

Inventorium (Tjärnberg, 2007). Den autonoma motivationen mättes 

genom en anpassad variant av (SRQ) Self Regulation Questionnare 

(Ryan & Connell, 1989). De medierande behoven mättes genom en 

version av (BPNS) Basic Psychological Needs Scales. För att undersöka 

det positiva sambandet mellan transformellt ledarskap och autonom 

motivation gjordes först en korrelationsmatris mellan samtliga variabler, 

därefter gjordes en multipel regressionsanalys enligt Baron & Kenny´s 

(1986) fyrstegs modell för att testa mediation. Av resultaten framkom 

det att det råder en svag positiv korrelation mellan transformellt 

ledarskap och autonom motivation. Vidare framkom att enbart behovet 

autonomi fullt ut medierar relationen mellan transformellt ledarskap och 

autonom motivation. 

  

 

 

I tider av förändring, globalisering och ständiga omplaceringar är en av arbetsgivarnas 

frågeställningar hur de ska leda för att hänga med i konkurrensen och hur de ska göra för att 

bibehålla motivationen hos sina medarbetare? Eftersom ledarens dagliga arbete till stor 

utsträckning består av att motivera sina medarbetare är det av intresse att se om det finns en 

ledarskapsteori som integrativt jobbar med att höja motivationen hos sina medarbetare?  

     Det finns ett antal olika ledarskapsteorier, men majoriteten av all ledarskapsforskning som 

görs idag är inom transformellt ledarskap (Söderfjell, 2007). Denna ledarskapsteori tar 

hänsyn till samspelet mellan egenskaper och beteenden hos ledaren, hos efterföljarna och 

egenskaper i situationen man befinner sig i. Man har på så sätt funnit stöd för att vissa 

ledarbeteenden mer eller mindre är effektiva oavsett kultur, situation och grupp. Särdrag hos 

denna ledarskapsteori är att man vädjar till människors grundläggande värderingar och att 

man påverkar emotionellt såväl som logiskt rationellt (Söderfjell, 2007).  

       Om man är en ledare kan man inte undgå från att fundera över hur man ska motivera sig 

själv och sina efterföljare. Det pratas mycket om motivation men det är få som är införstådda 
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med processen genom vilket man blir motiverad. Varför är det så att vissa går med i ett 

frivilligt arbete medan andra inte gör det? Varför kan vissa ledare få sina efterföljare att göra 

mer än det plikten kallar dem till? Det finns exempelvis studier som visar att de allra flesta 

tror att de skulle ha presterat 15 till 20 procent mer om de hade haft en ledare som såg att 

deras arbete gjorde en skillnad (Hughes, Ginett & Curphy, 2006). Det ligger nära till hands att 

tro att ledarskap och motivation hör samman, vill man leda bör man också kunna motivera. 

Den kanske mest utförliga beskrivningen av motivation, och den teori som också antagligen 

har störst forskningsbakgrund är den så kallade Self-determination Theory (Deci & Ryan, 

2002). SDT handlar till stor del av i vilken grad en människa har tagit till sig (internaliserat) 

värderingarna bakom det beteende som man utför med implikationen att väl internaliserade 

beteenden bidrar till större välbefinnande och bättre prestationer, framförallt då det gäller 

komplexa och intellektuellt krävande uppgifter (Deci & Gagne, 2005). Nedan följer en 

översiktlig genomgång av de båda teoribildningarna (transformellt ledarskap och SDT). 

 

Transformellt Ledarskap 

 

Transformellt ledarskap ingår som en komponent i den så kallade Full Range Leadership 

Model (Bass & Riggio, 2006). Förutom det transformella ledarskapet inkluderar Full Range 

Leadership Model flera komponenter av så kallat transaktionellt ledarskap. Transaktionellt 

ledarskap baseras på den gamla traditionella synen av ledarskap där ledaren uppvisar 

ledarskapsbeteenden efter morot och piska principen. Låt gå ledarskap som också är en 

komponent i FRLM handlar om ickeledarskapsbeteenden.  

     Det transformella ledarskapet består av fyra komponenter. Den första är idealiserad 

påverkan, vilket tar sig uttryck i att denna ledare beter sig på ett sätt så att han eller hon blir 

ett föredöme för sina efterföljare. Dessa ledare är oftast respekterade, pålitliga, självsäkra, 

uthålliga, beundrade och de fokuserar på etiska och moraliska ideal (Söderfjell, 2007). 

Dessutom kan man lita på att dessa ledare gör rätt saker (Northouse, 2007). Efterföljarna 

tenderar att identifiera sig med sin ledare för att de väcker starka känslor hos sina 

medarbetare. Idealiserad påverkan tar sig också uttryck på så sätt att ledaren trycker på den 

kollektiva känslan. Detta görs genom att man kommunicerar och understryker vikten av att 

det som ligger framför de människor som verkar under ledaren inte är ett jobb för en person 

utan något som kräver att alla samarbetar. Ett motto skulle kunna vara att arbetet inte är byggt 

på några fås talang utan på mångas uppoffrande. Man trycker även på att man kan 

överkomma alla hinder som står i vägen för målet. Dessutom är den idealiserade ledaren villig 
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att ta risker och känner sig bekväm i att vara konsekvent. En sådan ledare skulle heller offra 

sig själv än att ge upp sin ideal, etik och moral (Söderfjell, 2007).      

     Den andra faktorn är inspirerande motivation, vilket innebär att dessa ledare motiverar och 

inspirerar de som har med dem att göra. I detta ingår också att man erbjuder mening och 

utmaning i sina efterföljares dagliga arbete (Bass & Riggio, 2006). Man målar upp 

framtidsvisioner som är spännande och inspirerande. Det resulterar i att man utmanar sina 

efterföljare att tro på visionen och vara med i den. Som ledare peppar man och visar tro på 

sina efterföljares förmåga så att de är med på tåget när man presenterar hur man ska nå 

visionen (Söderfjell, 2007). Dessa ledare använder berättelser, anekdoter och historier för att 

nå sina efterföljare. Dessutom är de duktiga på att föra in viktiga värderingar, ideal och etik i 

sin kommunikation. De berättar inte bara vad som är viktigt att göra utan lyckas även 

förmedla varför det är viktigt att göra det. Inspirerade motivation tillsammans med idealiserad 

påverkan bildar tillsammans en övergripande kategori som kallas för karisma (Söderfjell, 

2007).  

     Den tredje faktorn är intellektuellt stimulerande, där ledaren stimulerar sina efterföljare att 

vara innovativa och kreativa genom att utmana existerande antaganden, sanningar, rutiner och 

sätt att lösa problem på. Man kritiserar inte individers misstag offentligt och deras tankar 

avfärdas inte för att de avviker från ledarens (Bass & Riggio, 2006). Tvärtom är det viktigt för 

ledaren att efterföljarna kommer med nya idéer och tankar och att de är med i processen när 

man försöker komma fram till nya lösningar på befintliga problem (Bass & Riggio, 2006). 

Som ledare utmanar man till ständig utveckling och förändring, man kan säga att detta är det 

normala tillståndet när ledare med höga intellektuellt stimulerande ledarskapsbeteenden leder. 

Man jobbar även på att ge och ta positiv och negativ feedback samtidigt som man 

understryker kontinuerlig kunskapsutveckling och inlärning (Söderfjell, 2007).  

     Den fjärde faktorn är individuell omtanke, i vilket det handlar om att man ger specifik 

uppmärksamhet till varje efterföljares behov för prestation och tillväxt genom att man är en 

mentor eller en coach (Bass & Riggio, 2006). Man jobbar med individuella mål och visioner 

som är anpassade till varje individs behov och ambitionsnivå. Här anpassar ledaren sig till de 

olika behov och önskemål som efterföljarna uppvisar. Ledaren visar acceptans för sina 

efterföljares olikhet, exempelvis får någon mer uppmuntran och stöd medan en annan får mer 

autonomi och andra kanske får mer struktur inför en uppgift. Här uppmuntras dialogen och 

den personliga interaktionen är viktig (Bass & Riggio, 2006). Ledaren är en effektiv lyssnare 

och han/hon ser hela människan istället för enbart en anställd. Ledaren är inte rädd för att 

delegera uppgifter för att utveckla efterföljarna. Utifrån delegationen ser ledaren om 
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efterföljaren behöver direktiv eller support. Det ideala är att efterföljarna inte känner att de 

blir kontrollerade när de har fått ansvar för en uppgift (Bass & Riggio, 2006). Den 

individuella omtanken gör att man känner sig unik och sedd eftersom ledaren visar intresse 

för människan och kommer ihåg personlig information. På så sätt blir man inte bara en i 

arbetsgruppen och man löper mindre risk för motivations- och produktivitetsbortfall 

(Söderfjell, 2007).   

 

Self-determination teori 

 

En av de centrala delarna i SDT är distinktionen mellan autonom och kontrollerad motivation 

(Deci & Gagné, 2005). Man har autonom motivation när man upplever att man har ett fritt val 

att göra en sak.  Kontrollerad motivation däremot är när man agerar för att man känner krav 

och press. Man gör en sak för att man måste, denna typ av motivation är ofta kopplad med 

skam och skuld (Bono & Judge, 2003). I SDT skiljer man även mellan inre och yttre 

motivation. Inre motivation är den mest renodlade formen av autonom motivation. Här 

handlar det om att man utför en aktivitet för att man tycker att det är intressant. Det finns 

ingen press utifrån, man engagerar sig i uppgiften för att man vill och tycker att det är kul 

(Deci & Gagné, 2005). Ett exempel är att jag spelar fotboll för att det är kul. I kontrast till det 

finns det en yttre motivation där man känner sig kontrollerad när man engagerar sig i en 

uppgift, här finns en känsla av att man måste utföra en uppgift. Ett exempel på det är att man 

utför en arbetsuppgift för att chefen har sagt att det ska göras men man tycker inte att 

uppgiften är särskilt rolig eller värdefull. 

     En annan viktig del av SDT handlar om hur mycket människor kan ta till sig värderingar 

som står bakom beteendet som man utför och göra dem till sina egna. Här pratar man om en 

internaliseringsprocess. Ju mer man har internaliserat värderingen eller regulationen bakom 

ett beteende desto mer autonomt motiverad är man (Deci & Gagné 2005). 
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Figur 1. Motivationskontinuumet enligt Self-Determination Theory ( Deci & Gagné, 2005). 

 

     SDT beskriver motivation utifrån ett kontinuum (se figur 1 ovan) där man till vänster är 

minst autonomt motiverad och som mest kontrollerad, medan man längst ut till höger är som 

mest autonomt motiverad och minst kontrollerad.  

     Längst ut till vänster är den ickemotiverade personen, här har man ingen intention till att 

agera. När man är icke-motiverad så vill man inte agera eller så agerar man passivt. Man 

känner sig ickemotiverad antingen för att man är osäker inför sin uppgift, känner en brist på 

upplevd kompetens eller för att man inte värderar själva uppgiften och resultatet från den 

(Deci & Ryan, 2002).   

     Därefter kommer det fyra olika former av yttre motivation där graden av autonomi och 

internalisering av värderingar bakom beteendet ökar ju mer man rör sig mot höger i 

kontinuumet. Först ut är yttre reglering, denna typ av motivation är den mest kontrollerade 

formen av yttre motivation. Här agerar man för att erhålla en önskad konsekvens, t.ex. 

belöning eller för att undvika en konsekvens, såsom bestraffning. Deci och Ryan (2002) 

menar att man vet att det är en yttre reglering när någon gör något för att tillfredställa yttre 

krav och konstellationer. Ett exempel på det är att man jobbar för att chefen tittar (Deci & 

Gagne, 2005).  
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     Nästa steg mot höger i kontinuumet är Introjicerad reglering, här handlar det om man har 

tagit in regleringen bakom ett beteende men man har inte accepterat den som sin egen (Deci 

& Gagné, 2005). Eftersom en sådan internalisering inte fullt ut är autonom är det som att den 

kontrollerar personen. Ett exempel på det är att man jobbar för att det får en att känna sig som 

en värdig människa. Beteenden som är kopplade med denna sort av motivation utförs för att 

undvika skuld, skam och för att upprätthålla självkänsla.      

     Nästa steg mot höger i kontinuumet är identifierad reglering. Denna motivation är en mer 

självbestämmande yttre motivation för att man på ett medvetet plan värderar beteendet och 

man tycker att det är viktigt. Människor känner större frihet och autonomi eftersom beteendet 

mer överensstämmer med deras personliga mål och identitet. Denna motivation är kopplad till 

resultatet av ens beteende för att det visar på en aspekt av en själv (Deci & Gagné, 2005). Ett 

exempel är att man som sjuksköterska värderar patienters komfort och hälsa. Även om man 

vet att man behöver göra obekväma arbetsuppgifter, så känner man sig relativt autonom 

medan man gör liknande uppgifter. Detta trots att aktiviteterna inte är av inre 

motivationskaraktär.  

     Sista steget inom yttre motivation är integrerad reglering, här känner man att beteendet 

fullt ut är en integrerad del av vem man är och blir på ett naturligt sätt det mest autonoma 

motivationsbeteendet inom yttre motivation. Dessutom uppkommer det när det samstämmer 

med ens personliga mål och behov som redan är en del av en själv.  

     Det är värt att nämna att yttre integrerad motivation delar likheter med inre motivation. Ett 

exempel är att bägge två har en hög grav av autonomi och internalisering av värderingen 

bakom beteendet. Men det finns en del som särskiljer dem åt, en av de största skillnaderna är 

att personer som är integrerat motiverad inte utför aktiviteten för att han eller hon är 

intresserad av den utan använder aktiviteten för att den återspeglar en del av individens 

självbild. Den inre motiverade individen gör en aktivitet exempelvis, åker skidor för att man 

tycker att det är intressant och för att denne får ut en spontan tillfredsställelse av själva 

aktiviteten (Gagné & Deci 2005).  

     Inom SDT tänker man att alla människor har vissa basala psykologiska behov som är 

universella (Deci & Ryan, 2002). På så sätt tänker man att de finns med i alla kulturer och alla 

utvecklingsstadier. De må uttryckas och tillgodoses på olika sätt men deras kärnkaraktär är 

densamma. Denna definition förklarar Deci och Ryan (2002) är förklaringen till att man inom 

teorin hittills har nöjt sig med att titta på tre allmängiltiga behov. Sheldon, Turban, Brown, 

och Barrick (2003) menar att denna basala behovsteori kanske är det viktigaste inslaget i 

STD. Den är viktig för att man genom den kan förstå och även predicera individers 
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motivation och beteenden (Sheldon et al., 2003). På senare tid har man kunnat se att 

tillfredsställelse av de tre behoven har en positiv effekt på prestation och resultat (Sheldon et 

al., 2003).   

     Det första behovet är autonomi. Det handlar om att man strävar efter att få vara ägare till 

sina beteenden, tankar och uppfattningar. Det handlar om att ens beteenden går hand i hand 

med det som man finner är intressant och ens egna reglerade värderingar. När en autonom 

person utför något som han/hon känner är en del av sig själv kan även en yttre påtvingad 

uppgift kännas viktig eftersom hon/hon delar värderingarna bakom beteendet (Deci & Ryan, 

2002).  

     Det andra behovet är  kompetens, vilket innebär att man strävar efter att känna sig 

kompetent i sina interaktioner med omgivningen och att man får tillfälle att uttrycka och träna 

ens kapacitet. Behovet av kompetens gör att människor söker utmaningar som passar deras 

kapacitet och att man försöker vidmakthålla dessa färdigheter genom aktivitet. Man tänker att 

kompetens inte är en faktisk färdighet utan snarare upplevt självförtroende och upplevd 

effektivitet i handling (Deci & Ryan, 2002). 

     Det tredje och sista behovet är att kunna relatera.  Här handlar det om att man kan knyta 

an till andra samt att man kan bry sig om andra människor och att andra människor bryr sig 

om en. Det handlar om att man känner sig hemma med olika individer och större 

sammanhang. Det här behovet rör vid att alla vill bli accepterade av andra människor. Kort 

och gott rör det vid det psykologiska behovet av att vara med andra i en trygg gemenskap 

(Deci & Ryan, 2002). 

     Inom SDT tänker man sig att tillfredställande av de tre psykologiska behoven underlättar 

internalisering och inre motivation. Det har t.ex. påvisats att för att man ska bibehålla sin inre 

motivation så behöver man känna sig kompetent och autonom (Deci & Gagné, 2005). SDT 

understryker att när behov som relaterande och upplevd kompetens tillfredställs i ett beteende 

tenderar man att internalisera värderingen och regulationen bakom det beteendet. Men det är 

tillfredställelsen av behovet autonomi som särskiljer om det blir identifikation och integrering 

eller om det blir en introjicering. Utan upplevd autonomi kan det inte ske en identifikation 

eller integrering (Deci & Gané 2005). 

   

Self-determination teori och Transformellt ledarskap 

 

Inom kärnkomponenterna idealiserad påverkan och inspirerande motivation försöker den 

transformella ledaren betona hur viktigt det är med etik, moral och grundläggande 
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värderingar. Man jobbar med att måla upp en vision om framtiden, hur den skulle kunna se ut 

om alla värderingar man tror på fullt ut skulle råda (Söderfjell, 2007). Detta borde vara 

sammankopplat med ett viktigt grundelement i SDT modellen, nämligen ju mer man har 

internaliserat värderingarna bakom ett beteende desto mer autonomt motiverad är man (Deci 

& Ryan 2002). Det ligger nära tills hands att tro att den transformella ledaren i större grad 

jobbar med detta internaliseringsarbete, eftersom visions- och grundläggande värderingsarbete 

är så viktiga komponenter av den transformelle ledarens dagliga arbete.  

     Bono & Judge, (2003) menar att när en ledare beskriver en vision, mål eller en aktivitet 

utifrån moraliska värden som delas av många så ses dessa som mer meningsfulla. Det blir ett 

sätt att ge uttryck för egna personliga värderingar. Det skulle kunna leda till att transformella 

ledare i större utsträckning autonomt motiverar sina efterföljare.   

     I kärnkomponenten intellektuellt stimulerande uppmanar den transformelle ledaren till 

innovation, kreativitet och tänkande utanför boxen. Han/hon vill att man utmanar status quo, 

där man utmanar sina egna, organisationens och ledarens tro och värderingssystem 

(Northouse, 2007). Som tidigare nämnt tänker man att ju mer autonom en individ är desto mer 

autonomt motiverad är han eller hon. För att våga utmana status quo, sina egna och 

organisationens värderingssystem krävs det att man inte känner sig kontrollerad. Om man är 

kontrollerad styrs man mer av rädslan att inte säga emot ledaren och organisationens 

värderingar eftersom det skulle kunna betyda att man exempelvis mister jobbet. Den 

transformella ledaren borde på så sätt öka autonom motivation genom att han eller hon 

inbjuder efterföljarna att utmana redan existerande värderingar. Efterföljarna får på så sätt ge 

uttryck för vad de tror på och hur det borde göras.  

     I Individuell omtanke försöker den transformella ledaren lyssna till sina efterföljares 

individuella behov och delegera mer (ökad mått av autonomi) för dem som behöver det (Bass 

& Riggio 2006). Deci och Gagné (2005) menar att en av förutsättningarna för att 

internalisering av värderingen bakom ett beteende ska ske är att man som efterföljare får sina 

tre behov tillgodosedda. Den upplevda kompetensen och autonomin borde bl.a. regleras 

genom att den transformelle ledaren agerar som coach, mentor eller en som delegerar (frigör 

autonomi och tillit). Behovet att relatera borde tillgodoses av den transformella ledaren som 

synliggör alla individer i gruppen och genom att man visar intresse för individen bakom 

yrkesidentiteten.  

     I en meta-studie gjord på transformellt ledarskap kom man fram till att transformellt 

ledarskap är associerat till följartillfredställelse och högre prestation (Lowe, Kroeck & 

Sivasubramanian, 1996). Men det är sällan så att det transformella ledarskapet direkt leder till 
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följartillfredställelse och högre prestation det finns oftast en medierande faktor som det 

transformella ledarskapet påverkar. Den medierande faktorn som påverkas av det 

transformella ledarskapet leder i sin tur till effektivitet (följartillfredställelse och högre 

prestation) (Söderfjell, 2007). Exempel på olika medierande faktorer är bl.a. arbetsglädje, tillit 

och motivation. Vidare menar Hughes, Ginnett & Curphy, (2006) att det finns ett klart 

samband mellan motivation och tillfredställelse och prestation. Efter att ha konstaterat att det 

transformella ledarskapet är kopplat till följartillfredställelse och högre prestation har det även 

konstaterats att det finns ett samband mellan motivation och tillfredställelse och prestation. 

Vidare har det påvisats att det transformella ledarskapet oftast går via en medierande faktor 

som i sin tur leder till effektivitet (följar- tillfredställelse och högre prestation). Den 

transformella ledarskapsteorin har ibland kritiserats för att den inte beskriver processen 

genom vilket dess ledare är effektiv. Sheldon et al., (2003) föreslår att en av processerna 

genom vilket det transformella ledarskapet leder till effektivitet är via den medierande faktorn 

autonom motivation. Eftersom inga studier har gjorts för att påvisa sambandet mellan 

transformellt ledarskap och SDT är denna studies syfte att undersöka om detta samband kan 

påvisas eller ej. 

 

Syfte och frågeställning 

 

 Med utgångspunkt i exempelvis Sheldon’s et al., (2003) resonemang och i det faktum att 

effekterna avseende tillfredsställelse och prestation tycks vara liknande för transformellt 

ledarskap som för autonom motivation kommer följande riktade hypoteser att testas för att 

uppnå syftet med denna studie.  

 

H1. Det finns ett positivt samband mellan transformellt ledarskapsbeteenden hos ledare 

och autonom motivation hos de individer som arbetar med dessa ledare? 

H2. Detta samband (H1) medieras av tillfredsställelse av de tre allmänna psykologiska 

behoven av autonomi, kompetens och relaterande.   

   

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

104 personer har valt att ställa upp i studien. 54 kommer från en kyrka i norra Sverige och 49 

kommer ifrån ett försäkringsbolag i norra Sverige. Studien innehåller 17 ledare/chefer. Åldern 
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för de som är med i studien varierar mellan 15- över 65 år.  Sju ledare kommer från en kyrka i 

norra Sverige och 10 från ett försäkringsbolag i norra Sverige.   

     Kriterier för att ställa upp som ledare var att man utförde ett ledarskap och hade ansvar för 

fyra personer. Kriteriet för att vara med och skatta sin ledare var att man skulle påverkas och 

inkluderas av ledarens ledarskap. Dessutom sattes en preliminär minimigräns på 100 stycken 

skattningar. Bägge två av organisationerna valdes för att författaren och dess handledare hade 

en tidigare relation till dem. Kyrkans ledare blev lovad en heldagsutbildning med avseende 

om transformellt ledarskap som tack för att de ställde upp. Ledarna från försäkringsbolaget 

blev lovad feedback på resultaten av deras ledarskapsenkäter. Samtliga i studien blev lovad 

anonymitet genom att bara författaren och handledaren fick ta del av deras skattningar. 

Samtliga deltagare blev meddelade att deras resultat inte skulle återkopplas till dem som 

personer. Dessutom underströks att skattarnas ledare och chefer inte skulle ta del av deras 

individuella skattningar. Vid informationen innan de valde att ställa upp blev de lovade att 

deras svar skulle ligga som underlag för att utröna om det finns ett samband mellan 

transformellt ledarskap och autonom motivation. Kyrkan hade från början 66 skattningar. 12 

skattningar ströks för att antingen ledarskapsenkäten eller motivationsenkäten inte kom in 

innan föreskriven deadline. Vidare orsak till bortfall var att några bedömare som hade lovat 

att skatta sina ledare aldrig gjorde detta. Tre ledare valde att hoppa av från kyrkan. Den första 

uttryckte att han hade för mycket att göra och valde därför att hoppas av, den andre fick inte 

ihop några som ville skatta honom och den tredje ledaren hoppade av p.g.a. att hans skattare 

valde att hoppa av i slutskedet. Försäkringsbolaget hade från början 63 skattningar.14 

skattningar ströks för att en av enkäterna (ledarskapsenkäten eller motivationsenkäten) inte 

var ifylld. Eftersom försäkringsbolagets enkäter ifylldes via webben var det ytterst svårt att 

kontrollera för orsaker till bortfall.     

 

Apparatur och Material 

Denna studie har använt sig av tre enkäter. För att mäta transformellt ledarskap har 

Transformellt Ledarskaps Inventorium (TLI; se Tjärnberg, 2007) använts. Enkäten består av 

60 frågor och har tidigare påvisat en god intern konsistens (α > .90; Tjärnberg, 2007). 

Exempel på frågor i TLI är: han/hon står vid sitt ord (idealiserad påverkan), han/hon 

förmedlar en positiv framtidstro (inspirerande motivation), han/hon försvarar sig då han/hon 

får kritik (intellektuell stimulerande) och han/hon delger lyssnar aktivt (individuell omtanke)  

(se bilaga 1). 
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Det vanligaste instrumentet att använda vid studier av transformellt ledarskap är Multifactor 

Leadership Questionairre (MLQ; Bass & Avolio, 2000) som finns i en svensk översättning via 

Mindgarden. Anledingen till att TLI utvecklades var att skapa ett inventorium med 

formuleringar och beskrivningar av ledarskapsbeteenden som bättre harmonierar med svensk 

nomenklatur och som innehåller ett bredare spektra av specifika beteenden inom det 

transformella ledarskapet än vad som är fallet med MLQ (vilket bland annat ifrågasatts av 

Yukl, 1999). Motivationsenkäten är en anpassad version av Self Regulation Questionairre 

som är en uppsättning inventorium avsedda att utröna den självupplevda orsaken till en 

individs beteende i en rad olika sammanhang (ex. träning, religion etc.) och huruvida 

beteendet är autonomt eller kontrollerat. Tidigare studier har påvisat en moderat till hög nivå 

av intern konsistens (α mellan .62 och.82) för vissa SRQ varianter som akademi och prosocial 

(Ryan & Connell, 1989). SRQ-E differentierar mellan extern, introjicerad, identifierad och 

inre regulation och består av 12 påståenden som av författaren och handledaren anpassades till 

de specifika grupper som deltog i undersökningen. Ex på påstående till frågan varför man är 

med i sin grupp/utför sin uppgift är: för att andra tycker om mig bättre när jag är med i 

gruppen/utför min uppgift (extern), för att jag skulle känna mig missnöjd med mig själv om 

jag inte gjorde det (introjicerad), för att det är viktigt för mig att vara med i gruppen/utföra 

min uppgift (identifierad) och för att det är roligt och intressant (inre). I denna undersökning 

beräknades resultatet enligt det så kallade Relativa Autonomi Index som föreslagits av 

Grolnick & Ryan (1989) vilket visar ett sammanslaget mått av autonomi av regleringen 

bakom de angivna beteendena.  

     Den andra delen i motivationsenkäten heter BPNS (i relationer) och står för Basic 

Psychological Needs Scales. Enkäten är avsedd att mäta tillfredsställelse av autonomi, 

relaterande och kompetens d.v.s. de basala allmänna psykologiska behov människor har enligt 

SDT  i relation till en signifikant viktig person (i det här fallet deras ledare). Tidigare studier 

har visat en hög grad av intern konsistens (α mellan .88 och .91) för denna enkät (Guardia, 

Ryan, Couchman & Deci 2000). Den viktigaste faktorn till att denna enkät valdes var för att 

den på bästa sätt kan användas som underlag för att besvara frågan om tillfredsställelse av 

Decis tre allmänna behov är en medierande faktor mellan transformellt ledarskap och 

autonom motivation. Exempel på frågor är: när jag är med min ledare/medarbetare, känner jag 

mig fri att vara den jag är (autonomi), när jag är med min ledare/medarbetare känner jag mig 

som en kompetent person (kompetens) och när jag är med min ledare/medarbetare, känner jag 

mig omtyckt och omhändertagen (relaterande). Resultatet för BPNS räknades ut genom att ta 

fram ett genomsnittligt mått för varje behov. 
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     För övrigt utformades ett antal egenkomponerade frågor. Exempel på sådana frågor rörde 

om man fick betalt, hur viktigt själva arbetet var, hur länge man har arbetat i organisationen 

o.s.v. (se bilaga 2).  

 

Procedur och Datainsamling 

Rekryteringsförfarandena började först med kyrkan. Först kontaktades den huvudansvarige 

ledaren. Denne blev informerad om studiens syfte genom ett utförligt informationsmejl. Den 

huvudansvarige skickade i sin tur mejl till sina ledare/chefer för att utröna om de ville vara 

med i studien. 10 ledare uppfyllde kriterierna och ville vara med i studien. Ledarna fick 

därefter informerade att de själva skulle fråga sina underanställda om de ville vara med i 

studien och skatta deras ledare. Författaren fick komma till ett möte i kyrkan där samtliga 

ledare var närvarande och berätta om studien för att därefter svara på frågor. Därefter 

skickades TLI enkäten ut till alla skattare.  När de hade fyllt i sina enkäter lämnades enkäten i 

en vallåda på deras expedition. Någon vecka efter det skickades motivationsenkäten ut. Efter 

första insamlingen framkom det att den satta minimigränsen på 100 skattningar inte skulle 

uppfyllas eftersom antal insamlade enkäter uppräknades till 54. I samråd med författarens 

handledare kontaktades ett försäkringsbolag i norra Sverige eftersom författarens handledare 

tidigare hade jobbat med detta bolag. Handledaren tog kontakt med försäkringsbolagets 

huvudansvarige och förklarade syftet med studien och undrade om de hade chefer/ledare som 

ville ställa upp i studien. Efter ett positivt svar utformades en webbaserad version av TLI, 

SRQ och BPNS som distribuerades ut till skattarna.  

   

Databearbetning 

För det första gjordes en korrelationsmatris mellan transformellt ledarskap, relativt autonomi 

index (autonom motivation), samt tillfredsställelse av autonomi, kompetens och relaterande. 

Därefter gjordes en multipel regressionsanalys enligt Baron och Kenny´s (1986) fyrstegs 

metod för att testa mediering (se figur 2). Vid första steget kontrolleras om beroende variabel 

var signifikant relaterad till mediatorn. Vid andra steget kontrolleras om den oberoende 

variabeln var signifikant relaterad till den beroende variabeln. Vid det tredje steget 

kontrolleras om den medierande variabeln var signifikant relaterad till den beroende 

variabeln. Vid det fjärde steget kontrollerar man för att den signifikanta relationen mellan 

oberoende variabeln och den beroende variabeln reduceras till icke-signifikant när man har 

med den medierande variabeln. För att erhålla en mediation måste samtliga steg uppfyllas.   
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Baron & Kenny´s (1986) fyrstegs modell för testning av mediation: 

 

Steg1. Oberoende variabel (OV) Medierande variabel (MV) = 

           Transformerande ledarskap (OV)  Autonomi (ATM), Kompetens (KTM),                         

                                                                       Relaterande (RTM)                                 

                                                                         

Steg 2. Oberoende variabel (OV) Beroende variabel (BV) = 

            Transformerande ledarskap (OV) Relativ autonomi index (RAIM) 

 

Steg 3. Medierande variabel (MV)   Beroende variabel (BV) = 

            Autonomi (ATM), Kompetens (KTM), Relaterande (RTM)      Relativ autonomi index (RAIM) 

              

            

Steg 4. Oberoende variabel (OV)  Medierande variabel (MV)  Beroende variabel (BV) = 

            Transformerande ledarskap (OV) Autonomi (ATM), Kompetens (KTM), Relativ autonomi index                                                                                                                    

          

                                                   

 

 

Figur 2. Baron & Kenny´s (1986) fyrstegsmetod för testning av mediation 

 

 

Resultat 

 

 Tabell 1. Deskriptiv statistik avseende kön, antal år i organisationen, frekvens på interaktion 

med ledare och ålder. (N= 104) 

Variabel 

 

Procent Frekvens 

Kön  

 

Man (64.4%) Kvinna (35.6 %) Man (67) Kvinna (37) 

Antal år i organisationen 0-10 år (46.1 %)  

10- över 10 år (53.9 %) 

 

0-10 år (47)  

10- över 10 år (55) 

Frekvens på interaktion med 

ledare 

Varje dag- 1 ggr i veckan  

(78.8 %)  

1 ggr varannan vecka - mindre 

än 1 gång i månaden (21.2 %) 

Varje dag- 1 ggr i veckan 

(82) 

1 ggr varannan vecka – 

mindre än 1 gång i 

månaden (22) 

Ålder 0-44 år (55.3 %)  

45- över (44.7 %) 

0-44 år (57) 

45- över (46) 

 

I tabell 1 presenteras deskriptiv statistik avseende kön, antal år i organisationen, frekvens på 

interaktion med ledare och ålder. 67 deltagare är män (64.4 %) och 37 deltagare kvinnor (35.6 

%). 47 deltagare har jobbat mellan 0-10 år i organisationerna (46.1 %), 55 deltagare har 

jobbat över 10 år (53.9 %). 88 deltagare träffar sin ledare varje dag- 1 gång per vecka (78.8 

%), 22 deltagare träffar sin ledare 1 gång varannan vecka-1 gång i månaden (21.2%).    
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Tabell 2. Deskriptiv statistik och korrelationer för transformellt ledarskap, relativt autonomi 

index(autonom motivation), autonomi, kompetens och  relaterande. (N= 104) 

Variabel M S. D 1 2 3 4 5 

1.TLM 6.84 1.200      

2.RAIM 23.27 13.001 .178*     

3. ATM 6.19 .918 .657** .307**    

4. KTM 5.74 .831 .506** .214* .664**   

5. RTM 5.02 1.174 .511** .212* .613** .483**  

*p<0.05 

**p<0.01 

 

I tabell 2 presenteras korrelationer mellan samtliga variabler samt medelvärden och 

standardavvikelse. Samtliga variabler korrelerar signifikant med varandra. Transformellt 

ledarskap korrelerar signifikant svagt med relativt autonomi index (r = .178, p < 0.05). 

Transformellt ledarskap korrelerar vidare starkt till autonomi (r= .657, p <0.01), kompetens 

(r= .506, p< 0.01) och relaterande (r= .511, p<0.01). Relativt autonomi index korrelerar 

signifikant medel starkt med autonomi (r= .307 p <0.01), vidare signifikant svagt med 

kompetens (r= .214 p<0.05) och relaterande (r= .212, p<0.05). Autonomi korrelerar 

signifikant starkt med kompetens (r= .664 p<001) och relaterande (r= .613 p<.613). Slutligen 

korrelerar kompetens signifikant medelstarkt med relaterande (r= .483, p<0.01).  

  

Tabell 3. Hierarkiska regressioner för test av mediation för autonomi (N= 104) 

Variabel Steg1: Autonomi Steg 2 RAI Steg 3 RAI Steg 4 RAI 

TL .657** .178   -.039 

Autonomi   .307** .333** 

Adjusted R .426 .022 .086 .077 

*p<0.05 

**p<0.01 

 

I tabell 3 påvisade första steget i regressionsanalysen en signifikant relation mellan 

transformellt ledarskap och autonomi (B= .657, p<0.01). I steg två erhölls en svag signifikant 

relation mellan transformellt ledarskap och relativt autonomi index (B= .178, p= 0.071). I steg 

tre påvisades en signifikant relation mellan autonomi och relativt autonomi index (B= .307, 

p<0.01). I steg fyra påvisades att relationen mellan transformellt ledarskap och relativt 

autonomi index reduceras till icke-signifikant (B= -.039, p>0.1) när man har med den 
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medierande variabeln autonomi, vilket är i linje med ställd hypotes. Vidare erhålls en 

signifikant relation mellan autonomi och relativt autonomi index (B=.333, p<0.01)  

 

Tabell 4. Hierarkiska regressioner för test av mediation för kompetens (N= 104) 

Variabel Steg 1: Kompetens Steg 2 RAI Steg 3 RAI Steg 4 RAI 

TL .506** .178  .096 

Kompetens   .214* .166 

Adjusted R .248 .022 .036 .035 

*p<0.05 

**p<0.01 

 

I tabell 4 påvisade första steget i regressionsanalysen en signifikant relation mellan 

transformellt ledarskap och kompetens (B= .506, p<0.01). I steg två erhölls en svag 

signifikant relation mellan transformellt ledarskap och relativt autonomi index (B= .178, 

p=0.071). I steg tre påvisades en signifikant relation mellan kompetens och relativt autonomi 

index (B= .214, p <0.05). I steg fyra försvinner den tidigare signifikanta relationen mellan 

kompetens och relativt autonomi index (B= .166, p> 0.1) när man kontrollerar för den 

medierande variabeln kompetens, vilket tyder på att kompetens inte medierar sambandet 

mellan TLI och RAI. 

 

Tabell 5. Hierarkiska regressioner för test av mediation för relaterande (N= 104) 

Variabel Steg 1: Relaterande Steg 2 RAI Steg 3 RAI   Steg 4 RAI 

TL .511** .178  -.093 

Relaterande   .212* .163 

Adjusted R .254 .022 .035 .032 

*p<0.05 

**p<0.01 

 

I tabell 5 påvisade första steget i regressionsanalysen en signifikant relation mellan 

transformellt ledarskap och relaterande (B= .511, p<0.01). I steg två erhölls en svag 

signifikant relation mellan transformellt ledarskap och relativt autonomi index (B= .178, p= 

0.071). I steg tre påvisades en signifikant relation mellan relaterande och relativt autonomi 

index (B= .212, p<0.05). I steg fyra försvinner den tidigare signifikanta relationen mellan 

relaterande och relativt autonomi index (B= .163, p> 0.1) när man kontrollerar för den 

medierande variabeln relaterande, vilket tyder att relaterande inte medierar sambandet mellan 

TLI och RAI. 
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Diskussion 

 

Den här studien har avsett att besvara om det finns ett positivt samband mellan transformellt 

ledarskapsbeteende hos ledare och relativt autonom index (autonom motivation) hos de 

individer som arbetar med dessa ledare. Vidare frågeställning har varit att utröna om 

ovanstående samband, såvida det påvisats, medieras av tillfredsställelse av de tre allmänna 

psykologiska behoven av autonomi, kompetens och relaterande. Dessa frågeställningar 

baseras på ett flertal studier, översiktsartiklar och böcker rörande transformellt ledarskap 

(Lowe, Kroeck & Sivasubramanian, 1996; Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Söderfjell, 

2007) och autonom motivation (Bono & Judge 2003; Deci & Ryan 2002; Deci & Gagné, 

2005). Av resultaten framgår det att det råder en svag positiv korrelation mellan transformellt 

ledarskap och autonom motivation (r = .178, p < 0.05). Däremot reduceras signifikansnivån i 

det sambandet i påföljande regressionsanalyser (B= .178, p=0.071).Trots det går det att prata 

om en tendens mellan transformellt ledarskap och relativt autonom index eftersom resultaten 

ligger så nära det kritiska alfavärdet (p=.071). Efter att ha godtagit den tendensen har 

författaren gått vidare för att undersöka om relationen mellan transformellt ledarskap och 

relativt autonom index medieras av tillfredsställelsen av de tre behoven. Efter att ha följt 

Baron & Kenny´s fyrstegsmodell för testning av mediation för vart och ett av samtliga behov 

fann författaren att enbart behovet autonomi fullt ut medierar relationen mellan transformellt 

ledarskap och relativt autonom index (autonom motivation). Detta går helt i linje med teorin 

inom SDT som framhåller tillgodogörande av behovet autonomi som det viktigaste inslaget i 

SDT om följarna ska vara autonom motiverade (Deci & Gané 2005). Som det tidigare har 

konstaterats brukar det transformella ledarskapet påverka en medierande faktor som i sin tur 

leder till följartillfredställelse och effektivitet. I studien verkar den medierande faktorn vara 

tillfredställelsen av behovet autonomi.  

     Vidare är det intressant att betona det starka sambandet mellan transformellt ledarskap och 

samtliga behov; autonomi (B= .657, p<0.01) kompetens (B= .506, p<0.01) och relaterande 

(B= .511, p<0.01). Utifrån dessa resultat finns det fog för att predicera behovstillfredsställelse 

genom att man utför transformellt ledarskapsbeteenden. Med andra ord verkar den 

transformella ledaren vara bra på att tillgodose behoven autonomi, kompetens och relaterande 

vilket bekräftar tidigare teori (Söderfjell, 2007; Bass & Riggio, 2006; Bono & Judge, 2003). 

Vidare vet vi att tillgodogörandet av dessa behov ska underlätta internaliseringen av 

värderingarna bakom beteendet som i sin tur ska leda till förhöjd autonom motivation. Här är 
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det bara autonomi som visar en medelstark relation (B= .307, p<0.01) med relativt autonom 

index medan relationen mellan behoven kompetens och relativt autonom index (B= .214, p 

<0.05) och relaterande och relativt autonom index (B= .212, p<0.05) är svagare. Vad det kan 

bero på är svårt att svara på men resultaten kan tolkas att det inte räcker med att tillgodose de 

tre allmänna behoven för att höja autonom motivation hos sina efterföljare. Däremot kan det 

vara en del av det arbete som krävs av ledaren för att autonomt motivera sina efterföljare. I 

den här studien verkar det klart vara behovet autonomi som ledaren ska lägga tyngd på. Detta 

görs bl.a genom att man uppvisar transformella ledarskapsbeteenden.   

    Den svaga tendensen till positiv relation (som förväntades vara starkare och mer 

signifikant) mellan transformerande ledarskap och autonom motivation kan ha ett antal 

förklaringar. För det första användes en variant av SRQ-E som från början är avsedd att mäta 

varför en person tränar regelbundet. Denna version av SRQ valdes från början för att det låg 

närmast till hands att ersätta träning med jobb då andra alternativ inte passade. Andra 

varianter av SRQ är lärande, akademi, sjukvård o.s.v. 

(http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/SRQ_text.php). Med andra ord finns det för 

tillfället inte något mätinstrument som artar sig för autonom motivation och jobb. Vidare är 

för tillfället bara SRQ- akademi, SRQ- prosocial (Ryan & Connell, 1989) och SRQ- treatment 

validerade (Levesque, Williams, Elliot, Pickering, Bodenhamer, & Finley, 2007) vilket 

lämnar oss frågande om SRQ-E verkligen mäter det den avser sig att mäta, nämligen orsaken 

till varför en person tränar regelbundet och huruvida beteendet är autonomt eller kontrollerat? 

Även om det går att svara ja på ovanstående fråga kvarstår fortfarande frågan om det går att 

tillämpa frågorna till när man mäter jobbmotivation?  

     Ett sätt att utröna det skulle vara genom en faktoranalys på samtliga frågor i SRQ-E 

enkäten för att se hur mycket de olika frågorna i olika kategorierna relaterar med varandra. 

Vidare vet man inte hur översättningen mellan engelskan och svenskan kan ha påverkat 

construct validitet. Vid en dålig översättning eller då det inte finns en svensk motsvarighet till 

ett ord finns risken för att ordet eller meningens ursprungliga betydelse går förlorad i 

översättningen.  

     Dessutom går der inte att utesluta att det finns andra faktorer än ledarbeteenden som mer 

direkt och påtagligt påverkar de anställdas motivation. Dessa faktorer kan exempelvis vara typ 

av organisationskulturer, typ av arbete och personlighetstyp (Schein, 2004; Hackman & 

Oldham, 1976 & Deci & Gagné 2005). Det går att tänka att starkt autonoma kulturer mer 

främjar autonom motivation än en kultur som i större grad främjar kontrollerad motivation. 

Det ligger även nära till hands att tro att den transformella ledaren inte får lika stark 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/SRQ_text.php
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genomslagskraft i en kontrollerad organisation eftersom transformella ledarskapsbeteenden i 

sig kräver stort mått av autonomi. Andra jobbrelaterade faktorer som skulle kunna påverka 

den autonoma motivationen hos efterföljarna skulle ex. kunna vara hur viktig man tycker att 

arbetsuppgiften är, hur duktig man är i det man gör och om man får vara med i en delvis eller 

hel process i arbetsuppgiften. Slutligen kan det finnas skillnader mellan människors naturliga 

läggning av vart de lägger orsaken till sina beteenden. Autonomt orienterade individer lägger 

oftast orsaken till deras beteenden inom dem själva vilket gör att de söker sig till situationer 

där de känner att man är fri att välja vad man ska göra. Kontrollerade orienterade individer 

lägger oftast orsaken till deras beteenden utanför dem själva och söker sig ofta till situationer 

där man klart vet vad man ska göra. I det här fallet kan det tänkas att de kontrollerade 

orienterade individerna inte blir autonomt motiverade av transformella ledarskapsbeteenden 

utan snarare det motsatta. 

För att få tag på ytterligare faktorer som vid sidan av det transformella ledarskapet påverkar 

autonom motivation skulle man vid sidan av de standardiserade enkäterna ha mer öppna 

frågar kring vad deltagarna upplever är motivationshöjande för dem.  

     Möjligen kan sammanslagningen av de två skilda organisationerna ta lett till att den 

sammanslagna variationen har tagit ut varandra när det gäller relationen mellan transformellt 

ledarskap och autonom motivation. En stor skillnad organisationerna emellan är att 

efterföljarna i kyrkan i huvudsak är oavlönade medan man i försäkringsbolaget får lön. Det 

ligger nära till hands att tänka att oavlönade arbetare i större grad än försäkringsbolagets 

arbetare uppskattar och internaliserar värderingarna bakom arbetsuppgifter de håller på med 

eftersom de flesta arbetar på frivillig basis. Om det stämmer torde det vara så att man är mer 

autonomt motiverad i kyrkan. Denna tankegång bekräftades genom ett oberoende t-test för att 

utröna en eventuell signifikant skillnad i relativt autonom index mellan organisationerna. 

Resultaten visade att kyrkans arbetare (M=27.69) (SD=10.5) uppvisade signifikant mer 

autonom motivation än försäkringsbolaget (M=18.10) (SD=13.613) T (101)=4.137 p<0.01.                  

     Eftersom studien inte bygger på en experimentdesign och vi inte kan randomisera kan vi 

heller inte fullt ut kontrollera för confounding, vilket kan leda till lägre intern validitet. 

Däremot är den ekologiska validiteten hög då inga experiment har ägt rum utanför deltagarnas 

normala miljö. En annan metodkritik som kan ha varit ett hot mot den interna validiteten rör 

urval. Ledarna/cheferna fick fråga sina underanställda om de ville vara med i studien och 

skatta deras ledare. Det kan tänkas att de som ställer upp i studien antingen är de som redan 

från början är ganska motiverade eller att man är en av dem som inte tycker om sin ledare och 

som nu ser tillfället att vädra sitt missnöje. Den senaste tankegången kräver att 
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organisationskulturen godkänner att man visar sitt missnöje. Med detta sagt kan urvalet ha lett 

till att studien inte fått med all sann variation i de två organisationerna vilket leder till att man 

får en delvis sann bild av vad våra deltagare tycker.  Vidare har studien en något högre extern 

validitet än i ursprungsmodellen eftersom studien i efterhand inkluderade försäkringsbolaget i 

dess sample. Detta för oss vidare till studiens generaliserbarhet. Utifrån studiens resultat kan 

vi med en viss försiktighet säga att det råder en svag positiv relation mellan transformellt 

ledarskap och relativt autonom index (autonom motivation). Vidare verkar det svaga 

sambandet fullt ut medieras av behovstillfredsställelsen autonomi.    

      Eftersom denna studie har visat att det finns ett samband mellan transformellt ledarskap 

och autonom motivation skulle nästa steg vara att gå vidare med samma frågeställning fast 

med en experimentdesign för att höja den interna validiteten. Genom detta kan man på ett 

tydligare sätt påvisa den oberoende variabelns (transformellt ledarskap) direkta påverkan på 

den beroende (autonom motivation). Vidare skulle man titta på andra delar av befolkningen 

för att säkerställa att det påvisade sambandet inte enbart uppvisas i vårt sample.   

     Att önska att det fanns en ledarskapsteori som integrativt höjer motivationen hos alla 

medarbetare/efterföljare är kanske som att önska en metod som löser alla problem i världen. 

Sådana önskningar hör oftast hemma i drömmarnas värld, verkligheten ser dessvärre inte ut 

på det sättet. När det kommer till hur vi människor fungerar så finns det oftast inte några 

enkla svar för att vi inte är några enkla varelser. Likväl går det att särskilja drag genom vilket 

en ledare kan autonomt motivera sina medarbetare. I det här fallet verkar det vara genom att 

uppvisa transformella ledarskapsbeteenden. Vidare går det att framhålla att det transformella 

ledarskapsbeteendet medieras genom tillfredsställelsen av behovet autonomi. Dessutom 

verkar den transformella ledaren vara duktig på att tillgodose Deci´s tre allmänna behov 

autonomi, kompetens och relaterande. Även om vi kan fastställa ovanstående fynd från denna 

studie står författaren ödmjukt inför det faktum att ledarskap kanske är bland det mest 

komplexa som vi människor försöker förstå. Även om hela pusslet till hur en ledare kan 

autonomt motivera sina efterföljare inte är lagd konstaterar vi att en bit är på sin plats.  
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(Bilaga 1) Transformellt ledarskap 

 

 

Man___ 

Kvinna___ 

Ditt namn________ 

Namnet på den du skattar________ 

 

1. Han/hon står vid sitt ord. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      

2. Han/hon förmedlar en positiv framtidstro. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      

3. Han/hon försvarar sig då han/hon får kritik.  1      2      3      4      5      6      7      8      9      

4. Han/hon delger öppet viktig information till andra. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      

5. Han/hon deltar i sina medarbetares arbetsvardag. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
6. Han/hon ger sig själv fördelar som han/hon inte ger 

andra.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

7. Han/hon inspirerar och entusiasmerar andra 

människor. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

8. Han/hon uppmuntrar andra till att framföra tankar, 

idéer och synpunkter som öppnar för nya och 

alternativa vägar. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

9. Han/hon lyssnar aktivt. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
10. Han/hon kritiserar i större utsträckning än vad 

han/hon berömmer.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

11. Han/hon fullföljer överenskommelser. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
12. Han/hon verkar för att skapa gemensamma 

uppfattningar om hur vi vill ha det på arbetet. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

13. Han/hon deltar med förslag på hur arbetet kan 

utvecklas. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

14. Han/hon delegerar över tråkiga arbetsuppgifter på 

andra. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

15. Han/hon berättar historier om tidigare och 

nuvarande medarbetare som gjort goda insatser. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

16. Han/hon samtalar med andra om grundläggande 

värderingar. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

17. Han/hon talar om trender och förändringar i 

omvärlden som kan komma att påverka vad vi 

kommer att syssla med och hur vi kommer att bedriva 

vårt arbete i framtiden. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

18. Han/hon stöttar andra till att prova nya arbetssätt 

och att ta sig an utmaningar. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

19. Han/hon tar plats på bekostnad av andra 

människor. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

20. Han/hon ger offentligt beröm och uppskattning till 

andra. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

21. Han/hon tar ansvar för sina fel och misstag. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
22. Han/hon hjälper andra att identifiera personliga 

ambitioner och visioner. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

23. Han/hon rannsakar öppet sig själv och sina egna 

metoder innan han/hon ifrågasätter andras sätt att göra 

saker på. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

24. Han/hon engagerar sig helhjärtat i andra. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
25. Han/hon anpassar belöningar, uppmuntran och 

beröm till det som uppskattas av varje individ. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

26. Han/hon uppmuntrar andra till att avsätta tid för 

egen reflektion. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      
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27. Han/hon talar om tilltalande visioner avseende 

organisationens framtid. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

 

28. Han/hon ber om feedback från andra på sitt 

beteende. 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

29. Han/hon möjliggör utbildning och 

kompetensutveckling för andra. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

30. Han/hon klandrar andra vid mindre lyckade 

insatser.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

31. Han/hon ser till att vi tillsammans formulerar 

konkreta beteendenormer om hur vi bör och inte bör 

bete oss. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

32. Han/hon arbetar med att formulera mätbara mål 

och konkreta handlingsplaner. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

33. Han/hon granskar och ifrågasätter öppet egna 

arbetsmetoder. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

34. Han/hon undanröjer hinder som står i vägen för att 

individer ska kunna göra sitt arbete. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

35. Han/hon kopplar uppmuntran och beröm till 

gemensamma värderingar. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

36. Han/hon hänger ut andra offentligt. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
37. Han/hon samtalar med andra om arbetets 

inneboende mening. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

38. Han/hon låter människor få veta att misstag 

innebär möjligheter till lärande och utveckling. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

39. Han/hon förser människor med de resurser som de 

behöver för att kunna genomföra sitt arbete på bästa 

sätt. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

40. Han/hon ser till att vi firar tillsammans vid väl 

utfört arbete och uppnådda mål. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

41. Han/hon ber om ursäkt till andra när han/hon gjort 

något olämpligt. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

42. Han/hon försöker även i motgång att generera 

framtidstro och attraktiva framtidsbilder. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

43. Han/hon ser till att vi avsätter tid till generering av 

nya idéer och utveckling av befintlig verksamhet. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

44. Han/hon ger människor frihet att själva välja hur 

de ska bedriva sitt arbete. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

45. Han/hon låter människor få veta att han/hon 

uppskattar dem för de dem är, och inte bara för deras 

arbetsprestationer. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

46. Han/hon vänder kappan efter vinden och agerar så 

som det passar honom/henne bäst för stunden.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

47. Han/hon uppmuntrar till gränsöverskridande 

erfarenhetsutbyte och samverkan. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

48. Han/hon stödjer och peppar andra i motgångar. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
49. Han/hon ger människor beröm och uppskattning 

för sina insatser. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

50. Han/hon låter människor få arbeta med sådant som 

de finner meningsfullt. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

51. Han/hon pratar illa om människor som inte är 

närvarande.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

52. Han/hon visar att han/hon tar till sig feedback som 

han/hon får. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

53. Han/hon uppmuntrar andra att använda sig av och 

dela med sig av tidigare erfarenheter och kompetens i 

sitt nuvarande arbete. 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

54. Han/hon varierar sätten som vi firar tillsammans 

på. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      
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55. Han/hon avsätter tid till utveckling av samarbetet 

mellan människor. 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      

56. Han/hon uppvisar irritation och ilska gentemot 

andra vid stressfyllda situationer.  
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

57. Han/hon uppmuntrar till användandet av feedback. 1      2      3      4      5      6      7      8      9      
58. Han/hon låter människor få veta att han/hon tror 

på dem och deras förmåga 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

59. Han/hon delegerar ansvar och 

åtråvärda/prestigefyllda arbetsuppgifter. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

60. Han/hon visar empati och förståelse för 

människors känslor och behov. 
1      2      3      4      5      6      7      8      9      

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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(Bilaga 2) Motivationsenkät 

 

 

Ditt namn____________________ 

 

Din ledares namn____________________ 

 

Den här enkäten är avsedd att mäta din motivation för den uppgift du utför där din ledare är 

ansvarig, var snäll och läs igenom frågorna/påståenden noggrant och fyll i det påstående som 

passar dig bäst. Tänk på att inte svara hur du skulle vilja ha det utan hur du upplever att det är. 

 

För er som inte har någon specifik uppgift/specifikt ansvarsområde att utföra får ni tänka på 

hur frågorna/påståendena bäst passar er utifrån hur det är att vara med i den grupp som er 

ledare/medarbetare är ansvarig för.  

 

 

 

1. Gör en bedömning av hur mycket tid (antal timmar) du i genomsnitt lägger ner per vecka 

på att vara med i din grupp/utföra din uppgift? 

 

 Antal timmar/per vecka:_________ 

 

 

2. Får du betalt för att vara med i gruppen/utföra din uppgift/arbete? Ja____ Nej__ 

 

 

3. Hur ofta träffar du din ledare/medarbetare i genomsnitt? 

 

 Varje dag___    2-3 ggr i veckan___    1ggr i veckan___    1 ggr varannan vecka___     

 1 gång i månaden___    Mindre än 1 gång i månaden___ 

 

4. Hur länge har du varit med i församlingen? 

 

 Mindre än1 år___    1-5 år___    5-10 år___    10-15 år___    15-20 år___    Över 20 år___ 

 

 

5. Vilken är din ålder____ 

 

 

6. I vilken grupp är du med i där du har skattat din ledare? 

 

Servicegrupp___ Äldsterådet___ Ungdomsteam___ Ungdomsråd___ Filos___ 

Ledningsgruppen på Ersboda___ Ledningsgruppen i Holmsund___ Styrelsen___ 

Valberedningsgruppen___ Servicegruppen___ Missionskommitteén___ 

Torsdagskulledare___ Söndagsskoleledare___ Barn och familjerådet___Annan___ 
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7. Den viktigaste orsaken till att jag utför min uppgift/är med i gruppen är p.g.a. hur viktig 

uppgiften är för mig.  

 

1           2           3          4          5          6          7  

                                  inte alls                              någorlunda                        väldigt sant 

                                          sant                                      sant 

 

8. Den viktigaste orsaken till att jag är utför min uppgift/är med i gruppen beror på 

gemenskapen. 

  

1           2          3          4          5          6          7  

                                   inte alls                            någorlunda                           väldigt sant 

                                            sant                                    sant 

 

 

 

Motivation för att vara med i min grupp/utföra min uppgift? 

 
Vad är anledningen till att du utför den uppgift som din ledare är ansvarig för och/eller är med 

i den grupp du är med i som din ledare ansvarar för? 

Det finns en mängd olika orsaker till varför vissa människor är med i en grupp/utför en 

uppgift. Var snäll och skatta hur sann varje orsak är för dig varför du är med i din grupp/utför 

din uppgift som din ledare ansvarar för. Skalan är:  

 

   1          2 3 4 5 6 7 

             inte alls           någorlunda                           väldigt 

               sant               sant               sant 

 

Varför är du med i din grupp/utför din uppgift? 
 

9. För att jag helt enkelt finner nöje i att vara med i gruppen/utföra min uppgift. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

10. För att vara med i gruppen/utförandet av min uppgift är viktigt och berikande för mitt liv. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

11. För att jag skulle känna mig missnöjd med mig själv om jag inte gjorde det. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

  

12. För att det är roligt och intressant.  

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

13. För att andra tycker om mig bättre när jag är med i gruppen/utför min uppgift. 

 

1          2          3          4          5          6          7 
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14. För att jag är rädd att anses som en dålig kristen  

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

15. För att det stärker min image/hur andra ser på mig. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

16. För att det är viktigt för mig personligen att vara med i gruppen/utföra min uppgift. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

17. För att jag känner mig pressad att vara med i gruppen/utföra min uppgift. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

18. För att jag har en stark värdering att vara med i gruppen/utföra min uppgift. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

19. För nöjet att upptäcka och bemästra nya sätt att vara/göra saker och ting på. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

20. För att jag vill att andra ska se mig som en god kristen.   

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

 

 

Min  relation till min ledare/medarbetare. 

 
21. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig fri att vara den jag är. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

22. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig som en kompetent person. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

23. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig omtyckt och omhändertagen. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

24. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig otillräcklig eller inkompetent. 

 

1          2          3          4          5          6          7 
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25. När jag är med min ledare/medarbetare, får jag vara med och tycka om det som händer 

och jag kan uttrycka min åsikt. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

26. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag en hel del distans i vår relation.  

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

27. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig väldigt duktig och effektiv.  

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

28. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag en hel del närhet och intimitet. 

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

29. När jag är med min ledare/medarbetare, känner jag mig kontrollerad och pressad till att 

vara på ett speciellt sätt.    

 

1          2          3          4          5          6          7 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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