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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är en ledarskapspsykologisk studie som sökt svar på vilka variabler som 
tidigare forskning har kunnat påvisa har positiva samband med det transformella ledarskapet i 
organisationer. Studien sökte samtidigt svar på hur dessa möjliga samband kunde tolkas i termer av 
Bernard Bass (1985) teori om transformellt ledarskap. Metoden var en litteraturstudie av tidigare 
forskning som söktes i ett antal databaser. Bernard Bass (1985) fyra komponenter i transformellt 
ledarskap; inspirerande motivation, individuell support, idealiserat inflytande och intellektuell 
stimulering har använts vid tolkning av tidigare forskning. Resultaten visar genom tio vetenskapliga 
artiklar att det transformella ledarskapet har positiva samband med ett flertal organisatoriska 
variabler. I diskussionsavsnittet argumenteras det för att komponenterna idealiserat inflytande, 
individuell support och inspirerande motivation är de faktorer inom transformellt ledarskap som 
främsta bidrar till dessa samband.  
 
           Nyckelord: Transformellt ledarskap, prestation och organisation. 



Abstract 
 
The following thesis deals with the field of leadership psychology and sought answers to which 
variables previous research has shown are positively associated with transformational leadership in 
organizations. The study also examined how these possible associations can be interpreted in terms 
of Bernard Bass (1985) theory of transformational leadership.  A traditional literature review of 
articles in various data bases was performed. Bernard Bass (1985) four components of 
transformational leadership; inspirational motivation, individual support, idealized influence and 
intellectual stimulation has been used in the interpretation of previous research. The results of the 
study show, through ten peer-reviewed articles, that transformational leadership has positive 
relationships with a number of variables in organizational contexts. The discussion section suggests 
that the components idealized influence, individual support and inspiring motivation are the main 
contributing components in these associations. 
 
            Keywords: Transformational leadership, performance and organization. 
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Introduktion 
 

Under det senaste århundradet har det utvecklats ett flertal ledarskapsteorier som bland annat 
används för att förbättra arbetsprestationer bland anställda i organisatoriska sammanhang. I och 
med det breda urvalet av ledarskapsteorier kan det vara svårt att svara på vilken ledarskapsstil som 
är bäst lämpad. Ledarskap kan i grunden ses som en relativ och situationsanpassad process. Detta 
då vissa former av ledarskap passar in beroende på i vilket sammanhang som ledarskapet ska 
användas. Exempelvis kan ett hårt och strikt ledarskap vara framgångsrikt inom armén samtidigt 
som ett humanitärt ledarskap kan vara mer lämpat inom sjukvården (Hughes, Ginett, & Curphy, 
2012). 
 
Bakgrund 
Det finns ett flertal forskare som har försökt att definiera innebörden av ledarskap. Bennis (1959) 
anser att ledarskap kan beskrivas som en process där en utvald person uppmuntrar en underställd 
till ett önskat beteende. Fielder (1967) definierar ledarskap som när en person bestämmer och 
administrerar arbetet bland medlemmar i en grupp. Senare har Roach och Behling (1984) 
definierat ledarskap som en process där en person försöker påverka en organiserad grupp till att 
framgångsrikt uppnå ett önskat mål. Ginnett (1996) menar, tillskillnad från tidigare nämnda 
forskare, att ledarskap är när en person skapar möjligheter till effektivitet för andra människor.  
         Hughes et al. (2012) menar att flera faktorer kan spela roll i valet av ledarskapsstil och 
ledarskap är därför en situationsanpassad process. Författarna lyfter att sådan situationsanpassning 
kan bero på arbetets miljö, arbetets karaktär och anställdas uppfattning av ledaren, för att nämna 
ett fåtal exempel. Vilken form av ledarskap som en ledare är bekväm med och vilken ledarskapsstil 
ledaren behärskar kan också ha en stor betydelse. I det här sammanhanget kan utbildningsnivå och 
individuella egenskaper vara relevant. Det kan också gälla personliga egenskaper som exempelvis 
individuella personlighetsdrag, ledarens kompetensnivå inom ett visst ledarskap och sättet som 
ledaren förmedlar sitt ledarskap på. Den formen av ledarskap som den här studien kommer att 
rikta fokus mot är det transformella ledarskapet. Det transformella ledarskapet kan kort beskrivas 
som en process där en ledare förbättrar individers prestationer enskilt eller i grupp. Detta sker 
exempelvis genom en ökad grad av tillit, kommunikation, inspiration och goda relationer (Hughes 
et al., 2012). 
 
Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur det transformella ledarskapet fungerar på organisationsnivå. 
Specifikt, kommer studien att kartlägga framgångsfaktorerna i transformellt ledarskap som tidigare 
forskning har lyckats påvisa. Föreliggande arbete söker därför svar på vilka variabler som påvisats 
ha positiva samband med ledarskapsstilen. Studien ämnar samtidigt förklara varför dessa variabler 
har positiva samband med ledarskapsstilen, vilket kommer att göras med Bass (1985) teori. Någon 
tidigare studie med dessa syften har inte gått att finna och därför kan resultaten i föreliggande 
studie bidra med ny kunskap om transformellt ledarskap. Frågeställningar är; 
 

 Vilka variabler har tidigare forskning visat ha positiva samband med det transformella 
ledarskapet? 

 



2 

 

 Hur går det att tolka dessa möjliga positiva samband med Bass (1985) teori om 
transformellt ledarskap?  

 

Teori 
 
Transformellt ledarskap 
Den ursprungliga definitionen av transformellt ledarskap kommer från den amerikanske 
ledarskapsexperten James McGregor-Burns (1978). Det transformella ledarskapet anses exempelvis 
ha lagt grund för ett antal sociala och kulturella revolutioner inom området. Ledarskapsstilen anses 
också kunna förbättra prestationer i utförande av uppgifter i olika sammanhang och kunna bidra 
med tillfredsställelse bland följarna (Burns, 1978). 

För att förstå det transformella ledarskapet behöver ledarskapsstilen eventuellt först 
särskiljas från det karismatiska ledarskapet. De här två ledarskapsstilarna kan ses som nära 
besläktade då de båda i grunden handlar om att transformera följarnas uppfattning, inställning 
och förbättra deras arbetsprestationer. Transformeringen sker exempelvis genom inspirerande 
visioner om framtida mål och utmaningar. Det finns dock en fundamental skillnad mellan 
ledarskapsstilarna. Karismatiska ledare har i huvudsak god retorisk förmåga som ger en stark tilltro 
och visioner om en bättre framtid. Dock kan det huvudsakliga målet med ledarskapet vara att 
ledaren ska tjäna mest på resultatet. Karismatiskt ledarskap går närmast att exemplifiera med 
diktatur där ledaren främst strävar efter personliga framgångar och ambitioner. De transformella 
ledarna har ett liknande sätt att bete sig som de karismatiska ledarna, dock är skillnaden att målet 
med det transformella ledarskapet att följarna skall tjäna på de uppnådda målen. Klassiska exempel 
på historiska transformella ledare kan vara politiska ledare som John F. Kennedy och Martin 
Luther King (Hughes et al. 2012). 
 
Den transformella ledarens egenskaper 
Det som kännetecknar transformella ledare är att de försöker transformera sina följare genom 
inspirerande visioner, värderingar och mål i framtiden. Transformella ledare kan ofta anses vara 
personer som är duktiga talare vars budskap ofta når ut till följarna. Sådana ledare kännetecknas 
ofta genom att vara duktiga analytiker. Ett exempel på deras analytiska egenskaper är hur de ofta 
analyserar omgivningen, för att identifiera brister i situationen som ledaren och följarna befinner 
sig i. I den här processen kan den transformella ledaren tala om för sina följare hur hans eller 
hennes vision ser ut. Visionens syfte är att inspirera följarna om hur en bättre framtid kan se ut. 
Ledarna arbetar hårt för att motivera följarna till att anstränga sig för att uppnå målet tillsammans 
med dem. 

Ifall det transformella ledarskapet har en positiv inverkan kan den etablerade visionen 
komma att överensstämma med ledarnas och följarnas värderingar. En annan egenskap som är 
noterbar bland de transformella ledarna är deras uppmuntrande beteende och tro på följarnas 
förmåga till att ta kontroll över sin egen arbetssituation. Det här ledarskapsbeteendet kan resultera 
i att följarna känner att de har en viss grad av kontroll över sin arbetssituation och arbetsmiljö. 
Den här formen av kontroll kallas för egenmakt. Egenmakt uppstår ofta genom att de 
transformella ledarna visar tillit till och stöd för följarnas kapacitet att påverka sin omgivning. 
Ibland kan de transformella ledarna beskrivas som kontroversiella ledare. Den här tolkningen kan 
bero på att de transformella ledarna kräver en stark vilja om förändring i en omgivning som en 
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annan individ kan dra nytta av. Det kontroversiella tillvägagångssättet har under historiens gång 
kunnat skapa motsättningar bland transformella ledare som exempelvis är politiskt engagerade 
(Bass, 1985). 
 
Bass definition av det transformella ledarskapet 
Bernard Bass utvecklade under 1980-talet en av de mest väletablerade definitionerna av det 
transformella ledarskapet. Det som är mest unikt med Bass tolkning av det transformella 
ledarskapet är att han bryter ner teorin i fyra komponenter. De här komponenterna är idealiserat 
inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuell support (Bass, 1985). 

Inspirerande motivation. Transformella ledare har ofta visioner om en bättre framtid för 
alla medlemmar i gruppen som de leder. Ifall någonting är fel med den nuvarande omgivningen så 
upptäcker de transformella ledarna ofta sådana brister. Efter att brister är identifierade så 
analyserar ledarna dem för att hitta möjliga lösningar. Ifall de transformella ledarna finner en 
lösning kan de genom god retorik förmedla dem bland följarna. Sedan berättar de om vilka 
lösningar som finns tillgängliga och försöker inspirera följarna med hjälp av sina visioner. Den här 
formen av inspiration sker ofta i samband med att ledarna förmedlar till gruppen hur den 
nuvarande situationen ser ut. De förmedlar hur framtiden eventuellt kan se ut i en förbättrad 
verklighet, om gruppen tillsammans arbetar hårt och engagerat för att uppnå målet. Det här 
beteendet kan motivera följarna till att arbeta hårdare än vanligt för att förbättra den nuvarande 
situationen. Inspirerande motivation är ett utmärkt verktyg för de transformella ledarna för att 
exempelvis transformera individuellt tänkande grupper till mer kollektivistiska. Den här 
transformeringen sker ofta genom förmedlandet av visioner som ger gruppen ett gemensamt mål 
(Bass, 1985). 

Intellektuell stimulering. Intellektuell stimulering handlar bland annat om när de 
transformella ledarna ger följarna utrymme till att tillämpa egna lösningar i sin omgivning genom 
egenmakt. Egenmakt kan definieras som när en person med högre befattning delar med sig av 
makt och befogenheter till individer för att utöka deras handlingsutrymme (Gutierrez, 1994). Som 
tidigare nämnts brukar transformella och karismatiska ledare ofta vara individer som är utmärkta 
talare inför sina följare. Intellektuell stimulering beskrivs som instrumentet som de transformella 
ledarna förmedlar sina visioner med. Deras retoriska förmågor kan motivera, stimulera och 
inspirera följarna. Därför kan intellektuell stimulering ses som en av de viktigaste egenskaperna 
hos transformella ledare (Bass, 1985). 

Individuell support. De transformella ledarna är duktiga på att skapa personliga relationer 
med följarna. Inom det transformella ledarskapet är personligt ledarskap en viktig faktor då det 
kan generera goda relationer mellan ledare och följare. Det som ofta kännetecknar den här 
komponenten bland transformella ledare brukar vara att de ofta är uppmuntrande och stödjande 
mot sina följare och försöker tillfredsställa de anställdas behov. Transformella ledare arbetar ofta 
hårt för att skapa en miljö som präglas av en positiv stämning och laganda. Ett framgångsrikt 
personligt ledarskap kan resultera i att ledaren och följaren upprättar en nära relation. De här 
relationerna kan senare generera ett mentorskap mellan ledaren och följaren, vilket innebär att 
följaren söker stöd och ser upp till ledaren (Bass, 1985). 

Idealiserat inflytande. Den här komponenten är starkt förknippad med den föregående 
komponenten, individuell support. Utstrålning och skapande av tillit bland följare är vanliga 
egenskaper bland transformella ledare. Tillit förknippas starkt med lojalitet och förtroende mellan 
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ledare och följare. Idealiserat inflytande berör graden av tillit som det finns mellan ledare och 
följare. Idealiserat inflytande handlar också om ledarnas utstrålning. De transformella ledarna 
brukar ha en inspirerande utstrålning som präglas av ett starkt självförtroende och en hög moral. 
Tillit och utstrålning kan senare leda till att följarna börjar se ledaren som en mentor som de 
försöker att identifiera sig med, vilket i en ideal situation är målet med komponenten individuell 
support (Bass, 1985). 
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Metod 
 

För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie genomförts genom systematisk 
sökning av relevanta vetenskapliga artiklar som har genomgått vetenskaplig granskning (peer-
review).  
 
Datasökning 
Insamlandet av data har grundat sig på ett antal urvalskriterier. Dessa urvalskriterier valdes för att 
finna relevant data som beskrev det transformella ledarskapets påverkan i organisationskontext, där 
förhållandet mellan ledare och anställda har avspeglats. Därför har de engelska sökorden 
transformational leadership och performance legat till grund för varje sökning. De databaser som har 
använts är Primo, Proquest, Web of Science och Google Scholar. 

Åtta sökord användes: transformational leadership, leadership, performance, work performance, 
organization, organizational, psychology och work psychology. Uppskattningsvis har mellan trettio till 
fyrtio sökningar gjorts i databaserna. Sökorden har även kombinerats och överlappat med varandra 
vid vissa söktillfällen för att nå en förbättrad precision som har kunnat ge ett större urval. Urvalet 
av artiklar har efter en sökning inletts med en första granskning av sammanfattningarna av de 
artiklar vars rubriker har ansetts intressanta och relevanta. Den första granskningen har sökt svar 
på om de valda artiklarna har berört organisationskontext, där variabler har rapporterats ha 
positiva samband med det transformella ledarskapet. Efter den första granskningen har utvalda 
artiklar fått genomgå en noggrannare granskning där artiklarna har lästs igenom ytterligare en 
gång. Vid genomläsningen har artiklarnas syfte, metod, sammanhang och resultat bedömts med 
avseende på relevans i förhållande till forskningsfrågorna. De därefter utvalda artiklarna har sedan 
sammanfattats i det preliminära uppsatsdokumentet och utgör del av studiens resultat. Andra 
urvalskriterier var att artiklar skulle vara publicerade under åren 2007 till 2015.  

Ytterligare artiklar hittades genom sökning i referenslistor i redan utvalda artiklar 
 
Databehandling 
Artiklarna genomgick en bearbetningsprocess i fyra steg. I det första steget sammanfattades utvalda 
artiklar preliminärt, de mest lämpade delarna ur varje artikel sammanfattades. I det andra steget 
bearbetades artiklarna så att enbart hänsyn togs till de delar som ansågs intressanta, viktiga och 
relevanta för studiens resultat. Under denna fas sammanfattades artiklarna så kort och koncist som 
möjligt. I det tredje steget granskades resultaten i artiklarna noggrant för att hitta gemensamma 
mönster. Dessa mönster skapades genom gemensamma teman från resultatet utan någon 
teoribildning i grunden. Sedan sammanfattades samtliga mönster i punktform i tabell 1. I den 
fjärde bearbetningsfasen beskrevs och sammanfattades mönstren i löpande text. 
 
Analysmetod 
Punkterna från tabell 1 analyserades med Bass (1985) teori om det transformella ledarskapet. Den 
här analysfasen genomgick tre steg. I det första steget kontrollerades ifall punkter från resultaten i 
tabell 1 överensstämde med teoribildningen. Därefter sorterades punkter som överensstämde med 
komponenterna; inspirerande motivation, individuell support, idealiserat inflytande och 
intellektuell stimulering sorterats in under rubriker i avsnittet sammanfattning av resultat. I det 
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sista steget analyserades innehållet under dessa rubriker var för sig, vilka lade grunden för slutsatser 
om hur det granskade resultatet passade in i varje enskild komponent.   
 

Resultat 
 
Artikel 1. The missing link? Investigating organizational identity strength and 
transformational leadership climate as mechanisms that connect CEO charisma 
with firm performance. (Boehm, Dwertmann, Bruch, & Shamir, 2015) 
Den här studien har syftet att undersöka det transformella ledarskapet och vicedirektörers 
karismatiska påverkan bland anställda samt arbetsprestation. Vicedirektörers karismatiska 
påverkan beskrevs kort som en påverkan genom personlig utstrålning eller charm. Karisma har 
tidigare antagits kunna leda till att ledarna kunnat inspirera anställda till bättre arbetsprestationer. 
I den här studien har det transformella ledarskapet och vicedirektörers karisma tillsammans 
antagits kunna förstärka en organisations identitet. En organisations identitet har definierats som 
när anställda delar samma värderingar och dessutom har känt sig delaktiga i organisationen och 
kan därför identifiera sig med den (Gioia & Thomas, 1996). Om vicedirektörerna i föreliggande 
studie hade varit transformella ledare så har de kunnat använda sig av det transformella 
ledarskapet som hjälpmedel för att stärka en organisations identitet. En förstärkning av 
organisationens identitet hade exempelvis kunnat ske genom att ledarna transformerar följarna till 
att ta till sig organisationens värderingar. Författarna har utgått från följande hypoteser: 
vicedirektörers karisma och det transformella ledarskapet har ett positivt samband med styrkan på 
organisationens identitet och en stark identitet inom organisationen har ett positivt samband med 
anställdas arbetsprestationer. 
            Ansatsen genomfördes i form av en korrelationsstudie där författarna har försökt mäta 
samband mellan variabler. Data samlades in huvudsakligen genom frågeformulär bland 20639 
ledare och anställda inom industrin i Tyskland. Variablerna som har använts för studien har varit 
arbetsprestation, vicedirektörernas karisma, organisationens identitet och transformellt ledarskap. 
Den strukturella metod som författarna använde sig av var three-path mediation model. Metoden 
beskrevs som en modell som använder sig av två medierande faktorer som påverkar relationen 
mellan vicedirektörers karismatiska påverkan och anställdas arbetsprestationer. I denna studie har 
de medierande faktorerna varit organisationens identitet och det transformella ledarskapet. 
           Resultatet visar att vicedirektörers karisma inte hade ett påvisbart samband med 
förbättrande av anställdas arbetsprestationer. Anledningen var att vicedirektörers karismatiska 
beteende inte nådde ut till alla anställda i organisationerna, vilket enligt författarna kunde tolkas 
som att vicedirektörers karisma har haft en låg grad av inflytande bland anställda. Dock visade 
resultatet att vicedirektörers karismatiska påverkan kunde ha ett positivt samband med 
förbättrande av arbetsprestationer bland mellanchefer och anställda som arbetade med lägre 
befattningar i organisationerna. Detta därför att studiens resultat visade att arbetsprestationen 
förbättrades bland mellanchefer och anställda med lägre befattningar när de leddes av karismatiska 
ledare. Sambandet kunde enligt författarna tolkas som att de anställda respekterade och såg upp 
till vicedirektörerna som inspirerande förebilder, vilket var associerat med förbättrade 
arbetsprestationer bland de anställda.   
           Studien visade även att det fanns ett indirekt samband mellan vicedirektörers karismatiska 
påverkan och förbättrandet av anställdas arbetsprestationer. Det här sambandet förklarades genom 
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att det transformella ledarskapet fungerade som en medierande faktor mellan karismatisk påverkan 
och förbättrade arbetsprestationer. Det här förhållandet beskrevs som att det fanns ett positivt 
samband mellan vicedirektörers karismatiska påverkan och etableringen av det transformella 
ledarskapet. Det här sambandet kunde enligt författarna tolkas som att det var med hjälp av 
vicedirektörers karismatiska påverkan som vicedirektörer etablerade det transformella ledarskapet i 
organisationerna. Vidare hade det transformella ledarskapet ett positivt samband med förbättrade 
arbetsprestationer bland anställda. Det här sambandet beskrevs som att ifall vicedirektörer använde 
sig av det transformella ledarskapet så kunde de anställda bli motiverade till att prestera bättre i 
sina arbetsuppgifter. 
           Det transformella ledarskapet hade tillsammans med en hög grad av organisatorisk identitet  
ett positivt samband med vicedirektörers karisma och arbetsprestation. Det transformella 
ledarskapet och en hög grad av organisatorisk identitet fungerade som medierande faktorer för det 
positiva sambandet mellan vicedirektörers karisma och arbetsklimat. Ett positivt arbetsklimat 
ansågs vara associerat med en positiv arbetsmiljö, vilket kunde förklara varför de anställda blev mer 
mottagliga för vicedirektörers karismatiska påverkan och förbättrade arbetsprestationer. 

 
Artikel 2. Transformational leadership and optimal functioning at work: On the 
mediating role of employees' perceived job characteristics and motivation. (Fernet, 
Trépanier, Austin, Gagné, & Forest, 2015) 
En studie som syftade till att studera vilken påverkan det transformella ledarskapet har haft på 
anställdas uppfattning av sina arbeten. I den här studien har anställdas uppfattning om sitt arbete 
handlat om vilka resurser och krav ett arbete innehåller. Resurser i arbetet beskrevs som hur 
mycket tillgänglighet och stöd anställda har fått från sina ledare. Ett exempel på resurser i arbetet 
var exempelvis graden av stöd och tillgänglighet ledarna försåg de anställda med. Krav beskrevs som 
vilka förväntningar anställda har haft på sig själva i sin arbetsroll och på sin arbetsplats.  

Författarna har bildat hypoteser om att krav, resurser och det transformella ledarskapet kan 
ha lett till olika former av motivation. Anställdas krav har antagits kunna leda till kontrollerad 
motivation. Kontrollerad motivation sågs som en typ av motivation där anställda har utfört ett 
arbete på grund av att de lockats av yttre belöningar, som exempelvis lön (Gagné & Deci, 2005). 
Anställdas resurser har även antagits kunna leda till autonom motivation. Autonom motivation 
beskrevs som när en individ blivit motiverad av inre drivkrafter för att genomföra uppgifter utan 
att nödvändigtvis ha blivit belönad för utförandet (Gagné & Deci, 2005). De här två formerna av 
motivation hade bland annat antagits kunnat leda till förbättrade arbetsprestationer. Författarna 
valde att undersöka motivation med hjälp av Self-Determination Theory (SDT). Teorin handlade 
om hur individer har drivits till att prestera bättre genom motivation. Anställdas motivation är i 
detta sammanhang beroende av det sociala stödet i arbetslivet, arbetstillfredsställelse och 
arbetsmiljö. Det sociala stödet beskrevs som vilken grad av stöd anställda har fått från sina ledare 
och kollegor. Arbetsmiljö beskrevs bland annat som miljön där anställda utför sitt arbete och vilket 
socialt klimat det är mellan anställda på arbetsplatsen. Arbetstillfredsställelse har antagits kunna 
motivera anställda genom trivsel med deras arbetssituationer. Enligt teorin kunde en god 
arbetsmiljö och socialt stöd engagera anställda i sina arbeten (Deci & Ryan, 1985). Slutligen 
undersökte författarna vilken påverkan som psykiska påfrestningar har haft på de anställda. 
Psykiska påfrestningar beskrevs som psykologiskt negativa påföljder som kunde uppstå i arbetet, 
det kunde exempelvis röra sig om känslomässig utmattning. 
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            Artikeln byggde på två separata korrelationsstudier som genomfördes i Kanada där 
försökspersonerna arbetade som sjuksköterskor och lärare. Försökspersonerna var ungefär 900 till 
antalet. Data samlades in med enkäter. Variabler som observerades var arbetsprestation, 
psykologiska påfrestningar, inställning till arbete, transformellt ledarskap, arbetets resurser, arbetets 
krav, kontrollerad och autonom motivation. 
            Resultatet visade att det fanns positiva samband mellan transformellt ledarskap, arbetets 
krav och arbetets resurser. Sambanden beskrevs enligt författarna som att transformella ledare 
kunde få anställda att uppfattade sina arbeten som mindre krävande ifall det fanns en högre grad 
av tillgängliga resurser på arbetet. 
           Det fanns även positiva samband mellan transformellt ledarskap, arbetets krav, arbetets 
resurser, kontrollerad motivation, autonom motivation och arbetsprestation. De här sambanden 
beskrevs som ifall de transformella ledarna var stödjande och tillgängliga under arbetsprocessen så 
kunde de möjligen motivera en del av de anställda autonomt. Det kunde enligt Gagné och Decis 
(2005) teori om autonom motivation medföra att anställda inte hade ett behov av att bli belönade 
för att motiveras till förbättrade arbetsprestationer. En del anställda kunde även uppvisa en hög 
grad av kontrollerad motivation ifall de transformella ledarna var tillgängliga och stödjande. Det 
här sambandet kunde beskrivas som att en del anställda kunde bli motiverade till bättre 
arbetsprestationer genom yttre belöningar, som lön för arbetet. Det positiva sambandet mellan det 
transformella ledarskapet och autonom/kontrollerad motivation kunde möjligen leda till 
förbättrade arbetsprestationer på andra sätt. Resultatet visade att autonom och kontrollerad 
motivation var associerat med en positiv inställning hos de anställda till arbetet. En positiv 
inställning till arbetet bland anställda har senare kunnat leda till engagemang och förbättrade 
arbetsprestationer, eftersom anställda exempelvis visade en högre grad av trivsel och motivation i 
sina arbeten.            
 
Artikel 3. Transformational leadership and post-acquisition performance in 
transitional economies. (Babic, Savovic’, & Domanovic, 2014) 
Föreliggande ansats syftade till att undersöka ifall det funnits en relation mellan det transformella 
ledarskapet och förbättrad arbetsprestation bland nyanställda. Författarna utgick från hypoteser 
om att det transformella ledarskapet kunde förbättra arbetsprestationer bland nyanställda genom 
inspiration och tillgänglighet. Tillgänglighet beskrevs som när ledare visade hög grad av närvaro 
och stöd bland nyanställda. Tillgänglighet kunde vara ett bra hjälpmedel, exempelvis ifall 
nyanställda ställdes inför problem vid början av sin anställning. Inspiration beskrevs som när 
transformella ledare motiverade nyanställda med hjälp av sina retoriska färdigheter. Dessa 
färdigheter kunde skapa en god stämning och självförtroende bland anställda. De retoriska 
färdigheterna kunde även få anställda att uppfatta sina ledare som förebilder (Waldman & Javidan, 
2009). Författarna undersökte även hur anställda reagerar vid organisatoriska förändringar. 
Organisatoriska förändringar exemplifierades bland annat genom omstruktureringar på 
arbetsplatsen, vilket kunde skapa osäkerhet bland anställda och påverka deras arbetsprestationer 
negativt. Osäkerhet bland anställda var inom den här studien starkt förknippat med att anställda 
blivit oroliga, för att eventuellt förlora sina arbeten. Därför undersöktes det ifall det transformella 
ledarskapet kunde ha haft en positiv påverkan vid förändringsarbeten. Studien utgick från tidigare 
forskning av Judge och Piccolo (2004) som påvisade att det transformella ledarskapet kunde skapa 
trygghet genom arbetstillfredsställelse och motivera anställda i arbetet. Slutligen utgick studien från 
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en tredje hypotes om att anställdas inställning inför förändringar kunde ha positiv påverkan på 
relationen mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestationer bland nyanställda. 
            Studien var en korrelationsstudie där variablerna var attityd mot förändringar i arbetet, 
arbetsprestation och det transformella ledarskapet. Studien genomfördes i Serbien och data 
samlades in genom frågeformulär, där 208 anställda deltog. För att analysera resultatet genomförde 
författarna en korrelationsanalys för att hitta samband mellan variablerna. 
            Resultatet visade att det transformella ledarskapet hade positiva samband med 
arbetsprestationer bland nyanställda och attityd mot förändringar i arbetet. Det här sambandet 
beskrevs genom den höga graden av kommunikation som funnits mellan anställda och 
transformella ledare. Kommunikationen var associerat med en högre grad av stöd i form av hjälp, 
tillgänglighet och återkoppling. Stödet som anställda fick från sina ledare var senare associerat med 
anställdas känsla av säkerhet och acceptans, vilket beskrevs som att anställda blev förberedda för de 
olika utmaningarna som kunde uppstå i arbetet. En hög grad av säkerhet och acceptans visade sig 
ha positivt samband med anställdas ökade effektivitet och engagemang i arbetet, vilket senare hade 
ett positivt samband med arbetsprestationer. 
            Författarna menade att den kontinuerliga kommunikationen som varit en del av det 
transformella ledarskapet gav anställda en förbättrad förmåga till problemlösning i arbetet. Samt 
att ledare bör vara stödjande mot anställda, ifall någon problematik vid förändringsarbeten skulle 
uppstå på arbetsplatsen. Detta då hög grad av tillgänglighet vid förändringsarbete hos ledare har 
visat sig kunna ha ett positivt samband med förbättrade arbetsprestationer bland nyanställda. 
 
Artikel 4. Toward a better understanding of the relationship between 
transformational leadership, public service motivation, mission valence, and 
employee performance: A preliminary study. (Caillier, 2014) 
Den här studien hade i syfte att undersöka hur det transformella ledarskapet kunde påverka 
arbetsprestation med hjälp av två motivationsfaktorer. Den första motivationsfaktorn handlade om 
osjälviskt arbete. Osjälviskt arbete beskrevs som en individs begär att utföra arbete och tjänster i ett 
osjälviskt syfte, som huvudsakligen inte handlade om egen vinst. Sådana individer handlade hellre 
för att göra nytta för andra människor och samhället (Perry & Hondeghem, 2008). Den andra 
motivationsfaktorn handlade om förväntningar. Vad gällde den här faktorn utgick författarna från 
Vrooms (1964) förväntningsteori som handlade förväntningar. Den här teorin beskrevs kort 
genom att en individ kunde drivas av de förväntningar han eller hon har, inför sin prestation. 
Förväntningar ansågs ofta vara associerat med belöningar i det här sammanhanget. Ifall 
förväntningarna var höga så hade anställda antagits kunna anstränga sig i en högre omfattning, för 
att öka sina chanser till att bli tilldelad en belöning. 
            Studien genomfördes som en korrelationsstudie och variablerna i studien var; 
arbetsprestation, anställdas personliga egenskaper, arbetstillfredsställelse, det transformella 
ledarskapet och motivationsfaktorerna rörande förväntningar och osjälviskt arbete. 
Undersökningen genomfördes bland statliga tjänstemän i USA. Studien använde frågeformulär 
som insamlingsmetod och samplet till undersökningen bestod av 778 anställda. Svaren 
analyserades med hjälp av en korrelationsanalys för att hitta och fastställa samband mellan 
variablerna. Hypoteserna som författarna utgick från var att det transformella ledarskapet kunde 
påverka anställdas arbetsprestationer positivt, osjälviskt arbete är en effekt av det transformella 
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ledarskapets påverkan för arbetsprestation och anställdas förväntningar är en effekt av det 
transformella ledarskapets påverkan på arbetsprestation. 
            Resultatet visade att det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med anställda 
som hade förväntningar genom Vrooms (1964) förväntningsteori. Sambandet beskrevs som att 
transformella ledare kunde påverka anställda till förbättrade arbetsprestationer genom inspiration 
och belöningar. Vidare beskrevs sambandet som att transformella ledare kunde påverka anställdas 
arbetsprestationer positivt genom att ställa upp utmanade målsättningar, som skapade 
förväntningar bland anställda. Detta då det visade sig att det fanns ett positivt samband mellan 
utmanande mål och arbetsmotivation. 
            Studien visade även att det transformella ledarskapet har negativt samband med 
arbetsprestation bland osjälviskt motiverade anställda. Författarna ansåg att det här inte betydde 
att det transformella ledarskapet inte fungerade bland den här sortens anställda. Författarna 
diskuterade att resultatet kunde förklaras av att organisationens mål som presenterades, för 
osjälviskt motiverade, inte överensstämde med deras egna intressen. 
            Författarna drog slutsatsen att det transformella ledarskapet skulle kunna ha ett positivt 
samband med de osjälviskt motiverades arbetsprestationer. Det här hade kunnat ske ifall individer 
motiverades med rätt typ av målsättningar. Författarna föreslog att osjälviskt motiverades 
arbetsprestationer hade kunnat förbättras ifall ledare hade ställt upp ett större antal mål. Detta 
hade möjligen kunnat ge en bred variation av mål som hade kunnat motivera flertalet anställda i 
organisationerna. Förslagsvis skulle vissa av målen kunna baseras på ideella egenskaper för att 
motivera osjälviskt motiverade och för att kunna förbättra deras arbetsprestationer. 
  
Artikel 5. A case study of transformational leadership and para-police 
performance in Indonesia. (Indrayanto, Burgess, &, Dayaram, 2014) 
Ansatsen syftade till att undersöka det transformella ledarskapet tillsammans med tillit och 
hängivenhet inom en poliskår i Indonesien. Tillit kunde vara en viktig faktor när det kom till 
anställdas trivsel och välmående inom en organisation. En hög grad av tillit har antagits kunna 
påverka anställda till förbättrade arbetsprestationer. Tillit har också antagits kunna resultera i en 
större grad av hängivenhet. Hängivenhet ansågs vara en viktig faktor inom det transformella 
ledarskapet när det handlade om prestationsutveckling. Hängivenhet förklarades som när en 
anställd kände sig engagerad och involverad i sitt arbete. Ifall en anställd var hängiven kunde 
individen utveckla vilja om att uppnå organisationens mål, arbeta extra hårt för att uppnå målen 
och identifierar sig själv som en del av organisationen. 
            Insamlande av data i föreliggande korrelationsstudie genomfördes med hjälp av enkäter 
bland 132 anställda inom den indonesiska poliskåren. Variablerna inom studien var; 
arbetsprestation, transformellt ledarskap, tillit och hängivenhet. Författarna utgick från hypoteser 
om att transformellt ledarskap kunde positivt påverka arbetsprestationer, att tillit fungerade som 
en medierande faktor mellan transformellt ledarskap och arbetsprestation, Att tillit hade ett positiv 
samband med hängivenhet, att hängivenhet fungerade som en medierande faktor mellan 
transformellt ledarskap och arbetsprestation och att hängivenhet fungerade som en medierande 
faktor mellan tillit och arbetsprestation. Insamlad data analyserades med hjälp av en 
korrelationsanalys för att hitta samband mellan variablerna. 
            Resultatet visade att det transformella ledarskapet hade positiva samband med 
arbetsprestation, hängivenhet och tillit. Graden av hängivenheten bland anställda hade enligt 
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beräkningarna kunnat fungera som en medierande faktor för relationen mellan det transformella 
ledarskapet och arbetsprestation. En hög grad av hängivenhet hade positivt samband med 
transformella ledares inflytande bland anställda, vilket också hade positivt samband med 
förbättrade arbetsprestationer bland arbetslagen. Resultatet tolkades av författarna så att vid hög 
grad av hängivenhet bland anställda så spelade det inte någon roll ifall det fanns tillit inom 
arbetslagen. Författarna beskrev att tillit nödvändigtvis inte hade behövts mellan arbetslagen, 
eftersom resultatet visade att hög grad av hängivenheten ensamt hade positivt samband med hög 
grad av tillit. Det här resultatet tolkade författarna som att det transformella ledarskapet, 
tillsammans med hög grad av hängivenhet, kunde ha positivt samband med anställdas 
arbetsprestationer.   
            Författarna föreslog att ledare inom den Indonesiska poliskåren, som använder sig av det 
transformella ledarskapet, borde vara tydliga med sina instruktioner till anställda. Ifall anställda 
förstår instruktioner och har klart för sig hur uppgifter borde genomföras, så kommer 
informationen i sig själv att kunna ge högre grad av tillit bland anställda. Graden av tillit inom 
arbetslagen ansågs kunna förbättras genom att ledare förser anställda med inspirerande 
motivation, som exempelvis framtida visioner. 
 
Artikel 6. Considering the orphan: Personal identification and its relations with 
transformational leadership, trust, and performance in a three-path mediation 
model. (Nubold, Dorr, & Maier, 2014) 
En korrelationsstudie där det har undersökts ifall anställda i Tyskland identifierar sig med 
transformella ledare. Den här typen av identifiering definierades som till vilken grad anställda har 
kunnat relatera till sina ledare. Vid hög grad av personlig identifiering hade anställda kunnat 
känna att de delar samma mål och värderingar som deras ledare. En positiv identifiering mellan 
ledare och anställda har även antagits kunna leda till att anställda blir motiverade och förbättrade 
arbetsprestationer (McAllister, 1995). Författarna utgick från att det transformella ledarskapet, 
tillsammans med hög grad av tillit och personlig identifiering kunde leda till förbättrade 
arbetsprestationer i grupp. Tillit definierades bland annat som i vilken grad en individ kan förlita 
sig på ledares ord, handlingar och beslut (McAllister, 1995). De hypoteser som studien utgick ifrån 
var 1) att arbetsgruppens uppfattning av det transformella ledarskapet var positivt associerat med 
gruppens tillit till ledaren, 2) att arbetsgruppens tillit till ledaren kunde stärka relationen mellan 
gruppens uppfattning av det transformella ledarskapet och arbetsgruppens identifiering med 
ledaren, 3) att arbetsgruppens identifiering med ledaren var positivt associerat med gruppens 
arbetsprestation och 4) att arbetsgruppens identifiering med ledaren kunde stärka relationen 
mellan arbetsgruppens tillit till ledaren och arbetsprestationer. Slutligen utgick författarna från en 
femte hypotes; som handlade om medierande faktorer mellan graden av inflytande mellan en 
grupp och det transformella ledarskapets påverkan på arbetsprestationer. Till den femte hypotesen 
hade de medierande faktorerna varit tillit och personlig identifiering. 
            Variablerna som observerades i studien var; arbetsprestation i grupp, transformellt 
ledarskap, tillit till ledare och personlig identifiering. Data analyserades med hjälp av three-path 
mediation model för att söka samband mellan det transformella ledarskapet och grupprestation 
genom medierande faktorer. Data samlades in med frågeformulär bland anställda och ledare med 
ett urval av 343 personer. 
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            Studiens resultat visade att tillit var en medierande faktor för det positiva sambandet 
mellan transformellt ledarskap och gruppens identifiering med ledaren. Resultatet visade också att 
identifiering med ledaren var en medierande faktor för det positiva sambandet mellan tillit och 
arbetsprestation i grupp. De här sambanden visade att det transformella ledarskapet kunde skapa 
tillit mellan ledare och anställda vilket i sin tur kunde leda till personlig identifiering mellan 
anställda och ledare. Personlig identifiering var enligt författarnas hypoteser den huvudsakliga 
variabeln som såg till att sambanden med anställdas arbetsprestationer var positiva, eftersom att 
det här var faktorn som medierande relationerna mellan det transformella ledarskapet, tillit och 
arbetsprestation i grupp.   
            Det positiva sambandet mellan anställdas arbetsprestationer och personlig identifiering 
med sin ledare kunde medföra att anställda kunde dela organisationens målsättningar och 
värderingar, vilket beskrevs som att anställda blev motiverade till att prestera bättre i sina arbeten, 
ifall de kunde relatera till sina ledare. 
 
Artikel 7. Transformational leadership, team climate, and team performance 
within the NPD team: Evidence from china. (Sun, Xu, & Shang, 2014) 
Studien handlade om vilken sorts påverkan det transformella ledarskapet hade bland 
produktutvecklares arbetsprestationer i grupp. Författarna undersökte frågan genom Bass fyra 
grundkomponenter inom det transformella ledarskapet. Komponenterna bestod av; idealiserat 
inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuell support (Bass, 1984). 
Idealiserat inflytande beskrevs som den relationsmässiga aspekten mellan ledare och anställda och 
byggde till stor del på tillit mellan parterna. Hög grad av tillit kunde inspirera anställda till 
förbättrade arbetsprestationer och goda relationer kunde leda till att anställda ser sina ledare som 
förebilder. Inspirerande motivation handlade om när transformella ledare inspirerade och 
motiverade anställda genom gemensamma mål och värderingar. Ifall anställda delade samma mål 
och värderingar som deras ledare har de blivit transformerade av sina ledares inflytande, vilket har 
antagits kunna leda till förbättrade arbetsprestationer. Intellektuell stimulering handlade om när 
de anställda blivit motiverade av transformella ledares retoriska färdigheter. Individuell support 
beskrevs som när transformella ledare är stödjande och uppmuntrande mot anställda. Stöd och 
uppmuntran kunde leda till positivt arbetsklimat där anställda kände sig engagerade och 
motiverade i sina arbeten, vilket har antagits kunna leda till förbättrade arbetsprestationer (Bass, 
1984). Studien undersökte även vilken påverkan arbetsklimat har haft bland anställda. 
Arbetsklimat handlade om vilken arbetsmiljö som anställda vardagligen arbetar i. Det handlade 
också om det sociala samspelet mellan anställda på arbetsplatsen, vilket gjorde att arbetsklimatet 
var bidragande till anställdas trivsel. 
            Studien genomfördes i Kina. Metoden för insamlande av data var frågeformulär och 
intervjuer där 184 individer deltog. Studien var en korrelationsstudie där variablerna som 
undersöktes var komponenterna inom det transformella ledarskapet, arbetsklimat och 
arbetsprestationer i grupp. Författarna bildade nio hypoteser som berörde samtliga komponenter 
från Bass (1985) tolkning av det transformella ledarskapet (idealiserat inflytande, inspirerande 
motivation, intellektuell stimulering och individuell support), Hypoteserna var följande; 1) att 
idealiserat inflytande var positivt associerat med arbetsprestation bland produktutvecklare, 2) 
inspirerande motivation var positivt associerat med arbetsprestation i grupp, 3) intellektuell 
stimulering var positivt associerat med arbetsprestation i grupp, 4) individuell support var positivt 
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associerat med arbetsprestation i grupp, 5) idealiserat inflytande var positivt associerat med 
arbetsprestation i grupp, 6) inspirerande motivation var positivt associerat med arbetsklimat, 7) 
intellektuell stimulering var positivt associerat med arbetsklimat, 8) individuell support var positivt 
associerat med arbetsprestation i grupp och slutligen 9) arbetsklimat var positivt associerat med 
arbetsprestation.  
            Resultatet av studien visade att tre av fyra komponenter från det transformella ledarskapet 
hade ett positivt samband med anställdas arbetsprestationer i grupp. Förbättringen av 
arbetsprestationerna beskrevs genom att idealiserat inflytande, inspirerande motivation och 
individuell support visade positiva samband med förbättring av arbetsklimatet. Ett förbättrat 
arbetsklimat var senare associerat med förbättrade arbetsprestationer. Resultatet visade att den 
fjärde komponenten inom det transformella ledarskapets komponenter hade både ett positivt och 
negativt samband med de anställdas arbetsprestationer i grupp. Det framkom även att intellektuell 
stimulans hade ett samband med att anställda kände samhörighet med varandra samtidigt som de 
även kunde känna psykologiskt negativa effekter. De negativa effekterna var exempelvis skeptiskt 
tänkande mot innovativa ledare. Intellektuell stimulering bidrog inte aktivt i förbättrandet av 
arbetsprestation i studien.  

Resultatet visade med andra ord att intellektuell stimulering kunde ha både positivt och 
negativt samband med anställdas arbetssituation. Författarna tillade dock att resultatet om 
intellektuell stimulering inte nödvändigtvis behövde vara ett generellt resultat eftersom det 
negativa resultatet kunde bero på andra variabler. Författarna argumenterade för att resultatet 
kunde bero på att studien genomfördes bland statliga företag i Kina, vilket medförde att anställda 
hade en skeptisk inställning mot ledare, på grund av kulturella skillnader. Dessutom hade den här 
undersökningen genomförts inom ekonomibranschen under finanskrisen år 2010, vilket enligt 
författarna medförde att organisationer hellre föll tillbaka på konservativa idéer, istället för 
innovativa. 
 
Artikel 8. Transformational leadership, relationship quality, and employee 
performance during continuous incremental organizational change. (Carter, 
Armenakis, Feild, & Mossholder, 2013) 
En studie som hade i syfte att undersöka det transformella ledarskapet och arbetsprestation under 
organisatoriska förändringar. Organisatoriska förändringar beskrevs som när en ledning bestämde 
sig för att ändra, ett eller flera arbetssätt, i en organisation. Det berörde även omstruktureringar i 
organisationerna som exempelvis kan leda till förvirring bland anställda, nya arbetsuppgifter eller 
ett minskat behov av personal. De förändringsfaktorer som var intressanta för studien var 
relationskvalité mellan ledare och anställda vid förändringar. Relationer vid förändringar berörde 
vilka reaktioner som kunde uppstå mellan ledare och anställda vid organisatoriska förändringar. 
Samt hur de organisatoriska förändringarna kunde påverka relationen positivt eller negativt mellan 
ledare och anställda. Specifikt berörde relationskvalité medvetna eller omedvetna handlingar från 
anställda vid förändringar. Relationskvalité handlade även om tillgänglighet, stöd, kommunikation 
och attityder från ledare och anställda vid förändringsprocessen. Förändringsfrekvenser 
undersöktes också i studien. Förändringsfrekvens beskrevs som graden av förändringsarbete. 
            Studien genomfördes i en miljö av kontinuerliga förändringsarbeten inom två 
organisationer i Kina, där anställda arbetade inom kundservice. Förändringarna utspelade sig i 
huvudsak inom de lägre nivåerna av organisationer där ledare regelbundet brukade arbeta 
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tillsammans med de anställda. Studien samlade data genom frågeformulär med ett sampel av 329 
ledare och anställda. Variablerna som undersöktes var; transformellt ledarskap, relationskvalité, 
förändringsfrekvens, arbetsprestation och anställdas organisations beteenden. I föreliggande 
korrelationsstudie sökte författarna samband mellan de olika variablerna. Författarna utgick från 
två hypoteser. Den första handlade om att relationskvalité kommer att förmedla sambandet mellan 
transformellt ledarskap, arbetsprestation och organisatoriska beteenden bland anställda. Den 
andra hypotesen handlade om att förändringsfrekvens hade ett positivt samband med 
relationskvalité, arbetsprestation och organisations beteenden bland anställda, samt att det positiva 
sambandet skulle förstärkas om graden av förändringsfrekvens blev högre. 
            Resultatet visade att det transformella ledarskapet hade positiva samband med 
relationskvalité, organisationsbeteende bland anställda och arbetsprestation. Det här sambandet 
beskrevs som att transformella ledare och anställda kunde skapa nära relationer under 
förändringsarbetet. Sambandet beskrevs som att de här relationerna kunde bero på att 
transformella ledare ville vara tillgängliga bland anställda under förändringsarbetet. Sambandet 
tolkades även som att transformella ledare ville vara närvarande för att kunna ge stöd för anställda 
ifall några problem skulle uppstå under förändringsarbetet. Ifall transformella ledare visade hög 
grad av tillgänglighet kunde det också vara associerat med graden av anställdas förståelse av varför 
förändringarna var nödvändiga för organisationerna. 
            Studien visade även att sambandet mellan relationskvalité, transformellt ledarskap och 
arbetsprestation har kunnat förse anställda med högre grad av uppskattning. Vilket beskrevs med 
att transformella ledare kunde med hjälp av stödjande åtgärder höja graden av uppskattning under 
förändringsarbetet. Uppskattning bland anställda visade i sin tur positivt samband med förbättrade 
arbetsprestationer. 
            Det transformella ledarskapet hade även positiva samband med relationskvalité och 
arbetsprestation bland anställda oavsett förändringsfrekvens. Resultatet beskrevs som att anställdas 
arbetsprestationer förbättrades ifall de leddes av transformella ledare, oavsett i vilken frekvens 
förändringarna hade skett under arbetsprocessen. 
 
Artikel 9. Transformational leadership and performance: An experimental 
investigation of the mediating effects of basic needs satisfaction and work 
engagement. (Kovjanic, Schuh, & Jonas, 2013) 
En studie som genomfördes som ett experiment bland ledare och anställda. Syftet med 
experimentet var att undersöka det transformella ledarskapets förmåga att tillfredsställa anställdas 
psykologiska behov på arbetsplatsen. De psykologiska behoven som studien undersökte var 
kompetens, tillhörighet och autonomi. En hög grad av kompetens beskrevs som när anställda 
kände sig effektiva, hade tillräckligt med kunskap och hade full förståelse för sin arbetsroll och hur 
de skulle utföra sitt arbete. Tillhörighet beskrevs som när anställda kände sig betydelsefulla och 
hade samhörighet med sina kollegor. Slutligen beskrevs autonomi som när anställda kände stark 
vilja till att utföra sitt arbete samt att de hade en viss grad av kontroll och bestämmande över sin 
situation på arbetsplatsen. Försöksledarna undersökte även följarnas engagemang i arbetet, vilket 
försöksledarna antog kunde vara en medierande faktor mellan det transformella ledarskapet och 
arbetsprestation. En hög grad av arbetsengagemang beskrevs som när anställda kände sig hängivna, 
motiverade, inspirerade och kände en positiv psykologisk förbindelse till sitt arbete. 
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            Studien genomfördes i Tyskland och har omfattat ett sampel på ungefär 200 deltagare. 
Experimentets utfördes i grupper där anställda hade i uppgift att sysselsätta sig med 
idéflödesövningar. Den oberoende variabeln i studien var transformellt ledarskap medan de 
beroende variablerna var kompetens, autonomi och arbetsengagemang. Proceduren för 
experimentet var att försöksledarna fördelade anställda i två experimentgrupper. I dessa grupper 
ledde ledare anställda genom antingen transformellt eller icke-transformellt ledarskap. 
Transformella ledare hade i uppgift att leda genom beteenden som var inspirerande, stödjande och 
med självsäkerhet. Ledare blev även instruerade att förse anställda med inspirerande visioner. 
Inspirerande visioner skulle ge anställda en förståelse om att de hade höga krav på sig och 
samtidigt vetskap om vad som förväntades av dem. Icke transformella ledare skulle uppvisa 
beteenden som var sakliga. Sådana beteenden kännetecknades av att ledare skulle vara noggranna 
med att anställda höll sina tider, var ansvarstagande och att ledare var kontrollerande under 
experimentets gång. Hypoteserna var att 1) det transformella ledarskapet hade positiv effekt på 
följarnas tillfredsställelse av behov av kompetens, tillhörighet och autonomi, 2) tillfredsställelse av 
kompetens, tillhörighet och autonomi förmedlade relationen mellan det transformella ledarskapet 
och engagemang för arbetet och slutligen 3) följarna behöver tillfredsställelse och 
arbetsengagemang, detta förmedlar relationen mellan det transformella ledarskapet och 
arbetsprestation. 
            Resultatet visade att det transformella ledarskapet kunde förbättra anställdas 
arbetsprestationer. Orsaken var att anställdas psykologiska behov och arbetsengagemang hade 
fungerat som medierande faktorer mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestation. Det 
gick därmed att sammanfatta resultatet med att det transformella ledarskapet såg till att anställdas 
psykologiska behov av kompetens och tillhörighet tillfredsställdes. 

Tillfredsställandet av de här behoven hade varit den huvudsakliga orsaken till att 
arbetsengagemang under idéflödesövningarna förbättrades. Ifall anställda blev engagerade i sina 
arbeten kunde det leda till att anställdas arbetsprestationer förbättrades mer i jämförelse med 
grupperna som leddes av icke-transformella ledare.   
 
Artikel 10. Embracing transformational leadership: Team values and the impact of 
leader behaviour on team performance. (Schaubroeck, Lam, & Cha, 2007) 
En studie som syftade att undersöka förhållandet mellan det transformella ledarskapet och 
arbetsprestationer bland arbetslag med tydliga värderingar. Värderingarna som studerades var 
maktdistans och kollektivistiskt tänkande. Arbetslag med stor maktdistans definierades som 
arbetslag där det var accepterat att det fanns ojämn maktbalans mellan medlemmar och en 
arbetsmiljö där anställda arbetade främst för att nå sina egna mål, som exempelvis status och 
personliga ambitioner. Kollektivistiska arbetslag definierades som arbetslag där gruppen kom före 
individen och där medlemmar hade starka relationer med varandra. I en kollektivistisk arbetsmiljö 
arbetade anställda för gruppens behov och kunde åsidosätta individuella mål och ambitioner. 
Studien undersökte också arbetslagens potentialer. Potential definierades genom graden av 
arbetskapacitet, arbetsprestation och effektivitet en individ eller ett arbetslag kunde uppnå. Ifall ett 
arbetslag hade hög potential ansågs de exempelvis kunna prestera bättre än genomsnittet i sina 
arbeten. 
            Studien genomfördes bland 218 ledare och anställda inom en internationell bankkedja i 
USA och Hong Kong. Metoden för insamlande av data var främst frågeformulär. Studien var en 
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korrelationsstudie där författarna försökte hitta samband mellan transformellt ledarskap, 
arbetsprestation, potential bland arbetslag, arbetslag med hög maktdistans och kollektivistiska 
arbetslag. De hypoteser som författarna utgick ifrån var; 1) det transformella ledarskapet påverkade 
de anställdas arbetsprestationer positivt genom en förmedlande effekt från arbetslagens potentialer, 
2) denna positiva effekt var beroende av graden av maktdistans i arbetslagen, ju högre grad 
maktdistans desto starkare var det positiva sambandet mellan transformellt ledarskap och 
arbetslagens potentialer och slutligen 3) den positiva effekten av det transformella ledarskapet och 
potentialer bland arbetslagen var beroende av graden av kollektivism i arbetslagen, ju högre grad av 
kollektivism i arbetslagen desto starkare var sambandet mellan det transformella ledarskapet och 
arbetslagens potentialer. 
            Studiens resultat visade att det fanns positiva samband mellan det transformella 
ledarskapet, arbetslag med hög maktdistans, arbetslagens potentialer och arbetsprestation. 
Statistiken från studien visade att arbetslagen med stor maktdistans visade sig ha en hög grad av 
potential i samband med när anställda leddes av transformella ledare. Resultatet beskrevs som att 
det transformella ledarskapet kunde höja graden av potential bland anställda med värderingar 
rörande stor maktdistans, vilket senare kunde leda till förbättrade arbetsprestationer. De här 
sambanden kunde vidare tolkas som att transformella ledare kunde därmed transformera anställda 
med egoistiska mål och ambitioner till bättre arbetsprestationer. 
            Resultatet visade vidare att det transformella ledarskapet också hade positiva samband med 
arbetslag med kollektivistiska värderingar, arbetsprestation och arbetslagens potentialer. Statistiken 
i studien visade att det här sambandet var starkare bland kollektivistiskt tänkande arbetslag än 
bland arbetslag med stor maktdistans. De här sambanden beskrevs som att kollektivistiska 
arbetslags grad av potential var högre i jämförelse med arbetslag med stor maktdistans. Detta 
medförde att kollektivistiska arbetslag visade en högre grad av arbetsprestation i resultatet. 
            Resultatet tolkas enligt författarna som att transformella ledare hade det enklare att 
transformera kollektivistiskt tänkande arbetare eftersom dessa individer var mer lämpade för det 
transformella ledarskapet. Detta då studien påvisade tydliga samband där individer som prioriterar 
gruppens målsättningar, före sina egna, kunde prestera bättre i sina arbeten och hade därför en 
högre potential. Författarna drog även slutsatsen att om organisationer av den här karaktären vill 
implementera det transformella ledarskapet, bör de söka efter arbetssökande som uppvisar 
kollektivistiska värderingar. Detta då ledare skulle kunna få en hög potential och bra 
arbetsprestationer från dessa anställda. 
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Sammanfattning av resultat  
Det här avsnittet sammanfattar de resultat som har presenterats ovan. Tabell 1 visar vilka studier 
som rapporterar de mest förekommande positiva sambanden med transformellt ledarskap.  
 
Tabell 1: Resultat från de refererade artiklarna 
Resultat Artikel nr 
 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsprestation. 
 
 

 
1,2,3,4, 7,8 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsprestationer 
genom medierande faktorer. 
 

 
5,6,9,10 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsklimat. 

 
1,7 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsmotivation. 
 

 
2,4 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsengagemang. 
 

 
2,3,9 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med tillgänglighet och 
stöd bland anställda. 
 

 
2,3,8 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med tillit bland de 
anställda. 
 

 
5,6 

 
Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med personlig 
identifiering bland de anställda. 
 

 
6 

 
            Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsprestation. Tabell 1 
visar att det transformella ledarskapet har haft positiva samband med arbetsprestation i ett flertal 
granskade artiklar (Boehm et al., 2015; Fernet et al., 2015; Babic et al., 2014; Caillier, 2014; Sun et 
al., 2014; Carter et al., 2013). Boehm et al. (2015) visade att det transformella ledarskapet hade 
positivt samband med arbetsprestation. Detta efter att ha fastställt att ledarskapsstilen fungerat 
som en medierande faktor mellan vicedirektörers karismatiska beteenden och arbetsprestation. 
Organisationens identitet fungerade också som en medierande faktor tillsammans med det 
transformella ledarskapet, vilket därför kunde höja graden av det transformella ledarskapets 
påverkan. Det här sambandet förklarades genom att vicedirektörers karisma generellt inte hade 
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något påvisbart samband bland anställdas arbetsprestationer, men ifall de använde sig av 
transformellt ledarskap kunde sambandet med arbetsprestation bli positivt. Resultatet av studien 
visade samtidigt att det fanns ett positivt samband mellan transformellt ledarskap, arbetets krav 
och arbetets resurser. Sambandet beskrevs som att anställda kunde uppfatta sina arbeten som 
mindre krävande ifall det fanns en högre tillgänglighet av resurser i arbetet.  
           Fernet et al. (2015) fann ett positivt samband mellan transformellt ledarskap och 
arbetsprestation. Sambandet uppstod genom att transformella ledare hade varit stödjande och 
tillgängliga under arbetsprocessen, vilket senare ledde till arbetsmotivation. Ifall anställda blev 
motiverade så kunde ledare inspirera anställda genom organisations mål och värderingar som hade 
ett positivt samband med förbättrade arbetsprestationer.  

Babic et al. (2014) menar att det transformella ledarskapet har positiva samband med 
arbetsprestation och attityder vid förändringar i arbetet. Det här sambandet fastställdes främst 
genom kommunikation, tillgänglighet och stöd. Dessa faktorer ledde till att anställda fick en högre 
grad av säkerhet och acceptans. Säkerhet och acceptans var associerat med effektivitet och 
arbetsengagemang, som författarna ansåg leda till förbättrade arbetsprestationer.  

Caillier (2014) påvisar genom Vrooms (1964) förväntningsteori att det transformella 
ledarskapet hade ett positivt samband för anställda med förväntningar. Det här sambandet 
beskrevs som att transformella ledare kunde transformera de anställdas förväntningar om 
belöningar till motivation och därigenom förbättrade arbetsprestationer.  

Med grund i Bass (1985) teori om det transformella ledarskapet kunde Sun, et al. (2014) 
visa att det transformella ledarskapet hade positivt samband med arbetsprestation. Författarna 
fastställde att tre av fyra komponenter från Bass (1985) teori; idealiserat inflytande, inspirerande 
motivation och individuell support hade positivt samband med arbetsprestation. Sambandet 
beskrevs som att det transformella ledarskapet kunde förbättra arbetsklimatet i organisationer och 
därmed förbättra anställdas arbetsprestationer. Den fjärde komponenten i Bass (1985) teori, 
intellektuell stimulans, hade både ett positivt och ett negativt samband med arbetsprestationer. 
Författarna beskrev att det här sambandet handlade om att komponenten kunde skapa 
samhörighet bland anställda, samtidigt som komponenten kunde skapa psykologiskt negativa 
effekter bland dem. Författarna beskrev att detta kan ha berott på flera olika variabler och behövde 
därför inte tolkas som ett resultat som gick att generalisera.  

Slutligen visade även Carter et al. (2013) forskning att det transformella ledarskapet hade 
positivt samband med arbetsprestation. Sambandet uppstod genom att transformella ledare 
skapade nära relationer, stöd och tillgänglighet bland anställda. Graden av tillgänglighet och stöd 
antogs bero på att transformella ledare hade en vilja att säkerställa att anställda inte stötte på några 
problem under förändringsprocessen, vilket senare var associerat med förbättrade 
arbetsprestationer bland anställda.  

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsprestationer genom 
medierande faktorer. Tabell 1 visar att det transformella ledarskapet, liksom i föregående avsnitt, 
hade ett positivt samband med arbetsprestation i ett flertal artiklar. I dessa artiklar var sambanden 
fastställda genom medierande faktorer (Indrayanto et al., 2014; Nubold et al., 2014; Schaubroeck et 
al., 2007; Kovjanic et al., 2013). Indrayanto et al. (2014) beskrev i artikel fem hur det transformella 
ledarskapet hade ett positivt samband med hängivenhet, tillit och arbetsprestation. Statistiken i 
artikeln visade att hängivenhet fungerade som en medierande faktor mellan det transformella 
ledarskapet och arbetsprestation. Även om författarna ansåg att tillit var en medierande faktor 
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visade sig att transformella ledare kunde skapa tillit genom hängivenhet. Hängivenhet gick därför 
att uppfatta som den viktigaste variabeln i studien.  

Resultatet i Nubold et al. (2014) visade att det transformella ledarskapet hade positiva 
samband med arbetsprestation där tillit och personlig identifiering fungerade som medierande 
faktorer. Resultatet förklarades genom att det transformella ledarskapet skapade tillit bland 
anställda, vilket senare kunde leda till personlig identifiering mellan ledare och anställda. Ifall 
graden av personlig identifiering var tillräckligt hög kunde detta leda till att anställdas 
arbetsprestationer förbättrades.  

Schaubroeck et al. (2007) visade att arbetslagens potentialer hade positiv påverkan som 
edierande faktor i relationen mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestation. De här 
sambanden beskrevs som att transformella ledare förbättrade graden av arbetsprestation genom att 
stärka de olika arbetslagens potentialer. 

I en experimentell studie av Kovjanic et al. (2013) visade det transformella ledarskapet 
positiva samband med arbetsprestation genom medierande faktorer. De medierande faktorerna i 
studien var psykologiska behov och arbetsengagemang. Resultatet visade att transformella ledare 
kunde förbättra anställdas arbetsprestationer genom att tillfredsställa anställdas psykologiska 
behov. Behoven som tillfredsställdes i studien var kompetens och tillhörighet. När transformella 
ledare tillfredsställde de här behoven kunde det leda till arbetsengagemang bland anställda, som 
senare resulterade i förbättrade arbetsprestationer. 

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsklimat. I enighet med 
Boehm et al. (2015) har det transformella ledarskapet haft positivt samband med förbättrat 
arbetsklimat. Det här sambandet uppstod främst när det transformella ledarskapet användes i 
organisationer med hög grad av organisatorisk identitet. Likt Boehm et al. (2014) kunde Sun et al. 
(2014) visa att det transformella ledarskapet hade positiva samband med förbättrande av 
arbetsklimat. Författarna fastställde sambandet genom tre av fyra komponenter från Bass (1985) 
tolkning av det transformella ledarskapet; idealiserat inflytande, inspirerande motivation och 
individuell support. Dessa tre komponenter hade tillsammans ett positivt samband med 
förbättrande av arbetsklimat. Statistiken från studien visade att det förbättrade arbetsklimatet 
ansågs vara den huvudsakliga faktorn för förbättrandet av anställdas arbetsprestationer i grupp. 
Även Fernet et al. (2015) visade i sin studie att det transformella ledarskapet hade positiv påverkan 
på arbetsklimat. Studien visade att transformellt ledarskap hade positiva samband med stöd och 
arbetsmotivation. Slutsatserna i studien visade att de här sambanden uppstod från autonom och 
kontrollerad motivation. De två formerna av motivation var i sin tur positivt associerat med 
arbetsklimat.  

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsmotivation. I artikel 
två från Fernet et al. (2015) kunde ett positivt samband mellan transformellt ledarskap och 
arbetsmotivation fastställas. Enligt resultatet uppstod sambandet genom att transformella ledare var 
stödjande och tillgängliga under arbetsprocessen, vilket senare var associerat med autonom eller 
kontrollerad motivation. Studien visade att ifall anställda blev motiverade kunde anställdas 
arbetsprestationer öka. I Cailliers (2014) artikel hade det transformella ledarskapet ett positivt 
samband med motivation och förväntningar hos anställda, vilket påvisades genom Vrooms (1964) 
förväntningsteori. Resultatet tolkades som att transformella ledare kunde motivera anställda 
genom belöningar och därigenom öka deras arbetsprestationer. Vidare kunde resultatet tolkas som 
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att transformella ledare kunde motivera de anställda med utmanade målsättningar i organisationen 
genom förväntningsteorin. 

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med arbetsengagemang. I artikel 
två av Fernet et al. (2015) fastställdes primärt att det transformella ledarskapet hade positiva 
samband med motivation rörande mål och värderingar som upprättats av organisationerna. 
Studien visade även att mål och värderingar hade ett positivt samband med arbetsengagemang 
bland anställda. Babic et al. (2014) rapporterade liknande resultat genom att fastställa att det 
transformella ledarskapet hade ett positivt samband med stöd, som senare associerades med 
arbetsengagemang. I studien var arbetsengagemang även associerat med förbättrade 
arbetsprestationer. I den experimentella studien av Kovjanic et al. (2013) var de medierande 
faktorerna psykologiska behov och arbetsengagemang bland anställda. Resultatet visade att 
transformella ledare kunde förbättra anställdas arbetsprestationer genom att tillfredsställa 
anställdas psykologiska behov. Behoven som tillfredsställdes i studien var kompetens och 
tillhörighet. När transformella ledare tillfredsställde de här behoven kunde det leda till 
arbetsengagemang. 

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med tillgänglighet och stöd 
bland anställda. I artikel två av Fernet et al. (2015) hade det transformella ledarskapet primärt 
positiva samband med kontrollerad och autonom motivation. Dock visade det sig att de här 
sambanden i sin tur var beroende av andra positiva samband mellan det transformella ledarskapet, 
stöd och tillgänglighet. I artikel tre av Babic et al. (2014) hade det transformella ledarskapet ett 
positivt samband med arbetsprestationer bland nyanställda. Sambandet uppstod ursprungligen 
genom att transformella ledare visade hög grad av kommunikation som gav anställda en hög grad 
av stöd och tillgänglighet. I artikel åtta av Carter et al. (2013) visades att det transformella 
ledarskapet hade positivt samband med skapande av nära relationer med anställda, dessa samband 
uppstod i sammanhang av kontinuerliga förändringsarbeten. Det transformella ledarskapet var 
positivt associerat med tillgänglighet och stöd i studien. Tillgänglighet och stöd beskrevs vara den 
huvudsakliga variabeln för skapandet av de här relationerna. 

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med tillit bland de anställda.  I 
Artikel fem av Indrayanto et al. (2014) bildade författarna hypoteser om att det transformella 
ledarskapet skulle ha positiva samband med arbetsprestation, hängivenhet och tillit. Hängivenhet 
hade rollen som medierande faktor mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestation. 
Statistiken visade att hängivenhet var positivt associerat med tillit, vilket tolkades som att 
hängivenhet kunde skapa tillit på egen hand. Resultatet i artikel sex av Nubold et al. (2014) visade 
ett positivt samband mellan transformellt ledarskap, tillit och arbetsprestation i grupp. Det 
tolkades som att transformella ledare kunde skapa hög grad av tillit bland anställda. Tillit var även 
positivt associerat med personlig identifiering, som i sin tur hade ett positivt samband med 
arbetsprestationer. 

Det transformella ledarskapet hade ett positivt samband med personlig identifiering 
bland de anställda. Artikel sex av Nubold et al. (2014) visade att det fanns positiva samband mellan 
transformellt ledarskap, tillit, personlig identifiering och arbetsprestation. I studien var variablerna 
tillit och personlig identifiering medierande faktorer mellan transformellt ledarskap och 
arbetsprestation. Sambandet beskrevs som att transformella ledare skapade tillit bland anställda, 
vilket av författarna associerades med personlig identifiering. Författarna menar att ifall graden av 
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tillit och personlig identifiering var hög bland anställda kunde de motiveras till att prestera bättre i 
sina arbeten. 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
Här diskuteras, tolkas och reflekteras över studiens resultat i förhållande till de fyra 
komponenterna i Bass (1985) teori om det transformella ledarskapet.  

Inspirerande motivation. Resultatet i artikel ett av Boehm et al. (2015) visar att 
vicedirektörer med ett karismatiskt beteende och med hjälp av transformellt ledarskap har positivt 
samband med arbetsprestation bland anställda. Sambandet beror främst på att det transformella 
ledarskapet fungerar som en medierande faktor mellan vicedirektörers karisma och förbättrade 
arbetsprestationer. Resultatet kan tolkas som att transformella ledare snarare påverkar anställda 
genom inspirerande motivation än karismatiska beteenden, som i det här fallet inte är den primära 
faktorn. Denna slutsats kan dras då resultatet av studien visar att transformella ledare har 
transformerat de anställda. Transformeringen har inneburit att de transformella ledarna har 
motiverat och inspirerat anställda att tro på organisationen som de arbetar för, framför påverkan av 
karismatiska beteenden. 

Fernet et al. (2015) visar att det transformella ledarskapet har positivt samband med 
arbetsmotivation. Motivation var associerat med mål och värderingar, som upprättats av 
organisationerna. Transformella ledare har positivt transformerat anställdas uppfattning om 
arbetet, vilket gör att anställda uppfattar sina arbeten som mindre krävande. Det transformella 
ledarskapet uppvisar även positiva samband med förbättrande av de anställdas arbetsprestationer 
genom att transformera de anställdas uppfattningar av arbetet. Resultatet går att tolka som att 
transformella ledare gör de anställda mer mottagliga för inspirerande motivation då användandet av 
ledarskapsstilen förbättrade de anställdas arbetsprestationer. Resultatet kan förklaras genom att 
transformella ledare fanns på plats under arbetets gång och såg till att sjuksköterskorna hade ett 
mer behagligt arbetsklimat. Det goda arbetsklimatet såg i sin tur till att anställdas 
arbetsprestationer förbättrades. 

Caillier (2014) visar att det transformella ledarskapet har haft positiva samband med 
motivation genom tillämpning av Vrooms (1964) förväntningsteori. Studiens resultat visar att 
transformella ledare har motiverat anställda med organisationens mål och genom belöningar. Det 
här resultatet kan genom Bass (1985) teori tolkas som att transformella ledare har förstärkt 
anställda närmast genom komponenten om inspirerande motivation. Detta därför att ledare i studien 
har transformerat anställdas motivation genom mål och belöningar. Transformella ledare har i det 
här fallet analyserat situationen, funnit bristerna i den och inspirerat anställda till att arbeta hårt 
för att öka deras motivation. Dock går det att diskutera om den här formen av motivation kan 
anses vara genuin eftersom motivation som kommer genom förväntningar är drivna av belöningar. 

Kovjanic et al. (2013) visar att det transformella ledarskapet kunde förbättra de anställdas 
arbetsprestationer. Arbetsprestationer förbättrades genom att ledarna tillfredsställde anställdas 
psykologiska behov om kompetens och tillhörighet. De psykologiska behoven fungerar i studien 
som medierande faktorer. Användandet av dessa faktorer resulterar i att anställda visar en högre 
grad av engagemang i sina yrkesroller. Denna ökning av anställdas arbetsengagemang kan tolkas 
uppstå genom inspirerande motivation. I Bass (1985) teori är arbetsengagemang något som förknippas 
med när anställda har blivit inspirerade av transformella ledare genom målsättningar om en 
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förbättrad framtid. Inspirerande motivation har enligt Bass (1985) även kunnat resultera i att följare 
arbetar hårdare än vanligt för att uppnå det givna målet. 

Schaubroeck et al. (2007) visar att det transformella ledarskapet har ett positivt samband 
med arbetsprestation genom medierandefaktorer som arbetslagens potentialer. De positiva 
sambanden kan tänkas bero på transformella ledares tillämpning av inspirerande motivation. Detta 
då transformella ledare har kunnat inspirera och motivera anställda till förbättrade 
arbetsprestationer, genom att positivt påverka de anställdas grad av potential. 

Individuell support. Boehm et al. (2015) visar att det transformella ledarskapet har ett 
positivt samband med arbetsklimat. Det går att tänka sig att transformella ledare har applicerat 
komponenten individuell support för att nå det förbättrade arbetsklimatet i studien. Detta då Bass 
(1985) beskriver att transformella ledare arbetar för att skapa en omgivning som präglas av en 
positiv stämning och laganda. 

Fernet et al. (2015) visar att det transformella ledarskapet har uppvisat positiva samband 
med arbetsmotivation och stöd bland sjuksköterskor och lärare. I studien delas arbetsmotivation 
upp i autonom och kontrollerad motivation. Det två formerna av motivation har positiva samband 
med stöd och tillgänglighet, vilka visar sig ha positivt samband med arbetsklimat. I termer av Bass 
teori (1985) har transformella ledare förbättrat arbetsprestationer hos anställda genom att skapa 
goda relationer med dem, tillgodosett deras behov och förbättrat arbetsklimatet. Dessa faktorer är 
uttryck för komponenten individuell support.  

Babic et al. (2014) visar att det transformella ledarskapet har positiva samband med 
arbetsprestationer, stöd och arbetsengagemang. De positiva sambanden har grundats på en hög 
grad av kommunikation och tillgänglighet mellan ledare och nyanställda. Studien fastställer även 
att kommunikation och tillgänglighet visar positiva samband med stöd och återkoppling bland 
nyanställda. Vidare visar resultatet att stöd och återkoppling har haft positiva samband med 
hängivenhet och arbetsengagemang, vilka i sin tur har ett positivt samband med förbättrade 
arbetsprestationer. Stöd, tillgänglighet, kommunikation och återkoppling är faktorer som inryms i 
Bass (1985) komponent individuell support. Det går att beskriva resultatet som att arbetsprestationer, 
stöd och arbetsengagemang har förbättrats genom att ledarna har arbetat med det 
relationsbaserade ledarskapet. Detta medför även att anställda är väl förberedda inför olika 
utmaningar och problem som kan uppstå i arbetet.  

Sun et al. (2014) rapporterar positiva samband mellan arbetsklimat och arbetsprestation. 
Artikeln har undersökt sambanden med hjälp av samtliga komponenter i Bass (1985) teori om det 
transformella ledarskapet. Resultatet visar att tre av fyra komponenter; inspirerande motivation, 
idealiserat inflytande och individuell support har positiva samband med förbättrande av anställdas 
arbetsprestation. Det mest framträdande resultatet är att komponenterna är positivt associerade 
med förbättrat arbetsklimat bland arbetslagen. För att tolka resultatet i studien genom 
frågeställningen som är driven av Bass (1985) teoribildning går det att argumentera för att 
komponenten individuell support är den viktigaste komponenten i studiens resultat. Detta då 
individuell support enligt teoribildningen kan skapa ett positivt arbetsklimat. Samtidigt som ett 
positivt arbetsklimat har visar sig vara den avgörande faktorn för förbättrande av anställdas 
arbetsprestationer i studien. Det går att ifrågasätta varför det har inkluderats en studie som är 
driven av samma teoretiska ramverk som är den huvudsakliga teoribildningen för det här 
examensarbetet. Anledningen till detta är att resultaten i Sun et al. (2014) har kunnat ge en 
möjlighet att analysera och tolka hur teoribildningen har fungerat i organisatoriska sammanhang i 
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tidigare vetenskaplig forskning, vilket senare har kunnat fungera som ett komplement till den här 
studiens resultat. De här resultaten kan tolkas som subjektiva samtidigt som de har varit värdefulla 
för det här arbetets resultat och kan möjligen ge en bredare grund för kommande slutsatser. 

Carter et al. (2013) Undersöker huvudsakligen ifall det finns positiva samband mellan det 
transformella ledarskapet och arbetsprestation. Resultatet visar att det finns positiva samband 
mellan faktorerna transformellt ledarskap, relationskvalité, organisatoriskt beteende och 
arbetsprestation vid förändringsarbete. Författarna lyfter att dessa samband uppstår genom att det 
transformella ledarskapet är positivt associerat med personliga relationer bland de anställda, 
tillgänglighet och stöd. Även i föreliggande studie kan individuell support tolkas som den starkaste 
komponenten då komponenten enligt teorins ramar berör skapandet av goda relationer, stöd och 
tillgänglighet. 

Kovjanic et al. (2013) visar att det transformella ledarskapet kan förbättra anställdas 
arbetsprestationer genom att uppfylla anställdas psykologiska behov om kompetens och 
tillhörighet. Resultatet visar att i och med att det transformella ledarskapet såg till att de anställdas 
psykologiska behov om kompetens och tillhörighet tillfredsställdes så ökade anställdas 
arbetsprestation. Även här går det att argumentera för att komponenten individuell support har störst 
inverkan. Detta då komponenten i grund och botten handlar om det personliga ledarskapet. 
Individuell support innebär bland annat att transformella ledare förser sina följare med stödjande 
åtgärder, vilket det positiva resultatet i den här studien främst är grundat på. 

Idealiserat inflytande. Boehm et al. (2015) visar att karismatiska vicedirektörer har positiva 
samband med arbetsprestation och det transformella ledarskapet, arbetsklimat och organisationens 
identiteter. En slutsats är att karismatiska vicedirektörer har positiva samband med 
arbetsprestation bland anställda med lägre befattningar i organisationer. Resultatet tolkas som att 
anställda med lägre befattningar blir inspirerade och ser upp till vicedirektörer. En rimlig slutsats är 
att idealiserat inflytande har påverkat resultatet. Detta då transformella ledare har förbättrat 
anställdas arbetsprestationer, bland annat genom utstrålning och att anställda har sett upp till 
vicedirektörerna. Dessa faktorer är i linje med komponenten idealiserat inflytande.  

Caillier (2014) visar att det transformella ledarskapet har positiva samband med 
arbetsprestation och förväntningar, med stöd i Vrooms (1964) förväntningsteori. De positiva 
sambanden beskriver att transformella ledare lyckas få anställda att bli engagerade i arbetsgruppens 
mål. De positiva sambanden med tillit kan beskrivas som en viktig faktor till att anställdas 
arbetsprestationer har förbättras. Resultatet kan tolkas som att transformella ledare framgångsrikt 
har lyckats leda anställda genom idealiserat inflytandet. Detta därför att resultatet visar att ledare, på 
ett framgångsrikt sätt, har etablerat goda personliga relationer. Tillit och identifiering mellan ledare 
och anställda anses enligt Bass (1985) förbättra anställdas arbetsprestationer.  

Indrayanto et al. (2014) rapporterar att det transformella ledarskapet har positiva samband 
med anställdas arbetsprestationer, hängivenhet och tillit. Förutom de positiva samband som 
författarna lyckas fastställa så visar resultatet att hängivenhet kan skapa tillit på egen hand. En 
möjlig tolkning är att idealiserat inflytande är en viktig komponent. Detta då det positiva sambandet 
mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestation har varit beroende av tillit, som är en 
viktig faktor inom komponenten idealiserat inflytande.  

Nubold et al. (2014) fastställde positiva samband mellan faktorerna; transformella 
ledarskapet, tillit och personlig identifiering. Tillit och personlig identifiering är medierande 
faktorer mellan det transformella ledarskapet och arbetsprestation. Resultatet visar att 
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transformella ledare har positiva samband med tillit hos anställda; vilket senare associeras med att 
anställda kan identifiera sig med ledare på en personlig nivå. Personlig identifiering har ett positivt 
samband med arbetsprestationer. Även i denna studie kan idealiserat inflytande tolkas vara en viktig 
komponent. Komponenten berör graden av tillit mellan ledare och följare och är därför 
applicerbar i sammanhanget.  

Intellektuell stimulering. Komponenten intellektuell stimulering har inte varit 
framträdande i resultatet av föreliggande studie. Detta kan bero på ett flertal anledningar. Bass 
(1985) teoribildning om det transformella ledarskapet menar att komponenten främst handlar om 
de retoriska färdigheterna och graden av egenmakt som ledare kan delegera till sina underställda. 
Retorik bör främst tolkas som en individuell färdighet som för vissa kan vara svår att bemästra. 
Retoriska färdigheter är en fördelaktig egenskap att ha som ledare men det behöver inte betyda att 
alla ledare behärskar instrumentet.  

Detta resultat kan samtidigt bero på att de utvalda studierna inte behandlar sammanhang 
där transformella ledare delegerar handlingsutrymme till anställda. Det går även att diskutera ifall 
intellektuell stimulering överskuggas av andra komponenter, vilket eventuellt kan medföra att 
komponenten hamnar i skymundan. Om detta är fallet öppnar det upp för en djupare diskussion 
som kan ifrågasätta hela Bass (1985) teoribildning om det transformella ledarskapet. Detta då 
resultatet i denna studie visar tendenser till att intellektuell stimulering inte är lika vanligt 
förekommande som de tre andra komponenterna i Bass (1985) teori. Även om teorin lyfter fram 
komponenten som en viktig del i ledarskapsstilen så har föreliggande studie inte bekräftat dess 
vikt.  

Det enda konkreta resultatet rörande intellektuell stimulering rapporteras av Sun et al. (2014) 
som fann att komponenten hade både ett positivt och negativt samband med arbetsprestation. Det 
positiva sambandet visar att komponenten kan skapa samhörighet medan det negativa sambandet 
visar att komponenten kan medföra psykologiskt negativa effekter bland anställda. Det kan enligt 
författarna bero på flera olika variabler och de diskuterar om resultatets tillförlitlighet. Studien är 
genomförd bland statliga företag i Kina, vilket medför att anställda kan ha en skeptisk inställning 
mot sina ledare. Dessutom är den här undersökningen genomförd inom ekonomibranschen under 
den senaste finanskrisen, vilket har kunnat medföra att organisationer hellre har fallit tillbaka på 
konservativa idéer, istället för innovativa. 
 
Slutsatser 
De variabler som har påvisat positiva samband med det transformella ledarskapet är; arbetsklimat, 
arbetsmotivation, arbetsengagemang, tillgänglighet, stöd, tillit, personlig identifiering 
arbetsprestation och arbetsprestation genom medierande faktorer. 
            Tre av fyra komponenter i Bass (1984) teori framträder i de positiva samband som 
rapporteras i studierna. Komponenterna har dessutom kunnat komplettera varandra och 
därigenom påverka sambanden.   
 
Metoddiskussion 
Validitet handlar om att avgöra vilken grad av giltighet en viss mätning eller studie anses ha 
(Hwang, Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2007). Studien kan anses ha god intern validitet 
eftersom arbetet har med hjälp av tio vetenskapliga artiklar kunnat svara på de ställda 
forskningsfrågorna. Studiens externa validitet kan däremot anses vara låg eftersom studiens 
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omfattning är liten. Studiens vetenskapliga artiklar kan även tolkas ha en hög grad av validitet. 
Detta därför att de vetenskapliga artiklar som har legat som grund för resultatavsnittet har genom 
tolkning av Bass (1985) teoribildning kunnat svara på studiens forskningsfrågor. Reliabilitet 
handlar ofta om vilken grad av pålitlighet resultatet av ett experiment eller en studie har (Hwang, 
et al., 2007). Den här studien kan antas ha låg reliabilitet eftersom studien har haft en stor bredd 
vid sökning av data. Under den här processen har ett flertal vida sökord använts som vid vissa 
söktillfällen överlappat varandra så att delvis samma träffar erhållits vid olika sökningar. I övrigt 
har de utvalda artiklarna endast delat ett fåtal urvalskriterier. Det är möjligt att påstå att den här 
studien innehåller en hög grad av subjektivitet. Det här påståendet grundas på att studiens 
teoretiska ramverk består av Bass (1985) teoribildning om det transformella ledarskapet. Detta har 
därför medfört att alla tolkningar och slutsatser som jag har dragit i studien har varit färgade av 
enbart detta ramverk. Det går dessutom att tillägga att detta subjektiva tillvägagångssätt kan vara en 
möjlig källa till eventuella felaktigheter i den här studien. 

Studiens styrka är att det tillsynes inte finns någon tidigare kartläggning av den här typen. 
Kartläggningen visar att det transformella ledarskapet har positiva samband med variabler i ett 
organisatoriskt sammanhang. Den här studien har också visat att de här variablerna går att 
analysera och tolka genom Bass (1985) teori om det transformella ledarskapet. 
            Slutligen bör kritik riktas mot min egen roll gällande förmåga att utföra och planera den 
här studien. Studiens riktning har ändrats ett flertal gånger, vilket kan ha begränsat min tid till att 
utföra studien. Ifall studiens forskningsfråga hade varit formulerad i god tid hade det eventuellt 
funnits mer tid för att genomföra ett arbete i större omfattning. En större studie hade möjligen 
kunnat ha ett större resultat, som eventuellt hade kunnat leda till mer djupgående tolkningar och 
slutsatser i diskussionsavsnittet. Skälet till den dåliga planeringen anser jag delvis beror på min 
egen oerfarenhet att bedriva forskning av det här slaget. Det här har dock varit en lärorik process 
att arbeta med den typen av forskning. Den här erfarenheten kommer jag definitivt dra nytta av vid 
framtida studier. 
 
Förslag för framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande studie som denna, men med ett 
fokus på kvalitativ forskning. En sådan ansats kan eventuellt kartlägga annorlunda data då 
intervjuer producerar annan typ av kunskap, än vad föreliggande studie lyfter. Ett förslag för 
framtida studier med ett liknande fokus som denna är att utgå från en annorlunda teoretisk grund. 
Det kan vara intressant att utföra en framtida studie med liknande forskningsfråga som 
föreliggande studie, med någon form av motivations- eller arbetsprestationsteori som komplement. 
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Bilaga 1 
 Syfte Metod (urval och 

analys) 
Resultat Diskussion 

Artikel: 1 
Titel: The 
missing link? 
Investigating 
organizational 
identity strength 
and 
transformational 
leadership 
climate as 
mechanisms that 
connect CEO 
charisma with 
firm 
performance. 
Författare: 
Boehm, 
Dwertmann, 
Bruch, &, 
Shamir. 
Årtal: 2015  

Att undersöka det 
transformella 
ledarskapet och 
vicedirektörers 
karismatiska 
påverkan bland 
anställda samt 
arbetsprestation.   
 

En 
korrelationsstudie 
där data samlades 
genom 
frågeformulär bland 
20639 ledare och 
anställda inom 
industrin i 
Tyskland. Den 
strukturella metod 
som använde sig av 
var three-path 
mediation model. 

Det transformella 
ledarskapet 
fungerade som en 
medierande faktor 
mellan 
karismatisk 
påverkan och 
förbättrade 
arbetsprestationer. 
Det transformella 
ledarskapet hade 
tillsammans med 
en hög grad av 
identitet i 
organisationer ett 
positivt samband 
med 
vicedirektörers 
karisma och 
arbetsprestation. 

 

Artikel: 2 
Titel:  
Transformationa
l leadership and 
optimal 
functioning at 
work: On the 
mediating role 
of employees' 
perceived job 
characteristics 
and motivation. 
Författare: 
Fernet, 
Trépanier, 
Austin, Gagné, 
&, Forest. 
Årtal: 2015 

Att studera vilken 
påverkan det 
transformella 
ledarskapet har haft 
på anställdas 
uppfattning av sina 
arbeten. 

Artikeln byggde på 
två separata 
korrelationsstudier 
som genomfördes i 
Kanada. 
Försökspersonerna 
arbetade som 
sjuksköterskor och 
lärare. 
Försökspersonerna 
var ungefär 900 till 
antalet. Data 
samlades in genom 
enkäter. 

Det fanns positiva 
samband mellan 
transformellt 
ledarskap och 
variablerna om 
arbetets krav och 
arbetets resurser. 
Det fanns positiva 
samband mellan 
transformellt 
ledarskap, arbetets 
krav, arbetets 
resurser, 
kontrollerad 
motivation, 
autonom 
motivation och 
arbetsprestation. 
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Artikel: 3 
Titel:  
Transformationa
l leadership and 
post-acquisition 
performance in 
transitional 
economies. 
Författare: Babic, 
Savovic’, &, 
Domanovic. 
Årtal: 2014 

Att undersöka ifall 
det fanns samband 
mellan det 
transformella 
ledarskapet och 
förbättrad 
arbetsprestation 
bland nyanställda. 

En 
korrelationsstudie 
som genomfördes i 
Serbien. Data 
samlades in genom 
frågeformulär, där 
208 anställda 
deltog. För att 
analysera resultatet 
genomförde 
författarna en 
korrelationsanalys 
för att hitta 
samband mellan 
variablerna. 

Resultatet visade 
att det 
transformella 
ledarskapet hade 
positiva samband 
med 
arbetsprestationer 
bland nyanställda 
och attityd mot 
förändringar i 
arbetet. 

 

Artikel: 4 
Titel: Toward a 
better 
understanding 
of the 
relationship 
between 
transformational 
leadership, 
public service 
motivation, 
mission valence, 
and employee 
performance: A 
preliminary 
Författare: 
Caillier. 
Årtal: 2014 

Att undersöka hur 
det transformella 
ledarskapet kunde 
påverka 
arbetsprestation 
med hjälp av två 
motivationsfaktorer 
(Osjälviskt arbete 
och förväntningar). 

En 
korrelationsstudie 
som genomförts 
bland statliga 
tjänstemän i USA. 
Studien använde 
frågeformulär som 
insamlingsmetod 
och samplet till 
undersökningen 
bestod av 778 
anställda. Svaren 
analyserades med 
hjälp av en 
korrelationsanalys. 

Resultatet visade 
att det 
transformella 
ledarskapet hade 
ett positivt 
samband med 
anställda som 
motiverades 
genom 
förväntningar.            
Samt att det 
transformella 
ledarskapet hade 
ett negativt 
samband med 
arbetsprestation 
bland osjälviskt 
motiverade 
anställda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författarna drog 
slutsatsen att det 
transformella 
ledarskapet skulle 
kunna ha ett 
positivt samband 
med de osjälviskt 
motiverades 
arbetsprestationer. 
Det här hade 
kunnat ske ifall 
individer 
motiverades med 
rätt typ av 
målsättningar. 
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Artikel: 5 
Titel: A case 
study of 
transformational 
leadership and 
para-police 
performance in 
Indonesia. 
Författare: 
Indrayanto, 
Burgess, &, 
Dayaram. 
Årtal: 2014 

Att undersöka det 
transformella 
ledarskapet 
tillsammans med 
tillit och 
hängivenhet inom 
en poliskår i 
Indonesien. 

En 
korrelationsstudie 
som genomfördes 
med hjälp av 
enkäter bland 132 
anställda inom den 
indonesiska 
poliskåren. 
Insamlad data 
analyserades med 
hjälp av en 
korrelationsanalys 
för att hitta 
samband mellan 
variablerna. 

Resultatet visade 
att det 
transformella 
ledarskapet hade 
positiva samband 
med 
arbetsprestation, 
hängivenhet och 
tillit. 

Ifall en hög grad 
av hängivenhet 
bland anställda 
fanns så spelade 
det inte någon roll 
ifall det fanns tillit 
inom arbetslagen. 
Författarna 
föreslog att ledare 
inom den 
Indonesiska 
poliskåren, som 
använder sig av 
det transformella 
ledarskapet, borde 
vara tydliga med 
sina instruktioner 
till anställda. 

Artikel: 6 
Titel: 
Considering the 
orphan: Personal 
identification 
and its relations 
with 
transformational 
leadership, trust, 
and 
performance in a 
three-path 
mediation 
model. 
Författare: 
Nubold, Dorr, 
&, Maier. 
Årtal: 2014 

En studie som har 
undersökt ifall 
anställda i Tyskland 
visar tillit och kan 
identifiera sig med 
transformella 
ledare.  

En 
korrelationsstudie 
där data samlades 
in med 
frågeformulär bland 
anställda och ledare 
med ett urval av 
343 personer. Data 
analyserades med 
hjälp av three-path 
mediation model 
för att söka 
samband mellan 
det transformella 
ledarskapet och 
grupprestation 
genom medierande 
faktorer. 
 

Tillit var en 
medierande faktor 
för det positiva 
sambandet mellan 
transformellt 
ledarskap och 
gruppens 
identifiering med 
ledaren. 
Resultatet visade 
också att 
identifiering med 
ledaren var en 
medierande faktor 
för det positiva 
sambandet mellan 
tillit och 
arbetsprestation i 
grupp. 
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Artikel: 7 
Titel: 
Transformationa
l leadership, 
team climate, 
and team 
performance 
within the NPD 
team: Evidence 
from china. 
Författare: Sun, 
Xu, &, Shang. 
Årtal: 2014 

En studie som 
handlade om vilken 
sorts påverkan det 
transformella 
ledarskapet hade 
för 
arbetsprestationer i 
grupp. Detta har 
skett genom Bass 
fyra 
grundkomponenter 
inom det 
transformella 
ledarskapet. 
 
 
 
 
 
 

Studien 
genomfördes bland 
produktutvecklare i 
Kina. Metoden för 
insamlande av data 
var frågeformulär 
och intervjuer där 
184 individer 
deltog. 

Resultatet av 
studien visade att 
tre av fyra 
komponenter 
(Inspirerade 
motivation, 
idealiserat 
inflytande och 
individuell 
support) från det 
transformella 
ledarskapet hade 
ett positivt 
samband med 
anställdas 
arbetsprestationer 
i grupp. 

Resultatet om 
intellektuell 
stimulering inte 
nödvändigtvis 
behövde vara ett 
generellt resultat. 
Detta därför att 
det negativa 
resultatet kunde 
bero på 
arbetsklimatet i 
organisationerna, 
kultur och den 
pågående 
finanskrisen. 

Artikel: 8 
Titel: 
Transformationa
l leadership, 
relationship 
quality, and 
employee 
performance 
during 
continuous 
incremental 
organizational 
change. 
Författare: 
Carter, 
Armenakis, 
Feild, &, 
Mossholder. 
Årtal: 2013 

En studie som hade 
i syfte att undersöka 
det transformella 
ledarskapet och 
arbetsprestation 
under 
organisatoriska 
förändringar. 
Studien berörde 
även 
relationskvalité, 
förändringsfrekvens 
och 
organisationsbeteen
de. 

En 
korrelationsstudie 
som samlade data 
genom 
frågeformulär med 
ett sampel av 329 
ledare och 
anställda. 

Resultatet visade 
att det 
transformella 
ledarskapet hade 
positiva samband 
med 
relationskvalité, 
organisationsbetee
nde bland 
anställda och 
arbetsprestation. 
Det transformella 
ledarskapet hade 
även positiva 
samband med 
relationskvalité 
och 
arbetsprestation 
bland anställda 
oavsett 
förändringsfrekve
ns. 
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Artikel: 9 
Titel: 
Transformationa
l leadership and 
performance: An 
experimental 
investigation of 
the mediating 
effects of basic 
needs 
satisfaction and 
work 
engagement. 
Författare: 
Kovjanic, Schuh, 
&, Jonas. 
Årtal: 2013 

En studie som 
undersökt det 
transformella 
ledarskapets 
förmåga att 
tillfredsställa 
anställdas 
psykologiska behov 
på arbetsplatsen. 

En experimentell 
studie som har 
omfattat ett sampel 
på ungefär 200 
deltagare. 
Experimentets 
utfördes i grupper 
under ett 
transformellt eller 
icke-transformellt 
ledarskap. Där 
anställda hade i 
uppgift att 
sysselsätta sig med 
idéflödesövningar. 
Studien använde sig 
även av three-path 
mediation model. 

Resultatet visade 
att det 
transformella 
ledarskapet kunde 
förbättra 
anställdas 
arbetsprestationer. 
Orsaken var att 
anställdas 
psykologiska 
behov och 
arbetsengagemang 
hade fungerat som 
medierande 
faktorer mellan 
det transformella 
ledarskapet och 
arbetsprestation. 

 

Artikel: 10 
Titel: Embracing 
transformational 
leadership: Team 
values and the 
impact of leader 
behaviour on 
team 
performance. 
Författare: 
Schaubroeck, 
Lam, &, Cha. 
Årtal: 2007 

En studie som 
syftade att 
undersöka 
förhållandet mellan 
det transformella 
ledarskapet och 
arbetsprestationer 
bland arbetslag med 
tydliga värderingar. 
Värderingarna som 
studerades var 
maktdistans och 
kollektivistiskt 
tänkande. 

Studien 
genomfördes bland 
218 ledare och 
anställda inom en 
internationell 
bankkedja i USA 
och Hong Kong. 
Metoden för 
insamlande av data 
var frågeformulär. 
Studien var en 
korrelationsstudie. 

Resultatet visade 
vidare att det 
transformella 
ledarskapet hade 
positiva samband 
med arbetslag 
med 
kollektivistiska 
värderingar, 
arbetslag med 
maktdistans, 
arbetsprestation 
och arbetslagens 
potentialer.  

Resultatet tolkas 
enligt författarna 
som att 
transformella 
ledare hade det 
enklare att 
transformera 
kollektivistiskt 
tänkande arbetare 
eftersom dessa 
individer var mer 
lämpade för det 
transformella 
ledarskapet.  
 

 


