
Transformativt ledarskap
En kvantitativ studie om samband mellan egenskaper hos ledare och anställd

Caroline Bergquist

Psykologi, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 
 

Transformativt ledarskap - 
En kvantitativ studie om samband mellan egenskaper hos 

ledare och anställd  
 

Caroline Bergquist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofie kandidat  
Psykologi 

 Luleå tekniska universitet  
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle  

Teknisk psykologi 



 

 

Sammanfattning 

Denna enkätstudie undersökte anställdas skattning av sin ledares transformativa egenskaper. 
Frågeställningarna behandlade samband mellan skattade transformativa egenskaper hos 
ledaren och respondentens samt ledarens kön, ålder och utbildning. Även förekomsten av 
skilda skattningar inom privat samt offentlig sektor studerades. Transformativt ledarskap 
mättes med MLQ X5, utvecklat av Avolio och Bass 2002, översatt till svenska. Reliabilitet 
och validitet hos MLQ X5 kontrollerades. Signifikanta samband erhölls mellan ledarens 
utbildning i ledarskap, respondentens högsta utbildningsnivå och respondentens skattning 
av ledarens transformativa beteende. Inga samband erhölls mellan ålder, kön, privat eller 
offentlig sektor och skattning av ledarens transformativa beteende. En slutsats är att 
respondentens utbildningsnivå och ledarens kunskap om ledarskap påverkar anställdas 
uppfattning om ledarens transformativa beteende.  

Nyckelord: Transformativt ledarskap, anställd, MLQ X5 



 

 

Abstract 

This survey examined employees’ estimates of their leader's transformative behavior. The 
research questions addressed the relationship between estimated transformative 
characteristics of the leader and the respondent's and leader's gender, age and education. 
The existence of separate estimates in the private and public sectors was also studied. 
Transformative leadership was measured with MLQ X5, developed by Avolio and Bass 
2002, translated into Swedish. Reliability and validity of MLQ X5 was checked. 
Significant association was obtained between the leader’s education in leadership, the 
respondent's highest level of education and the respondent's rating of the leader's 
transformative behavior. No relationship was obtained between age, sex, private or public 
sector and rating of the leader's transformative behavior. One conclusion is that the 
respondent's education level and the leader's knowledge of leadership affect employee 
perceptions of the leader's transformative behavior. 
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Inledning 

Sverige är ett kapitalistiskt samhälle där produktionen sker med syfte att ge vinst. Ett 
kapitalistiskt samhälle innefattar en arbetsmarknad, ett system där olika aktörer köper, 
säljer, hyr och hyr ut objekt till varandra, däribland arbetskraft. Arbetskraft definieras ofta 
som förmåga till arbete. Denna förmåga innefattar stor variation av egenskaper, som styrka, 
uthållighet och effektivitet. Kvalifikationer och kompetens innefattar kunskap och 
färdigheter, teoretiska såväl som praktiska, som behövs vid produktionen av varor och 
tjänster. Därutöver behövs även motivation, viljan att arbeta. Utan motivation spelar det 
ingen roll hur uthållig eller kvalificerad individen är för utförandet av arbetsuppgiften 
(Berglund & Schedin, 2009). I en värld där förändring är oundvikligt måste organisationer 
utvecklas baserat på den konkurrens om resurser, t. ex. arbetskraft som finns (Mitonga-
Monga & Cilliers, 2015). Teknisk förändring ställer exempelvis nya krav på arbetskraften, 
de anställda, i allt snabbare takt. Det leder till ökat fokus på bland annat anställdas kunskap, 
kompetens, vilja att arbeta samt individuell utveckling. Tillfredställelse och 
självförverkligande är två av de viktigaste drivkrafterna för en organisations arbetskraft. 
Rätt arbetsförhållanden kan även det leda till ökad motivation och självkontroll hos de 
anställda. Detta genom att anställda har möjlighet att arbeta både mot egna mål och mot 
organisationens (Berglund & Schedin, 2009).   
 
Ledarskap existerar i en rad olika former, i organisationer, verksamheter och sammanhang 
(Mitonga-Monga & Cilliers, 2015). Inom organisationer ses ledarskap som betydelsefullt 
bland annat på grund av dess positiva effekt på effektivisering (Yulk, 2005). Vikten av ett 
fungerande ledarskap är ständigt en aktuell fråga i en värld där ledarskapet måste anpassas i 
takt med samhällets utveckling. Ledarskapsstil syftar på ett antal egenskaper, färdigheter, 
kompetenser och beteenden hos en ledare vid interaktion med anställda (Mitonga-Monga 
& Cilliers, 2015). En chef och en ledares ledarskap kan ofta ses som två separata stilar. 
Chefskap har tyngdpunkt på problemlösning, kontroll och uppföljning medan ledarskap 
handlar om inspiration och engagemang. Enligt Kotter (1990, refererad i Yulk, 2005) 
innebär båda ledartyperna att en ledare ska ta beslut om vad som ska göras samt få 
människor att utföra arbetet. Kotter säger även att stilarna kan ha negativ effekt på 
anställda. Ett starkt betonat chefmannaskap, att en chef använder sig mer av chefskap än 
ledarskap, sägs kunna störa ordning och effektivitet, detta beroende på den brist av 
kontroll som finns inom chefskapet. För starkt chefskap däremot, kan medföra lågt 
risktagande och låg grad av innovativa tankar hos de anställda på grund av brist på 
exempelvis inspiration, vilket ingår i ledarskapet (Yulk, 2005). Båda ledartyperna anses 
därför vara nödvändiga för positiva organisatoriska utfall. En och samma ledare kan uppvisa 
båda ledartyperna, men de brukar variera i intensitet och utsträckning beroende på 
situation (Yulk, 2005).  
 
Tidigare forskning 
Sedan början av 1990-talet har forskare kommit med nya rön om det transformativa 
ledarskapets positiva organisatoriska utfall (Dumdum, Lowe, & Avolio, 2002). Ledarstilen 
har under senare år blivit populär, vilket har gjort att transformativa ledare värderas högt 
inom organisationer. Ledarstilen associeras med en ledares effektivitet och anställdas 
tillfredsställelse med ledaren. En stor andel studier har påvisat en positiv korrelation mellan 
transformativt ledarskap, arbetsmotivation och organisatoriskt engagemang hos de anställda 
(Dumdum et al., 2002; Pierro, Raven, Amato, & Bélanger, 2013). Ledarstilen påverkar 
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även anställdas arbetsrelaterade attityder och beteenden (Srivastava, Bartol, & Locke, 
2006). Den effekt som det transformativa ledarskapet har på anställdas arbetsrelaterade 
attityd och beteende grundas i dess influens på ”job characteristics”. ”Job characteristics” är 
en modell, utformad av Hackman och Oldham (1976, refererad av Fernet, Trépanier, 
Austin, Gagné, & Forest, 2015) som innehåller olika komponenter som främst berör den 
strukturella delen av en anställds arbetsuppgifter inom en organisation. Teorin beskriver de 
förhållanden där anställda får intern motivation vid utförandet av en arbetsuppgift. Enligt 
teorin kan organisationer uppmuntra anställdas arbetsrelaterade attityder positivt och öka 
standarden på arbetet genom att förhålla sig till fem dimensioner; uppgiftens identitet, 
variation av färdighet, uppgiftens betydelse, autonomi och återkoppling av utfört arbete (Piccolo & 
Colquitt, 2016). 

Transformativt och transaktionellt ledarskap. 
Bass (1985, refererad i Howell & Avolio, 1993) utformade en känd teori runt dimensioner 
av transformativt och transaktionellt ledarskap. Bass påstod att ledarskap var sammansatt av 
tre ledarstilar. Första ledarstilen rör sig om inget ledarskap, vilket benämns som laissez-
faire eller ”låt gå-ledarskap”. Ett laissez-fair-ledarskap innebär ett mycket undvikande 
ledarskap. En ledare som använder sig av laissez-fair undviker att ta beslut och är ofta mer 
overksam än aktiv. Det transaktionella ledarskapet baseras på belöning och bestraffning 
(Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993). Genom belöningssystemet kan ledare 
motivera sina kollegor, där systemets struktur ofta är individuellt anpassat. Belöningen kan 
vara både psykologisk och materiell. Bestraffningssystemet har sin funktion i att avskräcka 
och motivera kollegor att gå den väg ledaren vill. Ledaren ger klara riktlinjer över vad som 
är rätt och vad som är fel (Aktad, 2017). Sista ledarstilen syftar på transformativt ledarskap, 
som baseras på karismatiska attribut och karismatiskt beteende hos ledaren. Bass (1985, 
refererad i Howell & Avolio, 1993) antyder att transaktionellt och transformativt 
ledarskapsbeteende kan visas upp av en och samma ledare, men variera i intensitet och 
utsträckning. Variation mellan de två stilarna hos en och samma ledare kan ses som 
kompletterande, vilket betyder att en blandning av transaktionellt och transformativt 
ledarskapsdrag hos en ledare kan ses som positivt. För mätning av transformativt och 
transaktionellt ledarskap utformades mätinstrumentet ”Multiple Leadership 
Questionnaire”, benämnd MLQ (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993; Avolio, 
Bass, & Jung, 1999, refererad i Eagly, Johannsen-Schmidt, & Engen, 2003) Det finns ett 
antal varianter av instrumentet där MLQ X5 är den mest använda (Avolio & Bass, 2002, 
refererad i Eagly et al., 2003). 

Komponenter inom transformativt ledarskap enligt Bass. 
Transformativt ledarskap anses vara multidimensionellt sammansatt av fem underliggande 
egenskaper; idealiserat attribut, idealiserat beteende, inspirerande motivation, intellektuell stimulans 
och individuell hänsyn (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993).   
 
Idealiserat attribut innebär att ledare som besitter en hög grad av egenskapen inger respekt 
och tillit hos sina anställda. Ledaren inspirerar de anställda genom att lägga fokus på de 
anställda och deras intressen istället för sina egna (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 
1993).   
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Idealiserat beteende innebär att ledare som besitter en hög grad av denna egenskap ofta agerar 
med integritet, menande att idealiserat beteende ofta ger upphov till positivt och 
värderande beteende som exempelvis; medvetenhet, självkontroll och gott etiskt omdöme 
hos de anställda (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993).   
  
Inspirerande motivation innebär den grad till vilken ledaren inspirerar andra. Inspirerande 
ledare uttalar sig ofta enkelt, förmedlar gemensamma mål och uppfattningar om vad som är 
rätt och viktigt. Denna typ av ledare förser sina anställda med vägledning om till exempel 
hur visioner kan uppnås (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993).   
 
Intellektuell stimulans innebär att ledaren uppmuntrar de anställda att tänka innovativt. 
Genom denna egenskap kan transformativa ledare hjälpa andra att se på problem från olika 
vinklar. De uppmuntrar anställda att lösa problem självständigt genom att agera kreativt 
och innovativt (Bass, 1985, refererad i Howell & Avolio, 1993).  
 
Individuell hänsyn innebär den grad till vilken ledaren coachar sina anställda. Genom 
förståelse av individuella behov, förmågor, förväntningar samt utveckling av individens 
starka sidor kan ledaren maximera anställdas potential (Avolio & Bass, 1995; Bass, 1985, 
refererad i Howell & Avolio, 1993). 
 
Syfte och frågeställningar 

Ledare är sällan bundna till endast en ledarstil. En och samma ledare kan uppvisa olika 
egenskaper förknippade med olika ledarstilar. Det är vanligt att en ledare använder sig av 
den stil som är bekvämast mer frekvent än andra stilar. För att ledaren ska kunna anpassa 
sitt ledarskap efter behov, är det viktigt att ledaren själv har insikt i vilken ledarstil den är 
mest bekväm med (Altaleda, 1998). En ledare leder andra genom att leda sig själv (Nilsson, 
1998). Syftet med studien är att hjälpa organisationer och ledare med olika inställningar 
runt begreppet ledarskap att lära sig mer om effektiva ledarstilar, som transformativt 
ledarskap. Tidigare forskning runt ledarskap har främst fokuserat på den betydelse en 
ledares egenskaper och beteende har på anställdas jobbrelaterade attityder och beteende 
(Howell & Shamir, 2005, refererad i Zhu, Avolio, & Walumbwa, 2009). Lite fokus har 
legat på anställdas egenskaper, speciellt den perception den anställde har av sin relation till 
sin ledare utifrån den anställdes egenskaper, som kön, ålder och utbildning (Graen & Uhl-
Bien, 1995, refererad i Schyns, Kroon, & Moors, 2008). Utbildning är av intresse då en 
anställds utbildningsnivå kan ha påverkan på den anställdes önskan om ledarstil hos sin 
ledare och en effekt på ledarens ledarskapsbeteende vid interaktion med den anställde 
(Vecchio & Boatwrith, 2002, refererad i Barbuto & Matkin, 2007). Denna studie utgick 
från ämnet transformativt ledarskap, med fokus på sambandet mellan anställdas och ledares 
egenskaper och graden av transformativt beteende hos ledare. Fem frågeställningar 
konstruerades:  
 

• Finns det samband mellan den anställdes kön, ålder samt utbildning och skattning 
av ledarens transformativa egenskaper? 

• Finns det samband mellan ledarens kön och utbildning samt den anställdes 
skattning av ledarens transformativa egenskaper?  

• Skattas ledarens transformativa egenskaper olika inom privat och offentlig sektor?   
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• Finns det samband mellan den anställdes kön och ledarens kön och skattning av 
ledarens transformativa egenskaper?  

 

Metod 

Urval 
Studien genomfördes i Sverige där empirin samlades in från personer som hade erfarenhet 
av att ha arbetat under en chef. Urvalsprocessen skedde i form av snöbollsurval. Metoden 
innebär att personer i urvalet vidarebefordrar eller rekommenderar nya personer som 
skulle kunna ses lämpliga för ändamålet. Fördelen med snöbollsurval som metod, är dess 
effektivitet (Denscombe, 2014). Valet av urvalsgrupp grundades på studiens syfte att ta reda 
på sambandet mellan anställdas egenskaper och deras skattningar av sina ledares uppvisade 
transformativa beteende. Av de 107 insamlade enkäterna besvarades 34 (31,8 %) av män, 
72 (67,3 %) av kvinnor samt en (0,9 %) av en person med annan könsidentitet. 
Respondenterna var mellan 18 och 56 år gamla. Fyrtioåtta (44,9 %) respondenter hade 
gymnasial utbildning, två (1,9 %) yrkesskola/folkhögskola, 54 (50,5 %) yrkeshögskola/ 
högskola/universitet och tre (2,8 %) hade annan typ av utbildning. 

Procedur  
Empirin samlades in med en elektronisk enkät. Enkäten skickades ut via sociala plattformar 
som Facebook, samt mejl. Valet av enkätutskick via sociala medier grundades på 
förhoppningen om att vänner på de sociala plattformarna skulle dela inlägget till sina 
vänner, detta för att nå en stor mängd individer med varierande biologiskt kön, ålder och 
typ av organisation. 
 
En del åtgärder vidtogs för säkerställande av validitet hos studien. En åtgärd var valet av ett 
etablerat mätinstrument, MLQ X5 (Bass, 1985, refererad i Eagly et al., 2003). En 
pilotstudie utfördes på fem deltagare för att kontrollera hur enkäten uppfattades och för att 
upptäcka oklara frågor. Pilotstudien gav inga justeringar i utformningen av frågorna. Trots 
att frågorna kom från en etablerad teori och ett beprövat instrument, gjorde översättningen 
att tillförlitligheten inte kunde garanteras. Därför utfördes även en reliabilitetsanalys på 
frågorna. 

Material 
Enkäten utformades med hjälp av enkätverktyget Survio. Enkäten innehöll 20 frågor, fyra 
frågor för varje dimension hos transformativt ledarskap. Enkätfrågorna hämtades från det 
av Bass utvecklade frågeformuläret MLQ X5 (se Bass, 1985, refererad i Eagly et al., 2003), 
där endast frågorna rörande transformativt ledarskap användes. Frågorna översattes från 
engelska till svenska av mig själv. På frågorna fick respondenterna ange i vilken 
utsträckning de instämde i påståenden om chefens beteenden klassificerade utifrån de fem 
dimensionerna; idealiserat attribut, idealiserat beteende, inspirerande motivation, intellektuell 
stimulans och individuell hänsyn. Frågorna mätte ledarskapsstilen med hjälp av fem-gradiga 
Likert-skalor (1=tar helt avstånd; 2=tar avstånd; 3=neutral; 4=instämmer; 5=instämmer 
helt). Exempelfrågor för inspirerande motivation; Min chef uttalar sig tydligt om framtida visioner 
samt exempelfråga för intellektuell stimulans; Min chef förser mig med nya perspektiv på 
utmaningar. 
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Enkäten innehöll sju demografiska frågor om både respondent och chef: ålder, kön, typ av 
organisation och högsta utbildning samt chefens utbildning i ledarskap.  

Databehandling 
Data analyserades i programmet SPSS. En faktoranalys samt korrelationsanalyser mellan de 
fem dimensionerna inom transformativt ledarskap utfördes. Reliabilitetsanalyser utfördes 
på vardera av de fem dimensionerna. 

För att få svar på den första och tredje frågeställningen; om det finns ett samband mellan 
egenskaper hos respondenten och skattning av ledarens transformativa egenskaper, samt om det sker 
olika skattningar inom privat och offentlig sektor, utfördes stegvis multipel regressionsanalys.  
Andra frågeställningen om sambandet mellan respondentens kön, utbildning och skattning av 
ledarens transformativa egenskaper, besvarades genom två bivariata korrelationsanalyser. En där 
kvinnliga ledarens utbildning var den oberoende variabeln och skattningen av ledarens 
grad av transformativa egenskaper som den beroende. Andra korrelationen utfördes på 
samma sätt, men den oberoende variabeln byttes ut till manliga ledares utbildning. Vid 
analys av respondentens egenskaper och dess samband med respondentens skattning av sin ledares 
ledarskapsbeteende, utfördes tre bivariata korrelationer. Den beroende variabeln, skattningen, 
var densamma vid alla tre korrelationsanalyser. De oberoende variablerna var kön, ålder 
samt högsta utbildning. Ytterligare två bivariata korrelationer genomfördes för att 
undersöka sambandet mellan kvinnliga och manliga respondenters utbildning och 
skattningen av ledarens uppvisade transformativa beteende. En 2x2 faktoriell ANOVA 
undersökte sista frågeställningen om sambandet mellan respondentens kön och ledarens 
kön och skattning av ledarens transformativa egenskaper.  
 
Etiska principer 
Vid forskning måste forskare förhålla sig till Vetenskapsrådets (2012) etiska riktlinjer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet, innebär att samtliga deltagare skall bli informerade om syftet samt vilka 
moment som ingår i undersökningen. Forskaren skall även upplysa om att deltagandet är 
frivilligt och går att avbryta när som (Vetenskapsrådet, 2012). För uppfyllandet av 
informationskravet fanns all nödvändig information i början av enkäten. Samma 
information gavs i mejl och genom de sociala medierna.   

Samtyckeskravet, innebär att forskaren måste inneha deltagarens godkännande för 
deltagande. Samtycke anses ha getts i och med att enkäten fylldes i, vilket är godkänt enligt 
Vetenskapsrådet (2012).  

Konfidentialitetskravet, innebär att alla deltagares identitet skall skyddas i möjligast mån. 
Tystnadsplikt gäller samt etiskt känsliga uppgifter förvaras utom räckhåll för alla utom 
forskaren själv. För uppfyllande av konfidentialitetskravet konstruerades enkäten med 
registrering av åldersgrupp istället för specifik ålder. Inga uppgifter som kunde identifiera 
deltagaren samlades in.  
 
Nyttjandekravet, innebär att inkomna uppgifter om enskilda individer endast får användas 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012).  För uppfyllandet av nyttjandekravet har 
insamlade uppgifter endast använts inom den aktuella undersökningen.  
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Resultat 

Validitets- och reliabilitetsprövning 
En faktoranalys (principal-komponentanalys med Eigenvärdeskriterium och Varimax-
rotering) med samtliga frågor om transformativt ledarskap gav två faktorer mot förväntade 
fem. Att dimensionerna hos testet inte var ortogonala bekräftades av de starka 
korrelationerna mellan alla fem dimensioner (Tabell 1).  

Tabell 1 

Korrelationer (Spearmans rho) mellan de fem dimensionerna inom transformativt ledarskap. 

 Idealiserat 
attribut 

Idealiserat 
beteende 

Inspirerande 
motivation 

Intellektuell 
stimulans 

Idealiserat 
beteende ,766**    

Inspirerande 
motivation .653** ,780**   

Intellektuell 
stimulans ,860** ,840** ,724**  

Individuell 
hänsyn ,833** ,756** ,583** ,815** 

** p < .001. 
 

Dimensionernas reliabilitet uppskattades genom beräkning av intern konsistens med 
Cronbachs alfa. Samtliga fem dimensioners frågor uppvisade hög reliabilitet (Tabell 2). 

 

Tabell 2 
Reliabilitet uttryckt som intern konsisten beräknad med Cronbachs alfa hos de fem dimensionerna 
inom transformativt ledarskap. 

 Idealiserat 
attribut 

Idealiserat 
beteende 

Inspirerande 
motivation 

Intellektuell 
stimulans 

Individuell 
hänsyn 

Cronbachs 
alfa ,911 ,813 ,844 ,853 ,871 
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Egenskaper hos ledaren 
Bivariata korrelationsberäkningar mellan skattat transformativt beteende och chefens kön, 
chefens ålder, organisationstyp (offentlig eller privat) och chefens utbildning i ledarskap 
gav signifikant samband endast med utbildning i ledarskap, r = .374, p < .001. En chef 
som respondenten trodde hade utbildning i ledarskap fick högre skattning av 
transformativt ledarskapsbeteende.  

Sambandet mellan kvinnliga respektive manliga chefers utbildningsnivå och skattning av 
ledarens transformativa egenskaper beräknades med två bivariata korrelationsanalyser. Om 
chefen var kvinna var sambandet inte signifikant, medan om chefen var man erhölls en 
signifikant korrelation, r = .497, p < .001. En faktoriell ANOVA visade dock inte på en 
signifikant interaktion mellan chefens kön och utbildning i ledarskap, något som hade 
bekräftat att sambanden var olika starka hos könen.  

Egenskaper hos respondent 
Korrelationer (Spermans rho) påvisade att det inte fanns något signifikant samband mellan 
respondentens ålder eller kön och skattning av ledarens tranformativa egenskaper. 
Däremot var sambandet mellan respondentens utbildningsnivå och skattning av ledarens 
transformativa egenskaper signifikant, om än svagt, rho = .227, p = .021). En respondent 
med hög utbildning ansåg sig också ha en chef med högre grad av transformativt ledarskap. 

De två bivariata korrelationer (Spearmans rho) som utfördes på kvinnliga och manliga 
respondenters högsta utbildning och skattningen av ledarens transformativa egenskaper, 
påvisade inga signifikanta samband.  

Sambandet mellan ledarens transformativa egenskaper och ledarens och 
respondentens kön  
Med en 2x2 faktoriell ANOVA prövades effekten av respondentens och ledarens kön på 
respondentens skattning av ledarens uppvisade transformativa beteende. Vare sig 
huvudeffekter eller interaktion var dock signifikanta. Dock visar medelvärden (figur 1) att 
kvinnliga respondenter verkar vara snällare vid utvärdering av sin ledare, oberoende av 
ledarens kön, än manliga respondenter. Både kvinnliga och manliga respondenter 
uppvisade medelvärden som indikerade att de ansåg det egna könet ha högre grad av 
transformativt ledarskapsbeteende.  
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Figur 1. Kvinnliga och manliga respondenters genomsnittliga skattningar av kvinnliga och 
manliga ledares grad av transformativt ledarskap.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att se vilka faktorer som främst påverkar graden av transformativt 
ledarskap, både egenskaper hos ledaren, den anställde samt typ av verksamhet. Allt från 
perspektivet av en anställd. Resultatet påvisade att ledarens utbildning i ledarskap och 
manliga, men inte kvinnliga respondenters utbildningsnivå har samband med skattning av 
grad av transformativt ledarskap. 

Resultatdiskussion 
Det resultat som påvisade att respondentens utbildning hade en viss korrelation med 
ledarskap stödjer Bartol, Martin och Kromowski (2003) som påvisade ett samband mellan 
respondentens utbildning och ledarens val av ledarstil. Dock borde ett samband finnas 
mellan ledarstil och ålder (Denhardt, 2006; Dvir & Shamir, 2003, refererade i Hur, 2008) 
och med kön (Sinclair, 1998, refererad Hur, 2008). Även ett samband mellan 
respondentens skattning av ledarens transformativa beteende och ledarens kön har 
rapporterats tidigare (Eagly et al., 2003) samt med typ av sektor (Bylund, 2014). 
Överrepresentationen av kvinnliga respondenter samt respondenter i åldrarna 18-25 i 
denna studie, kan ha haft betydelse för resultatet. Frånvaron av samband mellan sektor och 
skattning av ledarens transformativa egenskaper, kan ha sin grund i ett heterogent urval av 
olika yrken inom de två sektorerna. Det går inte att urskilja fördelningen av yrken inom 
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privat och offentlig sektor i data.   

Yukl (2005) tar upp tre områden som viktiga inom ledarskap; (1) Egenskaper hos ledaren; 
färdigheter, beteende, influens etc., (2) egenskaper hos de anställda; arbetstillfredsställelse, 
kompetens, tro i sin ledare, (3) situationsbaserat ledarskap; typ och storlek av organisation, 
typ av arbetsuppgifter etc. (Yukl, 2005). Min studie försöker beröra alla tre områdena 
genom att undersöka anställdas perception av ledarens transformativa egenskaper. 
Hollander (1995, refererad i Hur, 2008) argumenterar att en betydande komponent i 
relationen mellan ledare och anställd är ledarens perception av sig själv, relativt till den 
anställde. Menande att ledarens förståelse över tillexempel sitt val av ledarskapsstil har en 
påverkan på ledarens relation till dess anställde, liksom den perception den anställde har av 
sin ledare.  

Många forskare anser att en del typer av organisationer ger fler möjligheter för ledare att 
uppvisa transformativt ledarskap än andra. Exempelvis Eagly et al. (2003) beskriver hur 
kvinnliga ledare ofta kan ses som bättre ledare vid kontakt med anställda, men har inte 
alltid rätt förhållanden på arbetsplatsen för att kunna använda sig av det transformativa 
beteendet. Organisationstyp och kultur kan exempelvis bidra till olika grader av uppvisat 
transformativt beteende (Eagly et al., (2003). Inom privat och offentlig sektor, råder olika 
regler som verksamheten måste förhålla sig till. I den privata sektorn återfinns företag och 
organisationer som drivs i vinstsyfte, exempelvis företag och organisationer som 
konkurrerar om produktionen av liknande tjänster eller produkter. Dessa typer av företag 
och organisationer är privatägda och utgör den största sektorn med 71 % av de sysselsatta 
på den svenska arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket, 2017).  Inom den offentliga sektorn 
finns företag och organisationer som drivs med hjälp av skattebetalarnas pengar. Det 
framgår i en studie som beställdes av svenska kommuner och landsting (Svensson, 2011) att 
den offentliga sektorns regelstyrning ger mindre möjligheter till arbete genom målstyrning 
än den privata, delvis på grund av att den offentliga sektorn inte har målet att gå med vinst. 
Bylund (2014) beskriver även hur den privata sektorn har större möjlighet att producera 
produkter och tjänster utifrån konsumenternas behov och behag än den offentliga. Den 
lägre kvalitén inom den offentliga sektorn beskrivs som en konsekvens av bland annat de 
fasta regelstyrningarna. Bylund (2014) skriver: ”Det finns inte ont om folk i den offentliga 
sektorn, men de arbetar i en miljö där nytänkande, investeringar och uppfinningsrikedom 
straffar sig... ”. Transformativt ledarskap som förespråkar bland annat nytänkande (Bass, 
1985, refererad Howell & Avolio, 1993), kan därför ses som en mer användbar stil inom 
den privata sektorn än inom den offentliga.  

Egenskaper hos ledaren. 
Carless (1998, refererad i Barbuto & Matkin, 2007) visade att en ledares chef ofta skattade 
att kvinnliga ledare uppvisade mer transformativt beteende än manliga. Kvinnliga ledares 
egen skattning av sitt ledarskap stämde överens med chefens skattning. Kvinnorna använde 
sig mer av transformativt ledarskap än deras manliga kollegor. Dock visar Carless (1998, 
refererad i Barbuto & Matkin, 2007) att anställdas skattning av sin ledare inte skiljer sig 
mellan kvinnliga och manliga ledare. Det förekommer studier som talar mot Carless (1998, 
refererad i Barbuto & Matkin, 2007) resultat och visar att kvinnliga och manliga ledare 
uppvisar liknande grad av transformativa egenskaper, enligt de anställda (Bass & Avolio, 
1992, refererad i Barbuto & Matkin, 2017). För att avgöra saken utförde Eagly et al., 
(2003) en metaanalys av studier om transformativt, transaktionellt samt laissez-fair- 
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ledarskap som visar att kvinnor har fler egenskaper förknippade med transformativt 
ledarskap än män, medan män använde mer av transaktionellt ledarskap. Män sägs även 
vara mer instrumentellt drivna än kvinnor (Eisenberg, Zhou, & Koller, 2001; Kidder & 
Parks, 2001). Stereotypa män ses ofta vara objektiva, tävlingsinriktade, logiskt tänkande 
och rationella, medan den stereotypa kvinnan har egenskaper som snäll, emotionell, 
känslig och irrationell (Haslett, Geis, & Cartner, 1992 samt Eagly & Wood, 1991, 
refererade i Dennis & Kunkel, 2004) 

Resultatet i denna studie stämmer överens med Carless (1998, refererad i Barbuto & 
Matkin, 2007) resultat att respondenterna inte ansåg att det fanns en skillnad mellan 
manliga och kvinnliga ledares transformativa ledarskap. Detta då det inte framkom ett 
signifikant samband mellan ledarens kön och graden av transformativt ledarskap. Resultatet 
visar dock ett svagt samband för utbildning. Det framkom även ett samband mellan 
ledarens kön och utbildning och skattningen av ledarens transformativa egenskaper. 
Utbildning om ledarskap hade större effekt på manliga ledares transformativa beteende än 
kvinnliga. Detta stöds av studierna rörande kvinnligt och manligt ledarskap (Eagly et al., 
2003; Eisenberg et al., 2001; Kidder & Parks, 2001). Kvinnans stereotypa egenskaper 
passar bättre ihop med transformativt ledarskap än mäns. De kvinnliga egenskaper som 
förknippas med den effektiva ledarstilen kan anses vara mer naturliga för kvinnliga ledare 
än manliga. Detta skulle kunna tänkas innebära att män behöver mer utbildning i effektiva 
ledarstilar än kvinnor. Bristen på studier om ledarens utbildning och ledarstil gör att det 
inte går att dra någon slutsats av det signifikanta resultatet.  

Egenskaper hos respondent. 
Vid studier om ledarskapsprocesser anser en del forskare att egenskaper hos anställda kan 
ses som en oberoende variabel vid studier om ledarskapsstilar (Hersey & Blachard, 1982, 
refererad i Hur, 2008). Demografiska variabler som ålder (Ansoorian, Good, & Samuelson, 
2013, refererad i Hur, 2008; Ling, 2000, refererad i Hur, 2008; Mohanty, Begum, & Kar, 
2016) och kön sägs påverka val av ledarskapsstil hos ledaren (Sinclair, 1998, refererad Hur, 
2008). Kvinnliga respondenter sägs gradera både kvinnliga och manliga ledare högre än 
manliga, vilket kan antyda att kvinnor är mer överseende än män (Hamner, Kim, Baird, & 
Bigoness, 1974). Hackett, Wang, Farh, Chen, och Cheng (2018) visar att kvinnliga 
anställda inte behöver uppleva samma grad av transformativt ledarskap hos sin ledare för att 
ha en bra ledare-anställdrelation i jämförelse med manliga.  

Variabeln ålder hos respondent kan påverka ledarens val av ledarstil om det finns en stor 
åldersskillnad mellan ledare och respondent (anställd). Åldersskillnader mellan respondent 
samt ledare menar Mohanty et al. (2016) kan leda till bland annat olika visioner och 
attribut. Ett exempel på generationsglapp mellan en ung ledare och äldre anställd kan vara 
olika syn på ledarskap eller sätt att nå organisatoriska mål. Vision och attribut är två 
faktorer som ingår i dimensionerna i transformativt ledarskap. Åldersskillnad kan ge 
upphov till att exempelvis äldre anställda inte skulle uppskatta eller ha samma vision som 
en yngre ledare. Hur (2008) undersökte bland annat respondenters kön och ålders effekt 
på ledarens val av ledarstil. Resultaten gick emot bland annat Ansoorian et al. (2013, 
refererad i Hur, 2008) studie om ålder och Sinclairs (1998, refererad i Hur, 2008) studie 
om kön. Dessa två studier rapporterade att ålder och kön borde ha signifikant effekt på 
ledarskapet, men Hur (2008) kunde inte hitta några samband, vilket förklarades med 
överrepresentation av kvinnliga anställda inom den studerade organisationen.  
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Resultatet i denna studie runt kön och ålder liknar Hurs (2008). Det framkom inte något 
samband mellan ledarskapsbeteende och ålder och kön hos respondenterna. Urvalet visade 
att 72 respondenter (67,3 %) var kvinnor. Av dessa var 65 % inom åldersgruppen 18-25 år. 
Följaktligen fanns det en överrepresentation av kvinnliga respondenter samt respondenter 
mellan 18 och 25 år. Överrepresentationen inom variablerna kan ha påverkat resultatet. 
Ett mer heterogent urval hade möjligtvis kunnat ge upphov till samband. 

Det enda signifikanta samband som påvisades mellan egenskaper hos respondent och 
skattning av ledarens transformativa egenskaper gällde utbildning. Vecchio och Boatwrith 
(2002, refererad i Barbuto & Matkin, 2007) visade att anställda som är högutbildade och 
har stor jobberfarenhet, föredrar en strukturell ledare (uppgiftsorienterat beteende) mer än 
vad respondenter som är yngre och har lägre utbildning gör. Enligt Statistiska centralbyrån, 
SCB (2017), hade ca 27 % av befolkningen år 2016, minst en treårig gymnasial utbildning 
och 42 % en eftergymnasial. Fördelningen på utbildningsnivåer i denna studie var ganska 
jämn, 46,8 % hade gymnasial/folkhögskoleutbildning, 50,5 % hade eftergymnasial 
utbildning och 2,8 % en annan typ av utbildning. Det heterogena urvalet av 
utbildningsnivåer kan ha bidragit till det signifikanta sambandet mellan utbildning hos 
respondent och skattning av ledares transformativa egenskaper.  

Dock finns det inget signifikant samband mellan kvinnliga och manliga respondenters 
utbildning och skattning av sin ledare. Bristen på tidigare studier gällande utbildning hos 
respondenterna och samband med ledarskap, gjorde det svårt att jämföra resultatet i denna 
studie med tidigare studier. Möjligen finns inget samband mellan kvinnliga och manliga 
respondenters utbildning och skattning av uppvisat transformativt beteende hos ledare. 
eller så kan överrepresentationen av kvinnliga respondenter och respondenter mellan 18-
25 år, ha gett upphov till att urvalsgruppen inte var tillräckligt heterogen för att visa på 
samband.  

Sambandet mellan ledarens och respondentens kön. 
Ett flertal studier visar att anställda ofta föredrar manliga ledare (Stoker, Van der Velde, 
& Lammers, 2011; Powell, Butterfield, & Parent, 2002). När en kvinnlig anställd har en 
kvinnlig ledare eller om andelen av kvinnliga ledare är stor inom organisationen, sjunker 
preferensen för manliga ledare signifikant (Stoker et al., 2011). Skillnaden mellan kvinnliga 
och manliga respondenters preferens av ledarens kön är störst vid låg andel kvinnliga ledare 
inom den studerade organisationen. Det indikerar att män uppskattar kvinnliga ledare mer 
när de förekommer mer frekvent inom organisationen. Den här studien påvisade inga 
samband mellan respondentens kön, ledarens kön och skattning av ledarens transformativa 
egenskaper. Överrepresentationen av kvinnliga respondenter kan även här ha bidragit till 
att det inte gick att hitta samband. Enligt Hamner et al. (1974) utvärderar kvinnliga 
respondenter sin ledare snällare, oberoende av ledarens kön, än vad manliga respondenter 
gör. Mina resultat (figur 1) stödjer detta även om resultatet inte nådde signifikans. 
 
Metoddiskussion 
 

Testets reliabilitet och validitet. 
Det finns en del kritik mot MLQ och andra mätinstrument som mäter transformativt, 
transaktionellt och Laissez-faire-ledarskap (Bass, 1998, refererad i Eagly et al., 2003). 
Validiteten hos MLQ har dock bekräftats av omfattande forskning. Min egen faktoranalys 
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gav två komponenter (dimensioner). Enligt Bass (1985) och Byoci, Hackett. och Allen 
(1995, refererad i Lievens et al., 1997) ger MLQ en viss, som de kallar det, haloeffekt. De 
fyra, ibland fem, teoretiska dimensionerna behöver inte nödvändigtvis uppträda i 
verkligheten. När respondenter tar ställning till ett påstående rörande sin ledares ledarskap, 
kan det finnas svårigheter att skilja olika beteenden. Detta leder till helhetsskattningar av 
samtliga dimensioner, snarare än fem dimensionella kategorier som Bass anser 
transformativt ledarskap består av. Ett antal studier stödjer detta och Tepper och Percy 
(1995, refererad i Lievens et al., 1997) visade på hög korrelation mellan de olika 
dimensionerna. För att kontrollera resultatet av faktoranalysen, utförde jag även 
korrelationsanalyser mellan dimensionerna. Alla samband blev höga vilket de bör vara 
eftersom faktoranalysen inte kunde urskilja alla fem dimensionerna. De höga 
reliabiliteterna, enligt Cronbach alfa, i kombination med de höga korrelationerna mellan 
dimensioner visar att min tillämpning av MLQ överensstämmer med Bass (1998, refererad 
i Eagly et al., 2003) och Tepper och Percey (1995, refererad i Eagly et al., 2003). 

Valet att använda mig av en redan etablerad modell, MLQ X5, för gradering av 
transformativt ledarskap var ett bra beslut. Även de åtgärder som vidtogs, som pilotstudie 
och översättning av frågor avspeglades i båda analyserna. En begränsning var den svarstid 
respondenterna gavs, sex till åtta dagar. Den korta perioden gjorde även att inga 
påminnelseutskick gjordes.  

Den konstruerade enkäten innehöll inte en fråga om biologiskt kön utan identitet, i 
enlighet med Dennis och Kunkel (2004) om att respondenters könsidentiteter borde 
adresseras. Dock var det inte möjligt att få konkret information rörande ledarens 
könsidentitet eftersom respondenten knappast kunde känna till den. Det betyder att 
respondentens perception av sin ledare avgjorde ledarens könsidentitet. Säkrare 
information om ledarens utbildning samt erfarenhet av att leda, hade även varit önskvärt. 
Det framkom nämligen att anställda inte visste mycket om sin ledares utbildning. Bristen 
på korrekt information om ledarnas kunskap om ledarskap gav problem och kan förklara 
det svaga sambandet mellan utbildning och transformativt ledarskap. Stoker et al. (2011) 
rekommenderar att inkludera könsfördelningen hos ledare i respondenternas verksamheter. 
Kunskap om könsfördelningen skulle kunna göra det möjligt att förstå frånvaron av 
samband mellan respondentens kön och skattning av ledarens transformativa egenskaper 
och mellan respondentens kön och ledarens kön och skattning.  

Jag frågade inte om respondentens erfarenhet av kvinnliga respektive manliga ledare. En 
del forskare säger att erfarenhet av en kvinnlig ledare kan påverka respondentens 
perception och attityd till kvinnliga och manliga ledares ledarskap (Duehr & Bono, 2006, 
refererad i Stoker et al., 2011). Eagly (2007) anser att en enkät bör utformas så att 
respondenter behöver jämföra exempelvis ledarstil med kön. Då finns möjlighet till säkra 
resultat om respondenters perception av ledares transformativa egenskaper i förhållande till 
ledarens kön. Frågorna om respondentens och ledarens bakgrund var otillräckliga i denna 
studie.  
 
Begränsningar och rekommendation till framtida forskning 
Vid framtida studier rekommenderas fler demografiska frågor än de i denna studie, både 
för respondent (erfarenhet av kvinnlig och manlig ledare) och ledare (ålder, utbildning, 
könsidentitet samt erfarenhet som ledare). Ett sätt att studera samband mellan 
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respondentens skattning av ledarens transformativa beteende och ledarens kön, kan vara att 
inkludera frågor där respondenten behöver ta ställning till både kvinnliga och manliga 
ledare. Det hade även varit av intresse att studera stereotypa samband med prefererat kön 
hos ledare. Det har skett en stor förändring av könsfördelningen på ledande positioner 
inom organisationer de senaste åren så att de kvinnliga ledarna blivit fler (Ayman, Korabik, 
& Morris, 2009, refererad i Stoker et al., 2011).  Förändringen av könsfördelningen kan 
bero på att feminina stereotypegenskaper som snäll, emotionell och vårdande (Eagly et al., 
2003) ses som prefererat i modernt ledarskap. Dock föredras de manliga 
stereotypegenskaperna; rationell, objektivt tänkande och tävlingsinriktad (Eagly et al., 
2003) fortfarande under vissa förhållanden (Stoker et al., 2011). Det hade även varit av 
intresse att undersöka vilken effekt stereotypa uppfattningar kan ha på en anställds 
skattning av sin ledares transformativa egenskaper, speciellt i ett samhälle som genomgått 
en tydlig förändring i synen på kvinnligt och manligt.  

Enligt Hunt (1991, refererad i Howell & Avolio, 1993) anser kritiker att enkäter som 
berör transformativt ledarskap borde kompletteras av just observationer. Det kan därefter 
vara av intresse att utföra några observationer av interaktionen mellan ledare och anställda 
vid framtida studier.  

Slutsatser 
Studien hade syftet att studera anställdas skattning av sin ledares transformativa egenskaper i 
förhållande till egenskaper hos ledaren och respondent (anställd). Studien önskade se över 
respondentens perception av sin ledares val av ledarstil utifrån olika demografiska variabler, 
hos både respondent och ledare. De frågeställningar som konstruerades berörde ledarens 
egenskaper, respondentens egenskaper, sambandet mellan respondentens kön och 
utbildning, mellan ledarens kön och utbildning samt olika skattningar av transformativt 
ledarskap inom offentlig och privat sektor. Studien gav endast upphov till ett resultat som 
visade om det fanns ett samband eller inte. Det gick inte att konstatera vilken riktning 
effekten av de olika variablerna hade på respondentens skattning av sin ledares påvisade 
transformativa beteende.  

Resultatet visar på en korrelation mellan utbildning hos respondent och ledare och 
skattning av ledarens transformativa egenskaper. Effekten av utbildning på skattningen av 
ledarens ledarskap var dock ytterst liten. Resultatet visade även att utbildning hade mer 
effekt på manliga ledares ledarskap än kvinnliga. Utifrån resultatet och tidigare studier går 
det att konstatera att utbildning i ledarskap har en effekt på ledare samt att effekten är 
större hos manliga ledare än kvinnliga. Det går även att dra slutsatsen att ledarens 
transformativa beteende anpassas till medarbetarens utbildningsnivå. 
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