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Abstract  
Investigating leaders’ influence on private and public employee motivation is relevant given the 

ongoing discussion within Swedish politics regarding the privatization of public services. 

Furthermore, the world's increasing globalization, the development of organizations and the 

individual's changed work culture cause the perception of leadership and motivation being in 

constant change. Previous research has been characterized by focusing on leaders, but has in 

recent years focused more on the consequences of leadership. Consequently, the purpose of this 

study is to explain how leadership style and the leader’s personality affects economists' motivation, 

moderated by sector. 
 
The study has a deductive approach and quantitatively examines hypotheses about leadership 

style, personality and motivation through a questionnaire directed towards economists. The 

measuring instruments Multifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Traits and Work 

Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale were used to design the survey and to measure the main 

components. The study also examined gender, age, work experience and sector affiliation. 
 
The results of the study confirm previous research by demonstrating a significant relationship 

between transformative leadership and internal motivation, and between transactional leadership 

and external motivation. Furthermore, the study found a positive correlation between the traits 

Openness, Agreeableness and Extraversion and internal motivation, and between the traits 

Conscientiousness and Neuroticism and external motivation. The study however, could not confirm 

the effect that sector affiliation was expected to have on the relationship between leadership and 

motivation, since the moderating effect was either non-existing or opposite the expected. There is 

therefore a need for more research in the area, with focus on the sector's effect on motivation. 
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Sammanfattning/Abstract  
Att undersöka ledarens påverkan på privat och offentligt anställdas motivation är aktuellt med tanke 

på den pågående diskussionen inom svensk politik rörande privatiseringen av offentliga tjänster. 

Dessutom leder världens ökande globalisering, organisationers utveckling och individens 

förändrade arbetskultur till att uppfattningen om ledarskap och motivation är i ständig förändring. 

Tidigare forskning har präglats av ett stort fokus på själva ledaren, men har på senare år riktat 

större uppmärksamhet mot följderna av ledarskapet. Det är även utgångspunkten i denna studie, 

vars syfte är att förklara hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens 

personlighet, modererat av sektor.  
 
Studien har ett deduktivt förhållningssätt och undersöker kvantitativt hypoteser kring ledarskapsstil, 

personlighet och motivation genom en enkätundersökning riktad till ekonomer. Mätinstrumenten 

Multifactor Leadership Questionnaire, Ten-Item Personality Inventory och Work Extrinsic and 
Intrinsic Motivation Scale användes för att utforma enkäten och mäta de tre huvudkomponenterna. 

Studien undersökte även faktorerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet och sektortillhörighet.  
 
Resultaten av studien bekräftar tidigare forskning genom att påvisa ett starkt signifikant samband 

mellan såväl transformativ ledarskapsstil och inre motivation, som transaktionell ledarskapsstil och 

yttre motivation. Vidare fann studien ett signifikant positivt samband mellan egenskaperna 

Sympatiskhet, Öppenhet och Extraversion och inre motivation samt mellan egenskaperna 

Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation. Studien kunde däremot inte bekräfta den 

effekt som sektortillhörighet väntades ha på sambanden mellan ledarskap och motivation, eftersom 

den modererande effekten antingen var obefintlig eller motsatt det förväntade. Det finns därmed ett 

behov av mer forskning på området ledarskap med fokus på sektorns effekt på den anställdas 

motivation.  
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Anställdas motivation, Transformativt ledarskap, Transaktionellt ledarskap, Femfaktor-modellen, 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en övergripande presentation av relevansen att studera ledarskap och 

motivation inom privata och offentliga organisationer i Sverige. Basen till ämnets aktualitet 

utgörs av diskussionen om privatiseringen av offentliga tjänster som just nu pågår inom 

svensk politik, vilket gör en studie om privat och offentligt anställdas motivation intressant. 

Vidare introduceras kort den tidigare forskning som utförts inom området, vilken 

identifierar de obesvarade frågor som denna studie avser undersöka. Avslutningsvis 

presenteras studiens frågeställning och syfte.  

1.1. Bakgrund 

Motivation är någonting som är viktigt för oss alla och behövs i olika situationer genom 

hela livet. Utan motivation är det svårt att genomföra någonting med glädje, och ännu 

svårare att göra det med bravur. Vi behöver känna oss motiverade till att äta hälsosamt, till 

att plugga och till att träna med fotbollslaget. Motivation är alltså avgörande för hur vi 

presterar - oavsett om det handlar om att ta hand om vår kropp, få bra betyg eller att vinna 

en match. Efter att ha slagit fast att motivation är betydelsefullt, blir nästa viktiga fråga hur 

vi blir motiverade. Även om vi i viss utsträckning kan motivera oss själva, och trots att det 

är en väldigt individuell fråga, finns det en anledning till att det finns kostrådgivare, lärare 

och tränare. Sådant ledarskap kan hjälpa oss att bli motiverade, att hålla uppe motivationen 

och leda oss mot att ge det där lilla extra. Eftersom ledarskap i mångt och mycket handlar 

om att motivera andra (Northouse, 2018; Voon, Lo, Ngui, & Ayob, 2011; Felfe & Schyns, 

2014) kommer den här studien fokusera på att undersöka sambandet mellan ledarskap och 

motivation.  

 

Eftersom både ledarskap och motivation är sociala fenomen kan de upplevas som enkla och 

självklara, men finnes vid närmare inblick vara oerhört komplexa och omdiskuterade 

(Berglund & Sewerin, 2013). Det är en anledning till att det finns en uppsjö av teorier om 

och definitioner av såväl ledarskap som motivation, och även en orsak till att ingen av dem 

är varken enhetliga eller obestridda (Northouse, 2018). Motivation beskrivs som ett aktivt 

begrepp (Buelens & Van den Broeck, 2007), som med tanke på dess föränderliga karaktär 
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är svårt att klargöra (Judge & Ilies, 2002). En frekvent använd beskrivning inom 

motivationsteori är att motivation föds i möjligheten att maximera sin framgång (Judge & 

Ilies, 2002) och uttrycks genom strävan att uppnå ett uppsatt mål (Stensmo, 2008). 

Berglund och Sewerin beskriver ledarskap som en process genom vilken ledaren påverkar 

en individ eller grupp genom att styra den mot en uppgift eller ett mål (2013). 

Definitionerna av ledarskap och motivation knyts således samman i och med strävan mot 

ett mål som en gemensam nämnare, en syn som vi enkelt kan förstå då vi applicerar den på 

relationen mellan kostrådgivare och kund, lärare och elever eller fotbollstränare och -

spelare.  

 

Ytterligare en definition skildrar ledarskap som “en process av inflytande mellan ledare och 

underordnade, där ledaren försöker påverka beteendet hos de ledda för att uppnå de 

organisatoriska målen” (Voon, m. fl., 2011, s. 24). Voon m.fl. (2011) lyfter i sin definition 

fram organisationer som det centrala i ledarskap. Även om ledarskap utövas på gymmet, i 

skolan och i omklädningsrummet, är just organisationer det vanligaste sammanhanget där 

ledarskapsteorier tillämpas och utvecklas (Berglund & Sewerin, 2013). Organisation är i 

sin tur även det ett brett fenomen, men en allmän definition framställer organisationer som 

“en ordnad verksamhet där flera människor eller grupper av människor samverkar för att 

nå ett givet mål” (Berglund & Sewerin, 2011, s. 51). Med utgångspunkt i uppfattningen av 

organisationer som ledarskapets mittpunkt positioneras därför denna studie mot att 

undersöka ledarskap och motivation inom organisationer.  

 

Ledarskap och motivation har framförallt studerats i organisationer inom den privata 

sektorn (Moynihan, Pandey, & Wright, 2013). En ny infallsvinkel som breddar den 

existerande forskningen är intresset för ledarskap och motivation i organisationer inom den 

offentliga sektorn, en uppmärksamhet som grundar sig i den internationella politiska 

ekonomin där olika problem växer fram, exempelvis kring diskussionen om privatiseringen 

av offentliga tjänster (Rainey & Bozeman, 2000). Till följd av organisationers ständiga 

strävan efter effektivisering förekommer det ett intresse för ledare att tillämpa metoder som 

synes vara framgångsrika för andra organisationer, bland annat strategier gällande 

ledarskap och motivation. Frågan som blir aktuell i detta sammanhang är hur sambandet 
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mellan ledarskap och motivation ser ut hos den anställda, och om sambandet påverkas av 

sektortillhörighet.  

1.2. Problematisering 

Northouse (2018) beskriver hur forskningen kring ledarskap har utvecklats genom att 

tidigare ha haft huvudfokus på ledaren och dennes egenskaper, åsikter och beteenden, till 

att under de senaste årtionden ha börjat fokusera mer på följderna av ledarskapet. I den 

diskussionen har fenomenet motivation betydelse, som i inledningen ovan konstaterades 

vara svårpreciserat, vilket har lett till åtskilliga motivationsteorier genom åren. Motivation 

tillhör det psykologiska forskningsområdet, inom vilket teoretiker som Maslow, McGregor 

och Herzberg är tre viktiga grundare till varsina välkända motivationsteorier (Hassan, 2005; 

Pustai, 1989). Maslow publicerade sin teori om människans behovstrappa år 1954, och 

beskriver genom den människans behov som våra största drivkrafter (Hassan, 2005). 

McGregor i sin tur skapade X- och Y-teorierna, som rör arbetsmotivation och ledarskap 

(Hassan, 2005). Vidare var Herzberg (1971) den som framställde Tvåfaktorteorin, som gör 

skillnad på inre och yttre motivation (Hassan, 2005; Herzberg, Mausner, & Snyderman, 

2005). Den här studien kommer använda sig utav Herzbergs Tvåfaktorteori för att 

undersöka och analysera anställdas motivation.  

 

Med anledning av fenomenets komplexitet är förutom teorierna om motivation även 

definitionerna många. Kleinginna och Kleinginna (1981) skrev för snart 40 år sedan 

artikeln A Categorized List of Motivation Definitions, with a Suggestion for a Consensual 

Definition, där de iakttar 102 olika definitioner av begreppet motivation. Artikeln 

presenterar en samförstådd precisering av motivation, skildrat som ett internt tillstånd 

(ibland beskrivet som ett behov, önskan eller vilja) som tjänar till att aktivera beteende och 

ge det riktning (Kleinginna & Kleinginna, 1981). I ett mer nutida sammanhang diskuterar 

Heckhausen (2018) motivationen bakom ett beteende i termer av en strävan att uppnå 

kontroll samt organiseringen av handlingar för att uppnå mål. Även begrepp som “vilja”, 

“drivkraft” och “instinkt” diskuteras (Heckhausen, 2018). Att motivation handlar om att nå 

ett givet mål är således någonting som de flesta forskare har varit överens om i deras försök 

att skapa en enhetlig definition av fenomenet (Stensmo, 2008; Kleinginna & Kleinginna, 

1981; Heckhausen, 2018). 
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Området motivation i organisationer är välbeforskat, vilket har sin förklaring i att 

motiverade anställda känner sig mer involverade och engagerade i sina arbetsuppgifter, och 

därmed jobbar hårdare för att organisationens mål ska uppfyllas (Zareen, Razzaq, & 

Mujtaba, 2014). Vidare argumenterar Zareen m.fl. (2014) för att anställda blir motiverade 

då de ser sig själva som mer värdefulla för organisationen och att de ser organisationen som 

en plats för dem att utveckla sina förmågor. Anställda med sådan motivation blir mer lojala 

till organisationen, och i takt med att de blir mer engagerade och erfarna blir de en oersättlig 

konkurrenskraftig fördel för organisationen (Zareen, m.fl., 2014).  

 

Att anställda blir och förblir motiverade beror i sin tur till stor del på det ledarskap de ställs 

inför (Vidic & Burton, 2011; Voon, m.fl., 2011), vilket är anledningen till att även 

ledarskap är välbeforskat i samband med motivation inom organisationer. Forskare inom 

området har kommit fram till att de anställdas motivation beror på deras chefers ledarskap 

(Zareen, m.fl., 2014) samt att den är en följd av ledarskapets effektivitet (Voon, m.fl., 

2011). Ett effektivt ledarskap kan uttryckas genom ledarens förmåga att motivera de 

anställda till att vilja jobba mot ett eller flera av organisationens uppsatta mål (Berglund & 

Sewerin, 2013; Vidic & Burton, 2011; Voon, m.fl., 2011), vilket är den innebörden av ett 

effektivt ledarskap vi kommer förhålla oss till i den här studien.  

 

Ledarskap har studerats i olika former i över hundra år (Northouse, 2018), vilket har 

resulterat i hundratals ledarskapsteorier om ledarskapets stil, roll och organisation. Faktum 

är att ledarskapsteori anses bestå av inte mindre än 66 stycken områden (Dinh, Lord, 

Gardner, Meuser, Liden, & Hu, 2014), varav motivation är ett sådant område. Andra 

exempel är hur ledare uppfattas, omedelbara och fördröjda effekter av ledarskap, lydnad 

och gruppdynamik (Dinh, m.fl., 2014). Trots den omfattande forskningen kring ledarskap 

och motivation publiceras det ständigt ny sådan. Anledningen till det är att ledarskap och 

motivation är koncept som är i ständig förändring till följd av världens ökande 

globalisering, organisationers utveckling samt individens förändrade arbetskultur (Ahn & 

Ettner, 2014; Bird & Mendenhall, 2016; Van Vugt, Hogan, & Kaiser, 2008). Ett resultat av 

detta torde vara att området aldrig blir mätt på forskning då organisationer ständigt 

utvecklas och söker efter sätt att bli mer effektiva. 
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Under 2000-talet har forskning om ledarskap ökat anmärkningsvärt (Gardner, Lowe, Moss, 

Mahoney, & Cogliser, 2010) vilket har lett till forskning på fler detaljnivåer, exempelvis 

undersökning på olika hierarkiska nivåer i organisationer samt olika perspektiv och 

upplevelser av ledarskap (Dinh, m.fl., 2014). Två teorier som synes vara populära att 

tillämpa på området ledarskap och motivation är teorierna om transformativ och 

transaktionell ledarskapsstil, vilka är väletablerade teorier som har haft stort inflytande över 

ledarskapsforskningen under de senaste åren (Dinh, m.fl., 2014). Teorierna tycks vara de 

dominerande teorierna inom ledarskapsforskning för tillfället (Judge & Piccolo, 2004), och 

tillämpas ofta tillsammans då de står i kontrast till varandra och därmed kan upptäcka och 

förklara eventuella likheter och skillnader.  

 

Då ledarskap är ett välbeforskat område utvecklas forskningen ständigt. Ett nyare synsätt 

på ledarskap och motivation är att det inte enbart är ledarskapsstilen som påverkar de 

anställdas motivation, utan även ledarens personlighet (Kaiser & Hogan, 2011; Parks & 

Guay, 2009). Hogan & Kaiser (2005) menar att den personlighet vi har bestämmer hur vi 

leder: “Personligheten förutsäger ledarskapsstilen. Ledarskapsstilen påverkar i sin tur 

direkt arbetarnas engagemang. Bra ledarskap skapar engagerade anställda, dåligt ledarskap 

lämnar anställda alienerade och demoraliserade” (Hogan & Kaiser, 2005, s. 7). Vidare har 

det även inom senare forskning hittats bevis för betydelsen av personlighet för att förklara 

anställdas prestationer (Barrick, Mount & Judge, 2001), vilket ger denna studie en 

nytänkande infallsvinkel. Dinh m.fl. (2014) drar utifrån sin tolv år långa översikt om 

ledarskapsforskning slutsatsen att det finns ett behov av att undersöka olika 

ledarskapsteorier i samma kontext: “Framför allt behöver framtida forskning utveckla 

integrerade perspektiv som tar hänsyn till hur olika ledarskapsteorier relaterar eller verkar 

samtidigt för att påverka uppkomsten av ledarskapsfenomen” (s. 55). Ur detta citat ser vi 

en anledning till att undersöka medarbetares motivation utifrån dels en teori om 

ledarskapsstil, dels en teori om ledarskapets personlighet, för att kunna dra slutsatser om 

ledarskapsområdet motivation.  

 

Ett område som har uppmärksammats är ledarskap och motivation inom privat sektor, ett 

intresse som på senare år utökats till att även röra offentlig sektor. Det finns studier som 

har undersökt hur motivation, ledarskap och organisering fungerar i privata bolag 
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(Ibraheem, Mohammad, AL-Zeaud, & Batayneg, 2011; Popli & Rizvi, 2015) samt i 

offentliga bolag (Wart, 2003; Andersen, Bjørnholt, Bro, & Holm-Petersen, 2018; Voon 

m.fl., 2011). Vidare förekommer undersökningar som jämför dessa fenomen med syftet att 

identifiera skillnader och likheter mellan de organisatoriska sektorerna (Andersen, 2010; 

Buelens & Van den Broeck, 2007; Gkorezis & Petridou, 2012; Schneider & Vaught, 1993). 

Forskningen lever därmed vidare, på grund av intresset att jämföra fler aspekter för att 

kunna hitta såväl orsaker till de observerade skillnaderna, som effekterna av dem (Buelens 

& Van den Broeck, 2007; Boyne, 2002). Anledningen till att vi väljer att inkludera 

parametern sektor i vår undersökning om ledarskapets påverkan på anställdas motivation 

beror just på att det är ett område inom vilket det fortfarande existerar en del frågetecken 

angående sambanden dem emellan.  

 

Sammanfattningsvis kan det av ovanstående studier konstateras att det finns ett samband 

mellan såväl ledarskapsstil och den anställdas motivation som ledarens personlighet och 

den anställdas motivation. Det finns dock ingen studie som undersöker huruvida anställdas 

motivation i förhållande till ledarskapet ter sig olika beroende på sektortillhörighet. Genom 

att undersöka sambanden däremellan kan studien bidra med förståelse för om, hur och 

varför ledaren bör agera på ett visst sätt beroende på om denne anför anställda inom privat 

eller offentlig sektor, och därigenom skapa insikt om hur ett anpassat ledarskap kan vara 

vägen till framgång för en organisation. Vi är nyfikna på att undersöka om det går att dra 

några slutsatser kring sambandet mellan ledarskapsstil respektive ledarens personlighet och 

de anställdas motivation. Som ett underordnat ändamål kommer vi även undersöka om 

sådana eventuella samband förstärks beroende på om den anställda arbetar inom privat eller 

offentlig sektor. Sambandet som studien undersöker gestaltas enligt Figur 1.1 nedan. 
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Figur 1.1 Sambandet mellan ledarskap och motivation, modererat av sektor. 

1.3. Frågeställning och syfte 

Denna studie bärs av en tredelad frågeställning: (1) vilken ledarskapsstil motiverar 

anställda? (2) vilken personlighet hos ledaren motiverar anställda? (3) förstärks sambandet 

av sektor? Undersökningen sätter därmed den anställdas perspektiv i fokus.  

 

Frågeställningen knyts samman genom syftet, vilket är att förklara hur anställdas 

motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor.  
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2. Vetenskaplig metod 
I den första delen av detta avsnitt presenteras och argumenteras för studiens positivistiska 

forskningsparadigm, deduktiva tillvägagångssätt och kvantitativa ansats. Avsnittet därpå 

introducerar och argumenterar för de teorier som övervägts och valts ut, samt hur de 

används för att undersöka hur ledarskap påverkar anställdas motivation.    

2.1. Studiens ansats och metod 

Eftersom vi genom denna studie syftar till att undersöka ledarskapets konsekvenser på 

anställdas motivation, vilket hör till den samhälleliga världen, rör vi oss inom det 

positivistiska forskningsparadigmet (Denscombe, 2018). Med andra ord innebär det att 

studien syftar till att undersöka hur det verkligen är “där ute” (Denscombe, 2018). Vidare 

avser studien att objektivt och opartiskt studera fenomenen genom mätbara fakta, snarare 

än att tolka uppfattningar och erfarenheter, varför interpretativism inte är den vetenskapliga 

miljö studien befinner sig i (Denscombe, 2018; Bryman & Bell, 2011). Att som forskare 

vara helt objektiv är dock svårt, eftersom avvägningar och val angående bland annat 

frågeställning, teorianvändning samt genomförande och analys av datainsamling färgas av 

personliga värderingar (Bryman & Bell, 2011). Genom att placera denna studie inom det 

positivistiska forskningsparadigmet, samt tillämpa de följande metodval som det innebär, 

avser vi att minimera risken för att studien färgas av personliga värderingar. 

 

För att undersöka hur ledarskapsstil och ledarens personlighet påverkar anställdas 

motivation krävs en teoretisk referensram som fångar och beskriver de för den här studien 

aktuella teorierna. Eftersom den här undersökningen studerar relationen mellan ledarskap 

och motivation i en kombination som ej genomförts förut, utvecklas den teoretiska 

referensramen genom den deduktiva metoden (Bryman & Bell, 2011). Ett deduktivt 

förhållningssätt innebär att hypoteser skapas efter det att den teoretiska referensramen har 

samlats in, bildats och övervägts (Bryman & Bell, 2011). Hypoteserna ligger sedan till 

grund för hur den empiriska granskningen genomförs och resultatet av studien förklaras 

genom teorin (Bryman & Bell, 2011). Vid en induktiv metod är förhållningssättet till 

hypoteser, empiri och resultat omvänt (Bryman & Bell, 2011), vilket i denna studie hade 
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krävt en omfattande datainsamling för att ha möjlighet att förstå och förklara anställdas 

motivation i relation till ledarskapsstil och ledarens personlighet.  

 

Med utgångspunkt i en deduktiv metod baserar forskaren sina hypoteser och avgränsar sin 

empiriska undersökning på ett kritiskt och realistiskt synsätt genom tolkning av befintlig 

forskning och teori (Bryman & Bell, 2011), vilket innebär en lägre risk för feltolkningar av 

resultaten och en högre sannolikhet för korrekt distinktion av studien. En nackdel med det 

deduktiva tillvägagångssättet är att forskarens bakgrund, värderingar och övertygelser är 

avgörande för hur såväl teori som resultat analyseras och kopplas till slutsatser (Bryman & 

Bell, 2011), vilket leder till att samband och förklaringar präglas av forskarens egen 

tolkning (Denscombe, 2018). Risken för att forskningen färgas minskar dock genom den 

deduktiva metodens användning av tidigare forskning som en avgränsande ram, vilken 

saknas inom det induktiva förhållningssättet. En sådan stark bundenhet till tidigare 

forskning kan dock medföra att outforskade områden inte upptäcks och undersöks, vilket 

är ytterligare en nackdel med det deduktiva förhållningssättet (Bryman & Bell, 2011). När 

det kommer till ledarskap och motivation är området välbeforskat både med betoning på 

ledarskapsstil (Northouse, 2018; Gardner, m.fl., 2010; Dinh, m.fl., 2014) och ledarens 

personlighet (Kaiser & Hogan, 2011; Parks & Guay, 2009). Däremot är de inte, oss 

veterligen, frekvent förekommande i en och samma forskningsstudie, vilket ger denna 

studie en möjlighet att finna nya perspektiv och förklaringar på hur anställdas motivation 

påverkas av ledarskap.   

 

Med anledning av att studien befinner sig inom det positivistiska forskningsparadigmet, 

bygger på ett deduktivt tillvägagångssätt, samt studerar forskningsområdet objektivt, faller 

det sig naturligt att ett kvantitativ ansats valts för undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 

Valet av en kvantitativ ansats framför en kvalitativ motiveras även av det faktum att studien 

syftar till att undersöka ledarskap och motivation i termer av orsak och verkan, snarare än 

att enbart undersöka motivationen i sig (Bryman & Bell, 2011). Vidare kräver mätbarheten 

av anställdas motivation en tydlig kategorisering för att den ska vara möjlig att praktiskt 

tolka, vilket är ytterligare ett skäl till användningen av en kvantitativ ansats. Genom den 

kvantitativa ansatsen utformas indikatorer som används för att mäta de anställdas 

motivation (Bryman & Bell, 2011). En sådan konceptualisering enligt den kvantitativa 
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ansatsen gör det även möjligt att korrelera motivation med ledarskap som orsakande faktor 

(Denscombe, 2018).   

2.2. Teorianvändning 

Syftet med studien är att förklara hur anställdas motivation påverkas av ledarskapsstil och 

ledarens personlighet, modererat av sektor. För att ha möjlighet att undersöka sambanden 

däremellan krävs en begreppsbestämning av såväl ledarskap som motivation. Som nämnts 

i bakgrunden ovan är de två fenomenen breda och omdiskuterade, vilket gör det svårt att 

presentera en ensamt fulländad definition av de båda. Däremot väljer vi, efter en omfattande 

litteraturgranskning av olika forskares synsätt och slutsatser, att i denna studie centrera 

ledarskap och motivation till att handla om strävan mot ett gemensamt mål.  

 

Trots att teorierna om ledarskap och motivation är många, finns det de som sticker ut i 

mängden, sådana som har fått en större acceptans av såväl forskare som allmänheten. 

Gällande ledarskap fann vi snabbt att teorierna transformativt och transaktionellt ledarskap 

är frekvent förekommande vid forskning om motivation. Teorierna introducerades av 

James MacGregor Burns (1978) och utvecklades senare av Bernard M. Bass (1985) 

(Turner, Barling, Epitropaki, Butcher, & Milner, 2002). Bass delade upp teorierna i faktorer 

och förklarade därigenom dess underliggande psykologiska mekanismer, vilket bidrog till 

en större förståelse för ledarskapsstilarna och lade grunden till att de idag ses som 

allmängiltiga (Avolio, Bass, & Jung, 1999; Turner, m.fl., 2002). Teorin om transformativt 

ledarskap har i en artikel konstaterats vara den mest använda ledarskapsteorin under år 2000 

till år 2012 och teorin om transaktionellt ledarskap är rankad som nummer 17 av de 

etablerade ledarskapsteorierna (Dinh, m.fl., 2014). Att teorierna är välanvända inom 

ledarskapsforskningen resulterar i att flertalet av de studier som vi har granskat där 

ledarskap och motivation har behandlats, använder just teorierna om transformativt och 

transaktionellt ledarskap. Det gör teorierna användbara för vår studie då vi utifrån tidigare 

forskning vet att de kan kopplas till teorier om motivation. Att sammanlänka teorierna om 

transformativt och transaktionellt ledarskap med teorin om inre och yttre motivation synes 

vara välfungerade (Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Piccolo & Colquitt, 2006; Gagné, m.fl., 

2015; Andersen, m.fl., 2018; Ma & Jiang, 2018; Li, Tan, Teo, & Mattar, 2006), vilket 

motiverar teorivalen i denna studie. Med anledning av teoriernas status inom 
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forskningsvärlden, samt det faktum att de är väl beprövade, valde vi att använda de som 

utgångspunkt för förståelsen av ledarskapsstilar.  

 

Ytterligare en välanvänd teori i sammanhang där ledarskap undersöks är Big Five Factors 

of Personality, eller ‘Femfaktormodellen’ på svenska, som syftar till att profilera ledarens 

personlighet (Cooper, Gibbs, Knotts, McCord, & Johnson, 2013). Vi valde att komplettera 

teorierna om ledarskapsstil med en teori om personlighet eftersom vi sökte ytterligare en 

aspekt på vad som påverkar motivation, då forskning har efterfrågat ett mer mångfacetterat 

perspektiv på ledarskap och motivation (Dinh, m.fl., 2014). Att addera ytterligare en aspekt 

av ledarskap i form av Femfaktormodellen ger en nytänkande synvinkel på ledarskap som 

kan undersökas bredvid den etablerade synen på ledarskap i form av ledarskapsstil. Att 

undersöka personlighet har även presenterats som det mest snabbväxande området inom 

motivationslitteraturen (Mitchell & Daniels, 2003). Valet föll på Femfaktormodellen dels 

eftersom även den är tillämpad i stor utsträckning inom området, dels på grund av den 

övertygelse som tycks finnas inom forskningsvärlden angående teorins användbarhet 

(Digman, 1990; Goldberg, 1990). Teorin har beskrivits som “den mest populära, 

tillförlitliga och teoretiskt sunda teorin om personlighet” (Cooper, m.fl., 2013, s. 400), 

vilket ökar övertygelsen om dess lämplighet. Framför allt synes den lämplig då teorin är 

välanvänd inom ledarskapsområdet (Rubin, Munz, & Bommer, 2005). 

 

Ett alternativt komplement till transformativt och transaktionellt ledarskap, istället för 

Femfaktormodellen, var teorin om etiskt ledarskap. Etiskt ledarskap handlar om ledarens 

etik och moral (Brown & Treviño 2006) vilket är breda frågor som inte hör särskilt väl 

samman med teorierna transformativt och transaktionellt ledarskap. Studien hade därav 

blivit allt för omfattande och osammanhängande, vilket är anledningen till att etiskt 

ledarskap valdes bort som ramverk. Vidare var laissez-faire, eller “låt-gå-ledarskapet”, en 

alternativ teori som diskuterades. Även laissez-faire har använts flitigt vid forskning om 

motivation, ofta tillsammans med transformativt och transaktionellt ledarskap, och beskrivs 

som ett passivt ledarskap (Mengesha, 2015). Tidigare studier har dock kommit fram till 

liknande slutsatser angående laissez-faire, det vill säga att det har en negativ inverkan på 

den leddes motivation och att ledaren bör undvika alla sådana passiva beteenden 

(Mengesha, 2015). Vi ansåg därför att vår studie inte skulle tillföra någonting nytt vid 
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användning av den väl beforskade, tredimensionella kombinationen. Femfaktormodellen 

tillsammans med transformativt och transaktionellt ledarskap är däremot nytänkande och 

relativt obeforskat.  

 

Vad gäller teorier rörande motivation är Tvåfaktorteorin välanvänd inom forskning om 

motivation, speciellt inom komparativ forskning mellan privat och offentlig sektor 

(Buelens & Van den Broeck, 2007; Deci & Ryan, 2004; Gagné & Deci, 2005). Teorin har 

fått växande framgång, kanske för att den utvärderar såväl nivån som kvaliteten av 

motivation (Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier-Braud, Van den Broeck, Aspeli, ... & 

Westbye, 2015), vilket även skapade möjligheter för oss att koppla inre och yttre motivation 

både till ledarskapsstil och till ledarens personlighet. Framförallt den vältestade kopplingen 

till teorierna om transformativ och transaktionell ledarskapsstil, vilken beskrevs tidigare, 

motiverar valet av motivationsteori. Det existerar flera goda alternativ till Tvåfaktorteorin, 

exempelvis teorin om X och Y, förväntansteorin, Maslows behovstrappa och 

målsättningsteorin vilka är väletablerade motivationsteorier (Latham, 2012). De valdes bort 

eftersom teorin om inre och yttre motivation är mer nyutvecklad (Latham, 2012), vilket gör 

att vi finner den senare mer intressant att forska kring då den synes vara mer aktuell i nutida 

forskning. Teorin väljs i denna studie framförallt eftersom den just nu tycks vara den 

dominerande teorin inom forskningsområdet ledarskap och motivation, vilket möjliggör en 

bättre sammanlänkning med tidigare forskning, och inte minst med framtida forskning.  
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3. Teoretisk referensram 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anställdas motivation påverkas av 

ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor. Följande kapitel kommer 

därför redogöra för begreppen ledarskap och motivation mer ingående och består av tre 

sektioner. Den första sektionen utgörs av motivation, och presenterar teorin om inre och 

yttre motivation. Den andra sektionen behandlar ledarskap, inom vilken tre teorier 

introduceras och definieras: transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt 

Femfaktormodellen. Den tredje och sista sektionen behandlar sektor, där tidigare forskning 

kring privata och offentliga bolag presenteras och sätts i relation till varandra för att kunna 

användas vid hypotesbildning. Avsnitten som behandlar ledarskapsstil, ledarens 

personlighet samt sektor avslutas med två hypoteser för sambandet ledarskapsstil och 

motivation, ytterligare två stycken för sambandet personlighet och motivation, och 

slutligen fyra hypoteser för hur sambanden betingas av sektor. 

3.1. Motivation 

Det faktum att sökandet efter förståelse för vad som driver människans motivation inte 

tycks nå ett slut har sin förklaring i att organisationers framgång är beroende av den 

anställdas motivation (Zareen, m.fl., 2014). Lägg till det att samhället och organisationer 

ständigt utvecklas och förändras, och människorna med dem. Att såväl forskare som chefer 

aldrig tycks bli mätta på fakta om hur anställdas motivation kan påverkas blir följaktligen 

begripligt. Nya forskningsupptäckter om motivation är således ständigt relevanta och alltid 

välkomna, vilket leder till att området fortsätter utforskas. Trots den ständiga utvecklingen 

är det däremot fortfarande teorierna av Maslow, McGregor och Herzberg som utgör basen 

för förståelsen av människans motivation (Hassan, 2005; Lundberg, Gudmundson, & 

Andersson 2009) och ofta de som först introduceras för den som vill förstå vad som driver 

människan framåt. Mosala-Bryant och Hoskins (2017) beskriver motivationsteorier som 

psykologernas sätt att förstå vad som inspirerar människor att vidga deras förmågor och 

prestera enligt förväntningar, vilket troligtvis är en anledning till att de används i samband 

med anställdas arbetsmotivation.  
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Att de fundamentala motivationsteorierna inte synes bli förlegade utan tvärtom fortsätter 

användas flitigt inom forskningsområdet, trots den samhälleliga utvecklingen, kan 

förklaras av att de beskriver motivation genom människans grundläggande behov - vilka i 

stort sett förblir desamma över tid (Wagner, 2003). Teorierna kan därför användas som 

verktyg för att förstå och förklara en mängd olika forskningsområden relaterade till 

motivation. Herzbergs Tvåfaktorteori menar att människan har två olika sorters behov, 

vilka påverkar motivationen genom att uppfyllas eller försummas (1971; Herzberg, m.fl., 

2005; Lundberg, m.fl., 2009). Tvåfaktorteorin delar in motivation i inre och yttre, eller som 

Herzberg ursprungligen kallade indelningen, motivators och hygiene factors (Lundberg, 

m.fl., 2009). Motivators är den sortens behov som kommit att bli kopplade till inre 

motivation, och hänvisar till tillstånd där människan själv är intresserad av att utföra en 

uppgift (Deci & Ryan, 1985). Hygiene factors är således de faktorer som kopplas till yttre 

motivation, vilka i sin tur krävs för att motivera någon att utföra sådana uppgifter som hen 

inte har ett genuint (inre) intresse av att genomföra (Gagné & Deci, 2005). Herzbergs 

Tvåfaktorteori om inre och yttre motivation är ett exempel på hur en grundläggande teori 

kan fortleva genom att ny forskning sätter den i nytt ljus (1971; Herzberg, m.fl., 2005; Deci 

& Ryan, 2004; Gagné & Deci, 2005).  

 

Hee och Kamaludin (2016) är två forskare som använde sig utav Herzbergs Tvåfaktorteori 

för att undersöka och analysera motivationen hos sjuksköterskor anställda på privata 

sjukhus i Malaysia, för att nå en större förståelse för hur motivation påverkar 

arbetsprestation. Med stöd i såväl teori som undersökningens resultat, kom Hee och 

Kamaludin (2016) fram till att en kombination av såväl inre som yttre motivation var 

avgörande för sjuksköterskornas arbetsprestation, eftersom olika sorters motivation 

lämpade sig bättre på olika sorters arbetsuppgifter (Deci & Ryan, 2004). Hee och 

Kamaludin (2016) är långt ifrån ensamma om att använda Herzbergs Tvåfaktorteori vid 

undersökning av motivation, vilken är välanvänd i sammanhanget motivation och 

arbetsprestation (Deci & Ryan, 2004; Gagné & Deci, 2005).  

 

Lundberg m.fl. (2009) beskriver det som att människans motivation drivs av en mångfald 

av behov, vars placering i rangordningen av värde och betydelse varierar med tiden och 

olika situationer. Förståelsen för människans behov är det första steget mot att kunna 
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förutse och påverka hennes arbetsbeteende (Lundberg, m.fl., 2009). Kommande två avsnitt 

presenterar mer ingående särdragen hos inre respektive yttre motivation.  

3.1.1. Inre motivation 

Att en anställd drivs av inre motivation innebär att denne är intresserad av uppgiften som 

ska utföras för egen skull, snarare än för de externa resultaten eller belöningarna relaterade 

till den (Deci & Ryan, 1985). Inre motivationsfaktorer, eller motivators som Herzberg 

(1971; Herzberg, m.fl., 2005) kallade dem, betyder sålunda faktorer inneboende i själva 

utförandet av arbetet (Lundberg, m.fl., 2009). Faktorerna kännetecknas av känslor som 

erkännande, utveckling och ansvar, och kommer till uttryck genom delaktighet och 

interaktion i arbetet (Hassan, 2005; Gagné & Deci, 2005; Lundberg, m.fl., 2009). Att de 

inre motivationsfaktorerna tillgodoses medför att den anställda gör en fullgod insats att 

försöka uppnå allt hen har möjlighet till (Herzberg, 1971; Herzberg, m.fl., 2005; Hassan, 

2005). Då de inre motivationsfaktorerna uppfylls driver det den anställdas motivation 

genom en känsla av inre tillfredsställelse (Herzberg, 1971; Herzberg, m.fl., 2005). Om de 

däremot skulle saknas, betyder det inte att de skapar missnöje, utan snarare en brist på 

tillfredsställelse (Lundberg, m.fl., 2009).  

Att tillämpa externa belöningar såsom provisionslön på individer som drivs av inre 

motivationsfaktorer har ingen effekt (Eden, 1975). Sådana individer motiveras istället av 

att få vara självstyrande och att vid behov få stöd av ledaren (Eden, 1975). I USA 

genomfördes ett test genom vilket man under två till tre månader undersökte utvalda chefer 

och erbjöd dem maximerade möjligheter till initiativtagande, obegränsade feedback-samtal 

och inbjudningar till att delta och bidra vid beslutsfattande möten. Testet resulterade i 

ökningar av chefernas inre motivation, genom deras tilltagande känslor av till exempel 

självständighet och tillfredsställelse på arbetet (Deci, Connell, & Ryan, 1989). 

3.1.2. Yttre motivation 

Yttre motivation avser människans grundläggande överlevnadsbehov, vilka av Herzberg 

därför fick etiketten hygiene factors (1971; Herzberg m.fl., 2005; Lundberg, m.fl., 2009). 

Sådana yttre motivationsfaktorer karakteriseras av att de förväntas vara närvarande, och 

verkar positivt för motivationen genom att motverka missnöje (Lundberg, m.fl., 2009). Det 
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betyder med andra ord att tillfredsställelse av sådana faktorer inte leder till motivation, men 

då de brister i sin närvaro, eller helt saknas, skapar det däremot missnöje, vilket påverkar 

motivationen negativt (Herzberg, 1971; Herzberg, m.fl., 2005; Hassan, 2005; Lundberg, 

m.fl., 2009). Yttre motivationsfaktorer är inte heller knutna till själva utförandet av 

arbetsuppgifter, utan till det resultat som arbetet genererar (Lundberg, m.fl., 2009; Gagné 

& Deci, 2005). Belöningar såsom förmåner, bekväma arbetstider, lön, befordran och beröm 

är exempel på sådana yttre motivationsfaktorer som motiverar genom strävan att uppnå 

något värdefullt (Hassan, 2005; Gagné & Deci, 2005; Lundberg, m.fl., 2009). Faktorerna 

kan även ta form som bestraffningar, genom till exempel varningar och anmärkningar, 

vilket motiverar genom önskan att undvika sådana påföljder (Gagné & Deci, 2005).  

När individen inte finner någon inre mening med en aktivitet används yttre 

motivationsfaktorer för att aktiviteten ska genomföras (Gagne, m.fl., 2015). En sådan 

reglering sägs vara extern, och motiverar den anställda att slutföra uppgiften genom en 

önskan att antingen uppnå de positiva konsekvenserna, eller undvika de negativa (Gagne, 

m.fl., 2015). Det finns forskning som tyder på att yttre motivation har negativa 

konsekvenser, jämfört med den inre motivationen som istället medför positiva 

konsekvenser som hög prestation och välmående (Gagné & Deci, 2005). Andra studier 

tyder på att inre och yttre motivation inte går att skilja då de interagerar och byggs på 

varandra (Birasnav, 2014). Ett tredje perspektiv menar att de båda formerna av motivation 

går att åtskilja och att båda kan ha positiva effekter beroende på sammanhang och 

individens personlighet (Me & Jiang, 2018). Denna studie utgår från det sistnämnda 

perspektivet, och med den utgångspunkten kopplas anställdas motivation till ledaren och 

ledarskapet. Eftersom individer påverkas av ledarskap på olika sätt torde olika sorters 

ledare och ledarskapsstilar generera olika effekt på den anställdas motivation. Under 

kommande avsnitt kommer ledarskap presenteras utifrån perspektivet ledarskapsstil samt 

ledarens personlighet för att sedan kopplas till motivation och de olika motivationsfaktorer 

som presenterats.  

3.2. Ledarskap 

Ledarskap sägs vara nyckeln till framgång i organisationer, vilket gör området intressant 

för forskare, chefer, ägare och anställda (Kaiser & Hogan, 2011; Guillén, Mayo, & 
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Korotoy, 2015). Dinh m.fl. (2014) samlar, diskuterar och organiserar forskning om 

ledarskap som har genomförts mellan åren 2000 och 2012. I tabeller sorteras etablerade och 

framväxande teorier inom ledarskap i olika kategorier, vilket vittnar om den omfattande 

förgreningen inom ledarskapsforskning (Dinh, m. fl., 2014). Organiseringen av 

ledarskapsteorierna i olika kategorier baseras på teoriernas innehåll och gemensamma 

karaktärsdrag. I de väletablerade teoriområdena finner vi situational leadership theory 

under kategorin contingency theories samt leader motive profile theory under kategorin 

trait theories. Exempel på framväxande teoriområden är strategic leadership samt 

ethical/moral leadership theories, dit bland annat public leadership respektive spiritual 

leadership theory tillhör (Dinh, m.fl., 2014). Artikeln sammanfattas genom att konstatera 

att tillväxten och utvecklingen inom ledarskapsfältet innebär både möjligheter och 

utmaningar för forskare, eftersom området har blivit allt mer varierande och rikt på 

teoretisk bredd (Dinh, m.fl., 2014).  

 

Enligt tabellen av Dinh m.fl. (2014) tillhör teorierna om transformativt och transaktionellt 

ledarskap kategorin neo-charismatic theories, vilken karaktäriseras av faktorer som 

karisma och inspiration (Dinh, m.fl., 2014). Teorierna framstår som två av de mest 

etablerade ledarskapsteorierna. De är välbeforskade ur flera olika perspektiv, och åtskilliga 

slutsatser har dragits om ledarskapsstilarnas fördelar, nackdelar, karaktärsdrag och 

effektivitet. Flera studier argumenterar för att det transformativa ledarskapet är mest 

effektivt, genom att hävda att det motiverar de anställda på bästa sätt (Piccolo & Colquitt, 

2006). Andra studier menar att det är organisationsformen och personligheten hos de 

anställda som avgör vilket ledarskap som är mest effektivt, med avseende på motivation 

(Kim & Lee, 2011). Det transformativa ledarskapet är exempelvis mest användbart på 

högutbildad och kompetent personal som har ett större behov av inre stimulans (Judge & 

Piccolo, 2004), medan det transaktionella ledarskapet kan vara mest effektivt i speciella 

situationer såsom krissituationer (Gagne, m.fl., 2015; Ma & Jiang, 2018). I vissa fall finner 

forskare att effekterna av de båda ledarskapsstilarna är relativt likartade och att det därför 

är svårt att dra slutsatser kring teoriernas effektivitet rörande motivation (Judge & Piccolo, 

2004). Skillnaden mellan ledarskapsstilarna kan beskrivas som att den transformativa 

ledaren fokuserar långsiktigt och sätter den anställdas inre behov som kan uppfyllas på 

längre tid i centrum, exempelvis inre utveckling eller delaktighet (Conger, 1999). En 
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transaktionell ledare däremot är kortsiktig och fokuserar på ett socialt utbyte genom att den 

anställda levererar något som ledaren efterfrågar och ledaren levererar något i utbyte mot 

ansträngningen, exempelvis lön (Bass & Riggio, 2006; Kuhnert & Lewis, 1987).  

 

Som konstaterats i avsnitt 1.2 har dock synen på ledarskap utvecklats under åren, från att 

fokusera på ledarskapsstil till att idag lägga stor vikt vid ledarens personlighet. 

Femfaktormodellen är utvecklad inom personlighetsforskningen och har använts av flera 

forskare för att hitta samband mellan ledarens personliga egenskaper och ett effektivt 

ledarskap (De Hoogh, m.fl., 2005). Med anledning av de många forskare som försökte reda 

ut och definiera personlighet uppkom olika teorier som presenterade fler eller färre, mer 

eller mindre lika faktorer (Digman, 1990). Däremot kunde ingen forskare finna fler än sju 

faktorer, och som bekant blev det slutligen teorin innehållande fem stycken faktorer som 

blev genombrottet inom egenskapsteorin (Digman, 1990). Forskningen kring området har 

emellertid skapat ett växande samförstånd kring klassificeringen av personlighet utifrån 

dessa fem faktorer med utgångspunkt i olika bevis som stödjer ett femfaktor-perspektiv av 

personlighet (Digman, 1990; Goldberg, 1990). Teorin sägs även vara “den mest populära, 

tillförlitliga och teoretiskt sunda teorin om personlighet” (Cooper, m.fl., 2013, s. 400). 

Nedan presenteras de huvudsakliga karaktärsdragen för transformativt respektive 

transaktionellt ledarskap samt för Femfaktorteorin.  

3.2.1. Transformativ ledarskapsstil 

James MacGregor Burns ville genom sin teori om transformativ ledarskapsstil förändra 

synen på ledarskap (Berglund & Sewerin, 2013). Burns uttryckte detta genom sin definition 

av ledarskap: “ledare förmår ledda att agera för att uppnå specifika mål som speglar 

värderingar och motivation - vilja och behov, ambitioner och förväntningar - av både ledare 

och ledda” (1978, s. 19). Istället för att se på ledarskap som ren maktutövning, ville Burns 

framhäva den transformativa ledaren som någon som genom att uppmärksamma de leddas 

inre motivation och personliga utveckling inspirerar dem till att uppnå gemensamma mål 

(Berglund & Sewerin, 2013; Turner m.fl., 2002; Voon m.fl., 2011). Vidare karakteriseras 

ett transformativt ledarskap enligt Burns av engagemang och laganda (Burns, 1978; 

Berglund & Sewerin, 2013; Stewart, 2006).  
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Då Bass senare utvecklade Burns resonemang delade han i sin faktormodell in det 

transformativa beteendet i fyra kategorier, vilka är: idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans samt individualiserad anpassning (Bass, 1997; Avolio 

m.fl., 1999; Voon m.fl., 2011; Stewart, 2006). Grin, Hassink, Karadzic och Moors (2018) 

är fyra forskare som nyligen har studerat transformativt ledarskap med anledning av de 

stora utmaningar dagens föränderliga samhälle ställer på ledarskapets utveckling. I studien 

presenterar Grin m.fl. (2018) de fyra kategorierna av transformativt ledarskap. Idealiserat 

inflytande innebär att ledaren har en vilja att engagera sig, är öppen för sin personliga 

uppoffring, samt tycker om förtroende och respekt från de ledda. Inspirerande motivation 

karakteriseras av ledarens förmåga att övertyga de ledda för att enas om visioner och 

ambitioner. Intellektuell stimulans betyder att ledaren skapar medvetenhet för att kunna se 

problem från olika perspektiv, samt uppmuntra de ledda att hitta kreativa lösningar. 

Avslutningsvis går individuellt engagemang ut på att ledaren skapar en omgivning där 

kunskap kan samlas och delas.  

 

En forskare som utvärderade den transformativa ledarskapsteorin i dess tidiga skede var 

Gary Yukl (1999), som beskriver det transformativa ledarskapet som olikt de traditionella 

ledarskapsteorierna, eftersom det betonar känslor och värderingar snarare än rationella 

processer. Vidare menar Yukl (1999) att de fyra kategorierna definierar ledarens effekt på 

de ledda, vilket i praktiken innebär att anhängarna känner tilltro, beundran, lojalitet och 

respekt gentemot ledaren. Ett sådant inflytande leder till att de ledda känner sig motiverade 

att göra mer än vad de avsåg från början och se bortom sitt eget intresse för organisationens 

bästa (Yukl, 1999). Yukl (1999) betonade även att det finns stora bevis för att det 

transformativa ledarskapet är effektivt, genom att hänvisa till flertalet studier som visat att 

ledarskapsstilen är positivt relaterat till effekter som tillfredsställelse, prestation och 

motivation. Sambandet mellan ledarskapsstil och inre och yttre motivation har undersökts 

i ett sportsligt sammanhang, där slutsatsen som drogs var att det finns ett samband mellan 

atleternas motivation och det ledarskap som utövas, framför allt det transformativa 

ledarskapet verkade ha en betydelse för den inre motivationen (Vidic & Burton, 2011).  

 

Sambandet transformativt ledarskap och anställdas inre motivation har även testats i 

organisatoriska sammanhang i studier som ägt rum i Turkiet (Gumusluoglu & Ilsev, 2009) 
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samt USA (Piccolo & Colquitt, 2006). Sambandet är i studierna ett av flera samband som 

testas som en faktor kopplad till studiens huvudfokus, och transformativt ledarskap och inre 

motivation är således inte huvudämnet i studierna. Båda studier finner att det finns ett 

signifikant samband mellan transformativt ledarskap och inre motivation bland de anställda 

(Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Piccolo & Colquitt, 2006). Under 2015 publicerades en 

artikel som testar sambandet i ett än mer nutida sammanhang, vilket då görs i en studie som 

undersöker sambandet mer omfattande i tio olika länder (Gagné, m.fl., 2015). Studien 

genomfördes via enkäter som skickades ut till 3 435 anställda i Frankrike, Kanada, USA, 

Norge, Storbritannien, Belgien, Schweiz, Kina, Indonesien och Senegal, och även i denna 

studie drar författarna slutsatsen att det föreligger korrelation mellan ledarnas 

transformativa ledarskap och de anställdas inre motivation (Gagné, m.fl., 2015). 

 

Med bakgrund i de ovan presenterade studierna om transformativt ledarskap, vilka visar att 

det existerar en koppling mellan transformativt ledarskap och anställdas inre motivation, 

skapar vi vår första hypotes: 

 H1: Transformativt ledarskap har ett positivt samband med inre motivation. 

3.2.2. Transaktionell ledarskapsstil 

Burns (1978) och Bass (1985) särskilde det transformativa och transaktionella ledarskapet, 

vilka har utvecklats till att idag ses som motsatser (Turner, m.fl., 2002). Där transformativt 

ledarskap beskrivs som inspirerande och engagerande, använder den transaktionella 

ledaren sig snarare utav kontroll, belöning och löften för att styra de leddas beteende och 

skapa legitimitet (Turner, m.fl., 2002; Stewart, 2006; Berglund & Sewerin, 2013; Voon, 

m.fl., 2011). Det transaktionella ledarskapet sågs vid dess introducering av många som 

kärnan av effektivt ledarskap, eftersom det genom belöning klargör förväntningar och ger 

erkännande, vilket borde leda till att individer presterar i enlighet med vad som förväntas 

av deras ledare (Bass, Avolio, Jung, & Bernson, 2003). Transaktionellt ledarskap innebär 

med andra ord ett ömsesidigt utbyte mellan parter, vilket i relationen mellan chef och 

anställd kan vara till exempel lön mot arbetskraft (Berglund & Sewerin, 2013).  

 

Bass ursprungliga faktormodell innehöll två kategorier av transaktionellt ledarskap (Avolio 

m.fl., 1999). Den erhöll dock en hel del kritik från såväl andra forskare som Bass själv, 
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vilket ledde till att de ursprungliga två kategorierna utvecklades till tre stycken (Avolio 

m.fl., 1999). De tre är: betingad belöning, tillfälligt aktivt ledarskap samt tillfälligt passivt 

ledarskap (Bass, 1997; Bass & Avolio, 1995). I en studie från år 2004 undersöker Bono 

och Judge relationen mellan personlighet och transformativa samt transaktionella 

ledarskapsbeteenden, och presenterar sin definition av de transaktionella kategorierna. 

Betingad belöning anges vara utbytet av resurser mellan ledaren och den ledde, genom att 

ledaren byter stöd och resurser mot den leddes ansträngning och prestation. Det tillfälliga 

aktiva ledarskapet utgörs av att ledaren övervakar att den leddes prestation lever upp till 

förväntningarna, samt vidtar åtgärder om prestationen avviker från vad som förväntas. 

Slutligen beskrivs det tillfälliga passiva ledarskapet som att ledaren endast ingriper när 

problem blir allvarliga (Bono & Judge, 2004).  

 

Utövandet av ett transaktionellt ledarskap skapar ett så kallat “förebyggande 

motivationsfokus” hos följarna av ledarskapet, vilket innebär att en transaktionell ledare 

förväntas vara som mest aktiv när följarna inte presterar enligt förväntan, och då agera 

genom att exempelvis utöva olika straff för att få de anställda att prestera i önskad riktning 

(Kark & Van Dijk, 2007). De anställda motiveras därmed av att undvika den risken, vilket 

gör att faktorer som säkerhet och stabilitet blir viktiga för dem. Det innebär att de anställda 

utövar en viss aktivitet för att det leder till en urskiljbar konsekvens (Eyal & Roth, 2011). 

“Förebyggande motivationsfokus” benämns i vissa sammanhang istället som kontrollerad 

motivation (Eyal & Roth, 2011), eftersom ledarna erbjuder låg grad av självstyre till de 

anställda, och istället motiverar dem genom yttre faktorer som belöningar och/eller 

undvikande av straff. Kontrollerad motivation har ett signifikant samband med utövande 

av det transaktionella ledarskapet (Eyal & Roth, 2011). Ma och Jiang (2018) förklarar hur 

yttre motivation är ett attribut för transaktionellt ledarskap, då yttre motivationsfaktorer 

såsom finansiella belöningar är typiska styrningsmetoder för den transaktionella ledaren. 

Även när specifika delar av det transaktionella ledarskapet har testats mot yttre motivation 

kan ett samband påvisas. En av de tre kategorierna som det transaktionella ledarskapet kan 

indelas i, vilken benämns som tillfälligt aktivt ledarskap, har exempelvis testats i 

hypotesen: 

• Ledarens tillfälligt aktiva ledarskap är positivt relaterat till programutvecklares 

reglering av yttre motivation. 



	

 

 

22 

Hypotesen har testats av Li m.fl. (2006) i Singapore inom programutvecklingsbranschen. 

Hypotesen bekräftas och författarna drar slutatsen att “ledarnas tillfälligt aktiva ledarskap, 

en form av transaktionellt ledarskap, är positivt korrelerad med programutvecklarnas yttre 

motivation” (Li, m.fl., 2006, s. 39). 

 

I ovan diskuterade studier har slutsatsen dragits att anställda som finner en starkare 

koppling med ett transaktionellt ledarskap främst motiveras av yttre motivationsfaktorer, 

vilket leder till vår andra hypotes:  

H2: Transaktionellt ledarskap har ett positivt samband med yttre motivation. 

3.2.3. Ledarens personlighet  

Trots att organisationer är ett föremål i sig självt, ska det inte glömmas bort att det är 

människorna inom organisationen som utgör dess verksamhet. För att organisationen ska 

nå ett givet mål krävs det således att människorna inom den vill och kan samverka för att 

göra det, vilket kräver ledarskap som alstrar motivation. Hogan och Kaiser (2005) uttrycker 

detta som att “bra ledarskap kan få organisationer och människor att trivas och blomstra” 

(s. 1). Bra ledarskap kan således ses som nyckeln till organisationers framgång, men vad är 

då att betrakta som ett ‘bra ledarskap’? All tidigare forskning till trots finns inte heller här 

något enkelt svar. Anledningen till detta kan sägas vara att människan är inblandad, och 

människan är som bekant ingen enkel varelse. Med tanke på människans komplexitet räcker 

det således inte att ledaren utför sitt ledarskap enligt en mall, det krävs även att ledarens 

personlighet kan motivera de ledda. Det kan yttra sig genom en chef som kan vara omtyckt 

av somliga men inte av andra, eller det faktum att olika sorters chefer passar olika bra inom 

olika sorters branscher och företag. ‘Bra ledarskap’ innebär följaktligen inte samma sak för 

alla människor, vilket innebär att en ledares personlighet inte heller kan motivera alla 

sorters människor på samma sätt.  

 

Kirkpatick och Locke (1991) är två av flera forskare som slagit fast att det tycks finnas ett 

samband mellan ledarens egenskaper och framgången av det utövade ledarskapet, vilket 

gör det intressant att studera ledarens personlighet i diskussionen om ledarskap och 

motivation. I undersökningar om ett sådant samband är den så kallade Femfaktormodellen 

frekvent använd. Modellen är utvecklad inom egenskapsteorin (trait-theory), inom vilken 
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forskare studerar människors vanemässiga mönster av beteenden, tankar och känslor 

(Kornør & Nordvik, 2007). Intresset att studera ledares personliga egenskaper utifrån 

Femfaktormodellen har vuxit sig starkare med tiden (De Hoogh, m.fl., 2005), vilket kan 

bero på flera orsaker. De Hoogh m.fl. (2005) lyfter fram den ökade förståelsen för 

personlighetens förankring till ledarskapets effektivitet som en sådan anledning. Vidare är 

den framväxande enigheten och vetenskapliga övertygelsen rörande en förklaring av 

människans personlighet genom ett femfaktor-perspektiv ytterligare ett skäl till 

Femfaktormodellens framgång (Digman, 1990; Goldberg, 1990; De Hoogh, m.fl., 2005).  

 

Som namnet avslöjar består Femfaktormodellen av fem olika faktorer genom vilka 

personliga egenskaper delas upp. Faktorerna går ofta under förkortningarna OCEAN eller 

CANOE, vilket representerar den första bokstaven av var faktor på engelska. De fem 

faktorerna är nämligen: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness och 

Neuroticism (Digman, 1990; Kornør & Nordvik, 2007; De Hoogh, m.fl., 2005). Openness 

syftar till öppenhet till förändring och nya erfarenheter, vilket kännetecknas av 

karaktärsdrag som fantasi och kreativitet (De Hoogh, m.fl., 2005). Conscientiousness 

översätts till samvetsgrannhet och avser förmågan till omtänksamhet och hänsynstagande, 

och kommer till uttryck genom känslor av tillförlitlighet och plikttrogenhet (De Hoogh, 

m.fl., 2005). Extraversion beskriver individer som är extroverta, vilket ter sig genom att de 

är sociala, aktiva, djärva och äventyrliga (De Hoogh, m.fl., 2005). Agreeableness kan 

översättas till sympatiskhet på svenska, och karakteriseras av personer som är osjälviska, 

varma, generösa och förtroendefulla (De Hoogh, 2005). Neuroticism behandlar slutligen 

den emotionella instabiliteten hos en person, och kännetecknas av att denne är osäker, 

orolig och defensiv (De Hoogh, m.fl., 2005). Faktorerna skapar tillsammans en god 

summerad bild av termen “personlighet” och är ett etablerat verktyg för att systematisera 

mätningar av egenskaper och personlighet (Digman, 1990).  

 

Forskningen kring sambandet mellan ledarens personlighet utifrån Femfaktormodellen och 

de anställdas motivation är inte särskilt utbredd, däremot existerar det forskning som berör 

närliggande områden. Smith och Canger (2004) konstaterar i sin studie att det finns ett 

samband mellan chefens personlighet och de anställdas attityd. En av slutsatserna som 

drogs var att en extrovert ledare med högre nivåer av Sympatiskhet och Neuroticism, men 
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lägre nivåer av Samvetsgrannhet, skapade mer positiva arbetsrelaterade attityder hos de 

ledda (Smith & Canger, 2004). De anställdas attityd gentemot arbetet kunde dock påverkas 

av flera olika faktorer, vilket är en kritisk punkt till slutsatsen. Vidare finns det forskning 

som fokuserar på personlighetsfaktorerna och ledaren ur olika perspektiv, som till exempel 

framgång och beslutsfattande (Filiz & Battaglio, 2017; Oh & Berry, 2009), samt forskning 

med fokus på personlighetsfaktorerna och de anställda ur perspektiv som arbetseffektivitet- 

eller trivsel (Panaccio & Vandenberghe, 2012; Seibert & Kraimer, 2001).  

 

En studie genomförd av Judge och Bono (2000) är den som närmast liknar syftet för den 

här studien. Författarna studerar sambandet mellan transformativt ledarskap och de fem 

personlighetsfaktorerna, där de undersöker korrelationen mellan de fem egenskaperna och 

beteenden som hänför sig till det transformativa ledarskapet. Undersökningen baseras på 

enkäter besvarade av ledare inom olika branscher i USA. Judge och Bonos (2000) resultat 

visar ingen övertygande korrelation mellan någon egenskap och transformativt ledarskap. 

Däremot nämns Sympatiskhet som den egenskap som starkast och mest konsekvent kan 

sägas förutspås ha en relation till ett transformativt ledarskapsbeteende (Judge & Bono, 

2000). Extraversion och Öppenhet visade även de signifikanta korrelationer med 

transformativt ledarskap, men däremot inte Samvetsgrannhet och Neuroticism som 

författarna hade förutspått i sina hypoteser (Judge & Bono, 2000). Någon studie som syftar 

till det specifika sambandet mellan ledarens personlighet utifrån de fem 

personlighetsfaktorerna och de anställdas motivation tycks inte finnas. För att kunna 

sammanlänka de fem egenskaperna med inre och yttre motivation använde vi existerande 

kunskap om de fem personlighetsfaktorerna samt om inre och yttre motivation för att skapa 

logiska resonemang kring sambandet dem emellan. 

 

Individer som har en hög grad av Extraversion tycks motiveras när de får arbeta i grupp 

och det är lagprestationen som bedöms, samt värderar sammanhållning och feedback i sitt 

arbete (Furnham, Forde, & Ferrari, 1999; Mount, Barrick, & Stewart, 1998). Viktigt är 

också att personen har ett så kallat berikande arbete där hen får erkännande för sina 

prestationer (Furnham, m.fl., 1999; Mount, m.fl., 1998). Egenskapen Samvetsgrannhet 

kopplas till självständighet samt strävan mot prestation och status (Mount & Barrick, 1995; 

Witt, Burke, Barrick, & Mount, 2002). Egenskapen Öppenhet har inte funnit lika många 
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kopplingar till motivation (Mount, m.fl., 1998). Förutom Judge och Bonos (2000) koppling 

till det transformativa ledarskapet har interaktion med andra hittats som förklaring till vad 

som motiverar personer som är öppna för förändringar (Mount, m.fl., 1998). Den 

sympatiska individen motiveras av att hjälpa andra och av lagarbete (Furnham, m.fl., 1999), 

men det finns även en korrelation mellan sympatiskhet och flexibilitet i beslutsfattande 

(Peterson, Owens, & Martorana, 2000). Den sista egenskapen är Neuroticism vilket 

karaktäriseras av att osäkra individer motiveras av så kallade “hygienfaktorer” som 

exempelvis åsyftar att arbetsmiljön är bra, att maten som serveras är god och att kollegorna 

är trevliga (Furnham, m.fl., 1999). Osäkra individer är även känsliga för straff och 

motiveras av att försöka undvika att bli bestraffade (Furnham, m.fl., 1999; Mount, m.fl., 

1999).  

 

I Tabell 3.1 nedan har vi samlat de viktigaste kopplingarna mellan motivationsfaktorer och 

de fem egenskaperna som tidigare forskning har presenterat, för att kunna kategorisera och 

sammanlänka de fem egenskaperna med inre och yttre motivation. Under avsnitt 3.1.1 och 

3.1.2 presenterades viktiga karaktärsdrag för inre och yttre motivation, vilka sammanställs 

i tabellens fjärde kolumn. För att kunna identifiera karaktärsdrag för de fem egenskaperna 

används en kategorisering utförd av Gosling, Rentfrow och Swann (2003), som utifrån fem 

olika källor, som alla behandlar Femfaktormodellen, sammanställer beskrivande 

karaktärsdrag för varje egenskap. Gosling m.fl. (2003) väljer för egenskapen Extraversion 

ut karaktärsdragen entusiastisk, social, bestämd och pratsam. För egenskapen Sympatiskhet 

väljs snäll, generös, samarbetsvillig och tillförlitlig ut. Karaktärsdragen för egenskapen 

Samvetsgrannhet väljs till pålitlig, organiserad, hårt arbetande, ansvarsfull, 

självdisciplinerad och grundlig. Egenskapen Neuroticism tilldelas karaktärsdragen 

konventionell, orolig, lättirriterad, humörsvängningar och lättstressad. Slutligen väljs för 

egenskapen Öppenhet karaktärsdragen fantasifull, nyfiken, reflekterande, kreativ, djup och 

öppensinnad ut (Gosling, m.fl., 2003). Utifrån kategoriseringen kan vi koppla egenskaperna 

från Femfaktorteorin med teorin om inre och yttre motivation, vilket görs via resultaten 

från de tidigare diskuterade studierna och presenteras i tabellens tredje kolumn. För att 

kunna skapa samband mellan de fem egenskaperna och inre och yttre motivation drog vi 

även paralleller från studien av Judge och Bono (2000) som konstaterar samband mellan 

egenskaperna och transformativt ledarskap, då vi sedan tidigare presenterad forskning vet 
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att det finns ett samband mellan transformativt ledarskap och inre motivation. Eftersom 

Sympatiskhet, Extraversion och Öppenhet är egenskaper som enligt Judge och Bono (2000) 

korrelerar med transformativt ledarskap, kan det möjligtvis finnas en korrelation mellan de 

tre egenskaperna och inre motivation. Föregående resonemang samt de kopplingar som 

bildas i Tabell 3.1 leder oss till hypotes 3 och 4: 

H3: Egenskaperna Extraversion, Öppenhet och Sympatiskhet har ett positivt 

samband med inre motivation. 

H4: Egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism har ett positivt samband med 

yttre motivation. 
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Tabell 3.1 Sammanställning av kopplingen mellan de fem egenskaperna och inre och yttre motivation 

 
 

3.3. Sektor  

Att definiera privat och offentlig sektor har visat sig vara svårare än förmodat (Boyne, 

2002; Hansson & Molander, 2013). Boyne (2002) beskriver hur likheter och olikheter 

mellan sektorerna diskuteras frekvent, och Hansson och Molander (2013) diskuterar hur 

avsaknaden av en gedigen definition av de båda har lett till att forskare undviker att beröra 

frågan, och istället förlitar sig på att läsaren har en korrekt uppfattning om sektorernas 

karaktär. Det finns dock en allmänt utbredd beskrivning av privat och offentlig sektor som 
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redogör för att skillnaden dem emellan utgörs av ägandet (Boyne, 2002). Genom ägarskapet 

förklaras den privata sektorn som privatägda företag, det vill säga företag som drivs av 

privatpersoner i form av entreprenörer eller aktieägare, medan den offentliga sektorn består 

av sådana organisationer som ägs av staten, landstinget eller kommunen (Boyne, 2002). 

Vidare är den gängse särskiljningen mellan sektorerna att privata företag är vinstdrivande 

och därmed beroende av kunden, medan offentliga organisationer är skattefinansierade och 

syftar till att uppfylla allmänhetens behov (Boyne, 2002). Privata företag kontrolleras 

således av marknaden, medan offentliga organisationer övervakas av politiska krafter 

(Boyne, 2002).  

 

Under senare år har studier kring offentlig sektor ökat (Moynihan, m.fl., 2013; Andersen, 

m.fl., 2018). Detta beror troligtvis på att den miljö som offentliga organisationer verkar i 

blir alltmer krävande, då samhället idag utvecklats i en riktning där offentliga 

organisationer konkurrerar med privata organisationer (Andersen, m.fl., 2018). Det skapar 

förändrade förutsättningar för offentliga organisationer då faktorer som innovation, 

prestation och effektivitet efterfrågas när de traditionella begränsningarna och strukturella 

ramarna som karaktäriserar offentliga organisationer numera utmanas av samhällets 

utveckling (Moynihan, m.fl., 2013). Inom forskningen utvecklar detta en nyfikenhet kring 

att testa de etablerade ledarskapsteorier och framgångssagor som konstaterats för privata 

organisationer (Andersen, m.fl., 2018).  

 

Det existerar forskning som fokuserar på skillnaden mellan inre och yttre motivation bland 

privat och offentligt anställda individer (Buelens & Van den Broeck, 2007; Gkorezis & 

Petridou, 2012). År 2000 publicerade Rainey och Bozeman en utredande artikel som 

bedömer den jämförande forskning som genomförts av offentlig och privat sektor under 

1980- och 1990-talen (Rainey & Bozeman, 2000). Artikeln utreder flera olika områden 

varav motivation är ett av dem. Författarna sammanfattar forskning inom området och 

diskuterar hur offentligt anställa individer värderar faktorer som engagemang, ansvar och 

integritet högt, och sätter lägre värde på faktorer som pengar och hög inkomst, jämfört med 

individer anställda i privat sektor (Rainey & Bozeman, 2000). Detta testar indirekt 

sambandet till inre och yttre motivation då de nämnda faktorerna kan kategoriseras under 

inre samt yttre motivation utifrån vad som har konstaterats under avsnitt 3.1.1 och 3.1.2. I 
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Grekland undersöktes effekterna av yttre belöningar på anställdas empowerment, vilket 

syftar till den anställdas uppfattning av sig själv som legitimerad, en känsla som kan skapas 

genom att ledningen berättigar den anställda makt, kontroll och auktoritet, och som bidrar 

till den anställdas arbetsmotivation (Gkorezis & Petridou, 2012). Fem olika yttre belöningar 

i form av ekonomiska incitament, möjligheter till befordran, organisatorisk prestige, samt 

relationer med överordnade och kollegor undersöktes på anställda på privata och offentliga 

sjukhus. Resultatet visade att anställda på privata sjukhus främst påverkades av 

organisatoriska yttre belöningar i form av ekonomiska incitament, möjligheter till 

befordran och organisatorisk prestige. Anställda på offentliga sjukhus däremot påverkades 

främst av de sociala inre belöningarna som är relationerna med överordnade och kollegor 

(Gkorezis & Petridou, 2012).  

 

Houston är ytterligare en författare som fokuserar på inre och yttre motivation inom privat 

och offentlig sektor (2000) och använder, enligt vår översättning, hypoteser som: 

• Personer som är anställda i den offentliga sektorn kommer att lägga mindre 

betydelse åt hög inkomst än de som är anställda inom den privata sektorn, 

• Personer som är anställda i den offentliga sektorn kommer att lägga mindre vikt vid 

möjligheten för befordran än de som är anställda inom den privata sektorn, och 

• Personer som är anställda inom den offentliga sektorn kommer att lägga större vikt 

vid arbete som är viktigt och ger en känsla av prestation än de som är anställda inom 

den privata sektorn (s. 717). 

Undersökningen är kvantitativ och genomförs genom en regressionsanalys av svar från  

1 457 enkäter, utifrån vilka Houston (2000) bekräftar de tre nämnda hypoteserna och 

kommer fram till slutsatsen att det är mer troligt att offentligt anställda personer värderar 

inre belöningar högre, samt att yttre belöningar likt hög inkomst och kort arbetsdag 

värderas lägre.  

 

Resultaten från de presenterade studierna pekar således mot att anställda inom den 

offentliga sektorn främst motiveras av inre motivationsfaktorer, och att anställda inom den 

privata sektorn främst motiveras av yttre motivationsfaktorer. Att vi under tidigare avsnitt 

sammanlänkat inre motivation med transformativt ledarskap samt yttre motivation med 
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transaktionellt ledarskap bekräftas av forskning som har studerat de båda ledarskapsstilarna 

inom offentlig och privat sektor.  

 

Det finns flera studier som undersöker sambandet mellan transformativt ledarskap och 

motivationen hos offentliga anställda. Wright, Moynihan och Pandey (2012) studerar 

transformativt ledarskap och motivationen bland offentligt anställda via anställdas 

motivation för uppdraget samt anställdas inre motivation. Studien är kvantitativ och riktar 

sig mot olika befattningshavare inom administrativa yrken i USA. Resultaten bekräftar att 

transformativt ledarskap ökar de anställdas motivation, och ytterligare en kompletterande 

aspekt som författarna testar är huruvida även externa motivationsfaktorer kan påverka de 

anställdas motivation. Författarna finner ingen signifikant korrelation mellan yttre 

motivationsfaktorer och de anställdas motivation, vilket kan ses som en kontrollerande 

faktor för att det är just inre motivationsfaktorer som motiverar offentligt anställda (Wright, 

Moynihan, & Pandey, 2012). Sambandet testas även kvalitativt på förskolor i Danmark där 

intervjuer och observationer ska svara på frågorna kring hur transformativt ledarskap 

motiverar offentligt anställda (Andersen, m.fl. 2018). Resultatet visar att det även finns 

kvalitativa bevis som stödjer kopplingen mellan en transformativ ledarskapsstil och de 

anställdas motivation, och att leda genom visioner kan vara ett sätt att utöva det.  

 

Utifrån nämnda studiers resultat skapas hypotes 5, som utgår från sambandet i H1 vilket 

presenteras som starkare bland anställda i offentlig sektor jämfört med anställda i privat 

sektor: 

H5: Det positiva sambandet mellan transformativt ledarskap och inre motivation 

förstärks av offentlig sektor, i förhållande till privat sektor. 

 

Det finns även bevis för sambandet mellan transaktionellt ledarskap och anställdas 

motivation inom privat sektor. I Pakistan har anställdas motivation undersökts på fem olika 

banker där utövandet av ledarskapsstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire 

ledarskap har jämförts i förhållande till de anställdas motivation (Zareen, m.fl., 2014). 

Resultaten visar att det transaktionella ledarskapet är det som har störst påverkan på de 

anställdas motivation, i kontrast till det transformativa ledarskapsutövandet som motiverar 

de anställda i lägst grad. Bevis för sambandet hittas även bland universitetsstudenter i 
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Malaysia (Islam, Aamir, Ahmed, & Muhammad, 2012) och lärare Indonesien (Wahyuni, 

Christiananta, & Eliyana, 2014). 

 

Med bakgrund i omnämnda studier skapas hypotes 6, som utgår från sambandet i H2, vilket 

presenteras som starkare bland anställda i privat sektor jämfört med anställda i offentlig 

sektor: 

H6: Det positiva sambandet mellan transaktionellt ledarskap och yttre motivation 

förstärks av privat sektor, i förhållande till offentlig sektor. 

 

Tidigare skapades hypoteser kring sambandet mellan de fem egenskaperna från 

Femfaktormodellen samt inre och yttre motivation. Det finns, oss veterligen, ingen 

forskning som har studerat sambandet kring huruvida ledarens personlighet påverkar 

motivationen olika för anställda inom privat och offentlig sektor. Trots detta kan vi skapa 

hypoteser kring sambandet utifrån logiska resonemang om vad som konstaterats kring de 

fem egenskaperna och vad som motiverar anställda inom offentlig och privat sektor. 

Genomgången av artiklarna av Rainey och Bozeman (2000) samt Gkorezis och Petridou 

(2012) visar hur offentligt anställda individer motiveras av faktorerna engagemang, ansvar, 

relationer och integritet och hur privatanställda individer motiveras av faktorerna hög 

inkomst, möjlighet till befordran och prestige. Dessa faktorer kan vi koppla till Tabell 3.1 

och egenskaperna Extraversion, Samvetsgrannhet, Öppenhet, Sympatiskhet och 

Neuroticism. Utifrån den kopplingen samt H3 och H5, där det beskrivits hur det finns ett 

samband mellan egenskaperna Extraversion, Öppenhet och Sympatiskhet inre motivation 

(H3) samt hur inre motivation förstärks av offentlig sektor (H5), skapas hypotes 7 som 

fångar hur ledarens personlighet och anställdas motivation modereras av offentlig sektor: 

H7: Det positiva sambandet mellan egenskaperna Extraversion, Öppenhet och 

Sympatiskhet och inre motivation förstärks av offentlig sektor, i förhållande till 

privat sektor. 

 

Utifrån kopplingen mellan faktorerna som motiverar offentligt respektive privat anställda 

samt H4 och H6 skapas den åttonde hypotesen. Då vi har beskrivit hur det finns ett samband 

mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism samt yttre motivation (H4) och hur 



	

 

 

32 

yttre motivation förstärks av privat sektor (H6) skapas hypotes 8, som fångar hur ledarens 

personlighet och anställdas motivation modereras av privat sektor: 

H8: Det positiva sambandet mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och 

Neuroticism och yttre motivation förstärks av privat sektor, i förhållande till 

offentlig sektor. 

 

Tabell 3.2 redogör för en sammanfattning av studiens åtta hypoteser.  
Tabell 3.2 Sammanfattning av hypoteser 

 

Sammanfattning av hypoteser 

H1: Transformativt ledarskap ð inre motivation   

H2: Transaktionellt ledarskap ð yttre motivation 

H3: Extraversion, öppenhet & sympatiskhet ð inre motivation 

H4: Samvetsgrannhet & neuroticism ð yttre motivation 

H5: Offentlig sektor förstärker: transformativt ledarskap ð inre motivation 

H6: Privat sektor förstärker: transaktionellt ledarskap ð yttre motivation 

H7: Offentlig sektor förstärker: extraversion, öppenhet & sympatiskhet ð inre motivation 

H8: Privat sektor förstärker: samvetsgrannhet & neuroticism ð yttre motivation 
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4. Empirisk metod 
I kommande avsnitt redogörs och argumenteras för enkätens utformning, samt för val och 

användning av mätinstrument. Vidare presenteras målgruppen ekonomer och 

tillvägagångssättet för att nå ut till respondenterna. Operationaliseringen redogör för hur vi 

mätt bakgrunds- och kontrollvariabler, de oberoende variablerna ledarskapsstil och 

personlighet, den beroende variabeln motivation samt den modererande variabeln 

sektortillhörighet. Vidare presenteras hur analysen av resultaten genomfördes samt hur 

studien förhåller sig till reliabilitet och validitet. Avslutningsvis diskuteras etiska 

beaktanden som uppmärksammades särskilt under utformningen och genomförandet av 

enkätundersökningen.  

4.1. Undersökningens metod och design 

Undersökningen bärs av syftet att förklara hur anställdas motivation påverkas av 

ledarskapsstil och ledarens personlighet, modererat av sektor. Till följd av det breda 

studieområdet antogs en kvantitativ ansats för studien, vilket vi argumenterade för i avsnitt 

2.1. En enkätundersökning valdes som metod med ambitionen att samla in information från 

ett större urval av personer, för att på så vis kunna dra slutsatser utifrån en statistisk analys 

med utgångspunkt i våra hypoteser. En avvägning gjordes i valet av undersökningsmetod 

mellan enkäter och intervjuer. Eftersom motivation kan anses vara ett abstrakt begrepp som 

mäts bäst genom metoder av mer undersökande och narrativ karaktär hade även en sådan 

sorts undersökning varit lämplig (Denscombe, 2018). Däremot går studien ut på att 

undersöka huruvida samband föreligger eller ej, varför en insamling av större volym är 

nödvändigt, vilket underlättas och effektiviseras genom en enkätundersökning 

(Denscombe, 2018). Vidare är intervjuer en mer tidskrävande metod, vilket med tanke på 

den begränsade tidsramen var ytterligare en anledning till att metoden enkätundersökning 

valdes. Genom en enkätbaserad metod elimineras även intervjuareffekten, det vill säga 

risken att omedvetet påverka respondenterna genom sin närvaro eller sättet att ställa frågor 

reduceras (Denscombe, 2018).  

 

För att säkra studiens trovärdighet har vi använt etablerade mätinstrument för att mäta 

områdena ledarskapsstil, personlighet och motivation. Ledarskapsstil mättes med 
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utgångspunkt i det så kallade Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Ledarens 

personlighet, betraktat från den anställdas perspektiv, mättes med Ten-Item Personality 

Inventory (TIPI). Slutligen mättes motivation genom mätinstrumentet Work Extrinsic and 

Intrinsic Motivation Scale (WEIMS), en metod utvecklad inom den så kallade Self 

Determination Theory (SDT-teorin) (Deci & Ryan, 2004; Tremblay, Blanchard, Taylor, 

Pelletier, & Villeneuve, 2009). 

 

Med anledning av vårt behov att snabbt och enkelt nå ut till ett stort antal respondenter, 

vilket görs enklast via nätet (Denscombe, 2018), utformades enkätundersökningen i 

webbaserad form via hemsidan Webbenkater.com. Målsättningen med 

datainsamlingsmetoden var dels att minimera tiden som respondenterna behövde för att 

fylla i enkäten, dels göra den lättläst och enkel att förstå. Ett ytterligare ändamål var att 

maximera chansen att respondenten skulle slutföra enkäten, och minimera risken för 

missförstånd. Enkätundersökningen designades därför med fokus på att mäta det breda 

studieområdet på enklast möjliga sätt för respondenten. Innan enkäten skickades ut testades 

den på fyra yrkesverksamma personer med ekonomirelaterade arbetsuppgifter, varav två 

studenter. Testet bekräftade att frågorna tolkades på det sätt som var avsett och inga 

korrigeringar av enkäten behövde göras. Utifrån testen kunde vi även uppskatta hur lång 

tid enkäten skulle ta att besvara, vilket var cirka tre minuter. 

4.2. Urval och genomförande 

Målgruppen för undersökningen var yrkesverksamma personer som arbetar med 

ekonomirelaterade uppgifter av något slag, vilket är anledningen till den omfattande 

benämningen av respondenterna som ‘ekonomer’. Yrkesgruppen ekonomer valdes då vi 

finner det intressant eftersom vi själva kommer bli ekonomer som arbetar i antingen privat 

eller offentlig sektor i framtiden. Vi valde att inrikta oss på en specifik yrkesgrupp då vi 

tror att jämförelsen mellan privat och offentligt anställda blir mest rättvisande om 

arbetsuppgifterna är så lika som möjligt, samt att genom granskning av en enskild 

yrkesbransch ge studien en snävare analys.  
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Initialt försökte vi genom ett flertal olika branschorganisationers1 hemsidor, riktade till 

yrkesverksamma ekonomer, leta upp mailadresser till medlemmar för att på så sätt nå ut till 

ett stort antal respondenter. Ett sådant tillvägagångssätt har till synes varit typiskt för 

tidigare uppsatser genom åren. Däremot fann vi snabbt att det inte längre är lika enkelt att 

få tag på personliga kontaktuppgifter, vilket troligtvis är en följd av 

Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft år 2018 och som syftar till att skydda 

enskildas rätt till skydd av personuppgifter (Dataskyddsförordningen, 2016). Däremot fann 

vi mailadresser till kontaktpersoner inom de olika organisationerna, till vilka vi skickade 

ett mail med förfrågan om möjligheten att förmedla vår enkät till medlemmar. Vi blev dock 

snabbt varse att ett sådant intresse var närmast obefintligt, och förstod att ett alternativt 

tillvägagångssätt för att nå ut till tillräckligt många respondenter var nödvändigt. 

 

Alternativet blev att söka upp aktiva och seriösa grupper på sociala medier som riktade sig 

till yrkesverksamma ekonomer, vilket var en utmaning. Så småningom fick vi tillgång till 

två sådana grupper genom det sociala och professionella nätverket LinkedIn, inom vilka vi 

kunde förmedla vår enkät genom att länka till den i ett inlägg i de olika grupperna. 

Grupperna, med namnen “Ekonomi” och “Civilekonomen Karriär” hade vid 

förmedlingstillfället av vår enkät 1 642 respektive 2 581 stycken medlemmar. Båda 

grupperna vänder sig till personer som arbetar inom och/eller är intresserade av ekonomi. 

För att försäkra oss om att de som svarade på vår enkät verkligen arbetade inom ekonomi 

skrev vi både i inlägget och i enkätens följebrev (Bilaga 10 samt Bilaga 11) att enkäten 

vände sig till yrkesverksamma ekonomer. Vi använde oss även utav en obligatorisk fråga i 

enkäten som efterfrågade om respondenten hade ekonomirelaterade arbetsuppgifter. 

Respondenterna fick sju arbetsdagar på sig att besvara enkäten. 

 

Datainsamlingsmetoden fick utökas efterhand, då vi efter några dagar insåg att 100 % av 

respondenterna arbetade inom privat sektor. Lösningen blev att kontakta kommunalt 

anställda ekonomer personligen via mail. Via besök på hemsidor för Skånes samtliga 33 

kommuner kontaktades alla medarbetare som arbetade på någon ekonomiavdelning, 

                                                   
1 De branschorganisationer som kontaktades via mail var Unionen, Jusek, Civilekonomerna, 
Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet ST. 
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antingen direkt hos kommunerna eller i någon av dess ägda bolag. Totalt kontaktades 422 

kommunalt anställda ekonomer, troligtvis mottog ännu fler enkäten då vissa kontakter även 

skickade vidare enkäten till sin ekonomiavdelning. Ekonomerna hade totalt fem 

arbetsdagar på sig att svara på enkäten från det att den skickades ut tills enkäten stängdes. 

Anledningen till att Skånes kommuner valdes var att vi förmodade att svarsfrekvensen 

skulle bli högre om de som mottar mailet har hört talas om Högskolan Kristianstad och vet 

var Kristianstad ligger. Vidare bedömdes alla Skånes kommuner som en rimlig 

avgränsning, då urvalet måste kunna begränsas i någon omfattning. 

4.3. Alternativa mätinstrument 

Då ledarskap och motivation är ett brett och välbeforskat område krävdes en diskussion 

och avvägning av vilka mätinstrument som var bäst lämpade för undersökningens syfte och 

utformning. Tidigare finns ingen studie som har sökt hitta samband mellan teorierna om 

transformativt och transaktionellt ledarskap, Femfaktormodellen samt teorin om inre och 

yttre motivation. Däremot har frågan undersökts i dess olika delar, vilket har lett till att ett 

flertal mätinstrument framtagits rörande såväl ledarskap som motivation. Åtskilliga 

alternativ undersöktes därför för vart och ett utav de tre områdena som studien berör genom 

att granska hur de använts i tidigare forskning. 

 

Gällande ledarskapsstil, som vi slutligen valde att mäta genom MLQ, var ett alternativt 

mätinstrument en enkätmetod kallad Developmental Leadership Questionnaire (DLQ). 

Metoden är en svensk utveckling av MLQ och används dels för att skatta sitt eget ledarskap, 

dels för att skatta andras (Larsson, 2006). DLQ består av inte mindre än 77 påståenden som 

respondenten ska ta ställning till, genom att på en skala mellan ett till nio ange i vilken 

utsträckning hen agerar på ett visst sätt, kopplat till ledarskapsstil (Larsson, 2006). 

Enkätmetoden DLQ behandlar de tre ledarskapsstilarna “utvecklande ledarskap”, 

“konventionellt ledarskap” samt “icke-ledarskap”, som härstammar från transaktionellt och 

transformativt ledarskap. Trots att utformningen av DLQ överensstämmer med vår studies 

syfte, det vill säga undersökningen av ledarskap sett från den anställdas perspektiv, valdes 

metoden bort till fördel för MLQ. Vi ansåg att DLQ:s användning av ledarskapsstilar var 

alltför preciserad och låg för långt ifrån den ursprungliga teorin om transformativ och 

transaktionell ledarskapsstil, vilket gjorde att vi inte kunde använda dess påståenden i vår 
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enkät. Att istället använda MLQ som utgångspunkt gjorde det möjligt för oss att välja ut de 

påståenden som var bäst lämpade för att uppnå studiens syfte. 

 

För att mäta ledarens personlighet valdes enkätmetoden TIPI. Ett alternativ till TIPI var 

The 240-item NEO Personality Inventory, Revised (NEO PI-R) som är utvecklad av Costa 

och McCrae (1992) och sedan vidareutvecklad till bland annat The 60-item NEO 

Personality Inventory och The 44-item Big-Five Inventory (BFI). Anledningen till 

vidareutvecklingen är att storleken på NEO PI-R kan bli för omfattande för forskare då 

enkäten tar omkring 45 minuter att genomföra. BFI är den metod som stod som starkast 

alternativ till TIPI. De främsta skillnaderna mellan BFI och TIPI är att BFI består av 44 

påståenden som är formade som uttryck, i kontrast till TIPI som består av 10 påståenden, 

formade som enskilda adjektiv som respondenten ska ta ställning till (Bilaga 4). 

Exempelvis kan respondenten ta ställning till om den ser sig själv som någon som är 

“hjälpsam och osjälvisk mot andra” enligt BFI eller “hjälpsam” enligt TIPI (John & 

Srivastava, 1999; Gosling, m.fl., 2003). Med utgångspunkt i strävan att skapa en kort och 

enkel enkät tillsammans med motiveringen att TIPI ger likvärdiga resultat som BFI 

(Ziegler, m.fl., 2014), väljs TIPI framför BFI som insamlingsmetod för de anställdas åsikter 

om ledarens egenskaper. 

 

WEIMS användes i vår enkät för att mäta respondentens motivation. Två olika alternativ 

till mätinstrumentet WEIMS var enkätmetoder som också de är utvecklade ur SDT-teorin, 

nämligen Aspiration Index samt The Work Climate Questionnaire (WCQ). Aspiration 

Index, utvecklad av Kasser och Ryan (1993), berör inre och yttre motivation i förhållande 

till individens strävan i livet. Metoden valdes bort eftersom den behandlar individens 

motivation mer generellt och kring fler aspekter än motivationen på arbetsplatsen, 

exempelvis familjerelaterade frågor (Kasser & Ryan, 1993). Även WCQ är utvecklad av 

Ryan men denna gång tillsammans med Baard och Deci (2004). Enkätmetoden ställer 

begreppen autonomy supportiveness och control mot varandra, genom vilka författarna vill 

undersöka de anställdas uppfattning av chefernas stöd till självständigt arbete gentemot 

chefernas kontroll över de anställda (Baard, Deci, & Ryan, 2004). WCQ består av frågor 

som hade kunnat kopplas till inre och yttre motivation, och hade därmed kunnat vara 

relevant för och applicerbar på denna studie. Däremot är utgångspunkten för WCQ 
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självständighet och kontroll, och inte inre och yttre motivation, varför enkätmetoden 

WEIMS sågs som mer lämplig eftersom den redan är kopplad till Tvåfaktorteorin.  

4.4. Operationalisering 

I följande avsnitt genomförs en operationalisering som syftar till att göra ett koncept 

mätbart (Bryman & Bell, 2011). Med stöd i och inspiration av de valda mätinstrumenten 

utformades en enkät (Bilaga 1), med avsikten att göra de abstrakta begreppen 

ledarskapsstil, personlighet och motivation mätbara. Enkäten inleddes med korta frågor 

rörande bakgrunds- och kontrollvariabler samt den modererande variabeln, följt av tre 

huvudsakliga delar som behandlade de oberoende och beroende variablerna. Den första 

delen berörde ledarskapsstil, där respondenten ombads besvara påståenden kring vad som 

kännetecknar en bra ledares utövande ledarskap, kopplade till teorierna om transformativt 

och transaktionellt ledarskap. Den andra delen berörde ledarens personlighet och bestod av 

tio adjektiv som respondenten ombads ta ställning till. Enkätens tredje och avslutande del 

utgjordes av påståenden om respondentens motivation, varav fem stycken karakteristiska 

för inre och fem för yttre motivation. Enkätens beståndsdelar beskrivs närmare nedan under 

respektive underrubrik.  

 

En femgradig likertskala användes för de tre delar som inkluderade påståenden och 

besvarades på en skala, genom vilken respondenterna ombads ta ställning till påståendena 

från ‘instämmer inte alls’ (punkt ett) till ‘instämmer fullständigt’ (punkt fem). Den 

femgradiga likertskalan är en av de vanligaste metoderna som används när individer 

ombeds ta ställning i enkäter (Bryman & Bell, 2011). Vi använde oss utav en femgradig 

skala i enkäten eftersom vi fann det tillräckligt med hänsyn till vilka områden påståendena 

behandlade samt att vi ämnade att förenkla för respondenten i största möjliga utsträckning. 

Frågorna blandades inom var och en utav de tre delarna för att minska respondenternas 

möjlighet att utläsa vilket påstående som undersökte vad. De tre huvudsakliga delarna 

behölls separata eftersom frågeställningarna skulle få en logisk uppdelning och därmed 

göra enkäten mer lättöverskådlig för respondenten.  
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4.4.1. Bakgrundsvariabel 

Respondentens arbetsuppgifter användes som en bakgrundsvariabel som, tillsammans med 

kontrollvariabler, bidrog till att ge en allmän bild av populationen som undersökningen 

omfattade. Arbetsuppgifter mättes i fråga 3, som löd: Jag arbetar med ekonomirelaterade 

uppgifter, med svarsalternativen ja eller nej, varav ja kodades som (0) och nej som (1). 

Huruvida respondenten har ekonomirelaterade uppgifter var en ytterst relevant fråga, 

eftersom studien rör ekonomer. Av den anledningen var frågan obligatorisk att besvara, 

vilket argumenteras för vidare under avsnitt 4.7. Arbetsuppgifter är därmed en kategorisk 

variabel där (0) hänför till att personen har ekonomirelaterade uppgifter och därmed tas 

med i analysen, och (1) hänför till att personen inte har ekonomirelaterade uppgifter, och 

därmed exkluderas ur analysen.  

4.4.2. Kontrollvariabler 

För att minska risken för felaktiga slutsatser om det huvudsakliga sambandet ställdes tre 

frågor rörande kontrollvariablerna kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Anledningen till att 

vi i enkäten även tar hänsyn till de variablerna är att tidigare forskning har visat att även 

sådana faktorer kan ha påverkan på den anställdas motivation (Buelens & Van den Broeck, 

2007). Kontrollvariablerna är således inte av huvudintresse i studien utan används just för 

att kontrollera om de oberoende variablerna har mer eller mindre påverkan på den beroende 

variabeln än vad kontrollvariablerna har (Bryman & Bell, 2011).  

 

I tidigare studier har kön visats påverka individens motivation (Pratch & Jacobowitz, 1996; 

Klein & Hodges, 2001), men det existerar även studier som har påvisat att det inte 

föreligger några skillnader mellan män och kvinnors motivation (DeHart-Davis, Marlowe, 

& Pandey, 2006). Till följd av det är kön en variabel som även vi vill undersöka för att 

studera om det har någon påverkan på individens motivation utifrån denna studiens 

perspektiv. I fråga 1 fick respondenten besvara om denne är man eller kvinna, där man 

kodas som (0) och kvinna kodas som (1). Visserligen är det i vissa fall möjligt för individer 

att byta kön (SFS 1972:119) och en motion om utredning av införandet av ett tredje juridiskt 

kön har presenterats för Regeringen (Motion 2018/19:289). Däremot finns det i Sverige i 

dagsläget enbart två juridiska kön, vilket är anledningen till att vi väljer att använda oss 
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utav en tvåfaldig indelning av kön, och därmed utesluta alternativ. Således skapades en 

dummy-variabel som mäts av (0) och (1).  

 

Tidigare studier har funnit ett samband mellan ålder och arbetsrelaterad motivation, och 

även påvisat att människans motivation med tiden snarare byter riktning än minskar 

(Inceoglu, Segers, & Bartram, 2012). Exempelvis menar Inceoglu m.fl. (2012) att äldre 

medarbetare motiveras i högre utsträckning av inre motivationsfaktorer än yttre, vilket gör 

ålder till en intressant variabel i vår studie. Ålder mättes i fråga 2 genom att respondenten 

fick fylla i sitt födelseår med fyra siffror. Vi valde att inte använda oss utav prefixet 19, 

eftersom personer födda på 2000-talet är gamla nog att vara yrkesverksamma. Vi fann det 

inte nödvändigt att koda svaren på frågan, eftersom ålder är en kvotvariabel med en absolut 

nollpunkt (Bryman & Bell, 2011). Däremot beräknade vi respondentens ålder genom 

funktionen 2019 minus det av respondenten angivna årtalet, för att förenkla analysen. Ålder 

är således en kontinuerlig variabel som i analysen representerar ekonomens ålder i hela år.  

 

Vidare valde vi att använda arbetslivserfarenhet som kontrollvariabel, eftersom en person 

troligtvis motiveras på olika sätt beroende på hur länge hen har arbetat. Nyligen publicerad 

forskning av Wang och Hooi (2019) pekar på att sättet att motivera anställda varierar 

beroende på deras tid inom organisationen, vilket torde bekräfta tesen om anställdas 

motivation som föränderlig. Fråga 4 mätte respondentens arbetslivserfarenhet, vilket denna 

ombads ange i år. Om respondenten hade angivit delar av ett år avrundades svaret uppåt, 

exempelvis avrundades svaret 0,5 år till 1. Likt ålder är arbetslivserfarenhet en kontinuerlig 

variabel med en absolut nollpunkt, vilket var anledningen till att inte heller svaren på fråga 

fyra kodades.  

4.4.3. Oberoende variabler 

För att ha möjlighet att undersöka studiens frågeställning, syfte och hypoteser var en 

indelning i oberoende och beroende variabler nödvändig (Denscombe, 2018). Oberoende 

variabler är sådana faktorer vars förändring påverkar de beroende variablerna (Körner & 

Wahlgren, 2015). Studiens ensidiga orsakssamband (se Figur 1.1) syftar till att förklara 

ledarskapets påverkan på motivationen, inte tvärtom. Således utgör ledarskapsstil och 
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ledarens personlighet de oberoende faktorerna, som har effekt på den beroende variabeln 

motivation (Denscombe, 2018; Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Vår enkät mätte variabeln ledarskapsstil utifrån mätinstrumentet MLQ, en enkätmetod 

utvecklad av Bass (1985). Bass skapade enkäten med utgångspunkt i Burns (1978) 

beskrivning av transformativt ledarskap och testade den för första gången på amerikanska 

fältofficierare som tillfrågades att betygsätta sina överordnade (Avolio, m.fl., 1999). 

Genom att studera resultaten delade Bass sedan in MLQ i komponenterna transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire (Avolio, m.fl., 1999; Bass, 1985). MLQ har kommit att bli 

en frekvent använd och väl beprövad metod vid studier om transformativt och 

transaktionellt ledarskap (Bass & Avolio, 1989; Avolio, m.fl., 1999), vilket har lett till flera 

versioner av den ursprungliga enkäten. Versionen vi har inspirerats av (Bilaga 2) vänder 

sig till ledare som ombes att genom en femgradig likertskala ta ställning till hur frekvent 

denne utför vissa påståenden inom sitt ledarskap (Scribd, u.å.).  

 

För att anpassa enkäten till vår studie, som utgår från den anställdas perspektiv, valde vi att 

vända på de ursprungliga frågorna så att respondenten istället tillfrågas att ta ställning till 

någon annans ledarskap. Tillvägagångssättet är tidigare beprövat genom enkätmetoden 

DLQ, vilken diskuterades under avsnitt 4.2. Genom att studera DLQ:s utformning fann vi 

att undersökningar om respondentens skattning av någon annans ledarskap är väl 

fungerande och därmed användbart i vår studie (Larsson, 2006). Påståendena i vår enkät 

behandlar respondentens uppfattning av ledare generellt, snarare än dennes specifika 

ledare. Det är ett medvetet val som grundar sig i studiens syfte att undersöka vilket 

ledarskap som motiverar den anställda. Av den anledningen är vi inte intresserade av vilket 

ledarskap den anställda faktiskt styrs av, utan mer intresserade av att undersöka vilket 

ledarskap den anställda efterfrågar. Vidare valde vi bort de frågor som behandlar laissez-

faire, eftersom vår studie inte omfattar den ledarskapsstilen.  

 

Transformativt och transaktionellt ledarskap mättes genom att respondenterna fick ta 

ställning till 14 påståenden om vad som kännetecknar en bra ledares agerande, genom 

frågan: En bra ledare… (se fråga 6 i Bilaga 1). Åtta påståenden var kopplade till 

kategorierna inom transformativt ledarskap, vilka är: idealiserat inflytande, inspirerande 
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motivation, intellektuell stimulans och individualiserad anpassning (Bass, 1997; Avolio 

m.fl., 1999). Vidare var sex påståenden kopplade till kategorierna inom transaktionellt, det 

vill säga: betingad belöning, tillfälligt aktivt ledarskap och tillfälligt passivt ledarskap 

(Bass, 1997; Bass & Avolio, 1995). Vi använde två påståenden för var kategori inom de 

båda ledarskapsstilarna, för att kontrollera validiteten. En del påståenden översattes direkt 

från MLQ-versionen (Bilaga 2), medan övriga formulerades utifrån tidigare forskning som 

vi har behandlat i studien. Bilaga 3 visar vilket påstående som avser att mäta vilken sorts 

ledarskapsstil. Respondenten besvarade frågorna med hjälp av en femgradig likertskala, 

varför varje svar kodades med siffran ett till fem. I analysen består variabeln transformativ 

ledarskapsstil av summan av antal påståenden delat med åtta. Transaktionell ledarskapsstil 

består av summan av antal påståenden delat med fyra, då två påståenden plockades bort, 

vilket argumenteras för i avsnitt 4.6.  

 

Den del av enkäten som behandlar de anställdas inställning till ledarens personlighet har 

inspirerats av den befintliga enkätmetoden TIPI. Metoden är anpassad för att mäta 

personlighet utifrån Femfaktormodellen i en förenklad form, i syfte att skapa en kort och 

enkel enkät (Gosling, m.fl., 2003). TIPI utvecklades till följd av behovet att snabbt kunna 

bedöma personlighetsdrag, vilket växte fram ur studier som krävde korta enkäter eller när 

personlighet inte är det huvudsakliga ämnet i studien (Gosling, m.fl., 2003). Metoden är 

ursprungligen utvecklad av Gosling m.fl. (2003), och har fått stort inflytande, vilket 

indikeras av antalet citationer av originalartikeln (>5300, Google Schoolar). Vetenskapliga 

bevis stöder att TIPI är en lämplig metod för att mäta de fem egenskaperna från 

Femfaktormodellen. Exempelvis har det funnits starka samband mellan mätningar från 

TIPI och längre personlighetsmätningar, vilket indikerar att TIPI fångar in personligheten 

på ett likvärdigt sätt trots att mätningen är avsevärt mindre (Ziegler, Kemper, & Kruyen, 

2014). 

 

Korrigeringar av enkätmetoden har dock krävts till följd av nedan presenterade 

anledningar. TIPI, likt övriga nämnda enkätmodeller i denna studie, utgår ifrån att individen 

ska bedöma sin egen personlighet. Vår studie, å andra sidan, syftar till att individen ska 

bedöma någon annans personlighet, eller ännu utförligare: vad individen föredrar i någon 

annans personlighet för att motiveras. Det innebär att den ursprungliga TIPI-modellen 
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(Bilaga 4) behövde bearbetas. Den initierade förklaringstexten förändras till att fokusera på 

vad respondenten föredrar hos en ledare genom att lyda: En bra ledare bör ha följande 

egenskaper… (se fråga 7 i Bilaga 1). Vidare består TIPI av tio påståenden, två för var och 

en utav de fem egenskaperna i Femfaktormodellen. Ett påstående beskriver vad som 

karakteriserar egenskapen, och ett andra beskriver motsatsen. Exempelvis kan påstående 

nummer ett och nummer sex jämföras i Bilaga 4, som hör till den positiva respektive 

negativa polen av egenskapen Extraversion.  

 

Användningen av både positiva och negativa förklaringar av karaktärsdragen fungerar som 

en kontrollerande faktor i den ursprungliga TIPI-modellen, men blir problematisk i 

sammanhang som syftar till att respondenten ska skatta någon annan än sig själv. Det 

föreligger en risk att respondenten uppfattar motsatserna till egenskaperna Öppenhet, 

Samvetsgrannhet, Extraversion och Sympatiskhet som negativa (Bilaga 4) och därmed 

väljer en låg grad på likertskalan för samtliga motsats-påståenden, vilket försvårar analysen 

i studien. För att undvika det byttes motsats-påståendena ut mot ytterligare åtta positiva 

påståenden, två för var av de fyra egenskaperna (Bilaga 5). Motsatt resonemang gäller för 

egenskapen Neuroticism, som karakteriseras av karaktärsdrag med negativ klang, som 

konventionell, orolig och lättirriterad (Gosling, m.fl., 2003). Tidigare forskare har 

behandlat problemet genom att enbart använda motsats-påståenden för egenskapen 

Neuroticism, vilka utgörs av positiva egenskaper såsom emotionellt stabil, lugn, 

avslappnad och självsäker, för att göra dem enklare att skattas och värderas av respondenten 

(Smith & Canger, 2004; Nunes, Limpo, Lima, & Castro, 2018; Costa, McCrae, & Kay, 

1995). Vår avsikt var att göra likadant i vår enkät, det vill säga att enbart använda motsats-

påståenden för egenskapen Neuroticism. Däremot uppstod ett missförstånd vid skapandet 

av enkäten, som ledde till ett misstag i urvalet av de tre påståendena för egenskapen 

Neuroticism. Det resulterade i att två ursprungliga karaktärsdrag och ett motsatt användes, 

vilket inte går i linje med vad vi initialt hade planerat och även försvårar analysen. Vi hade 

däremot fortfarande möjlighet att använda oss utav det påstående som beskriver motsatsen 

till Neuroticism, vilket utgjorde fråga 7n och beskriver ledaren som “avslappnad”. De två 

påståendena som behandlade ursprungliga karaktärsdrag var inte möjliga att använda i 

analysen, eftersom de upplevs som negativa och därmed värderas lågt på likertskalan av en 

övervägande del av respondenterna.  
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Den ursprungliga TIPI-enkäten omarbetades således till att bestå av femton påståenden, tre 

för varje egenskap, varav påståendena för fyra av de fem egenskaperna karaktäriserades av 

enbart positiva kännetecken. Bilaga 5 visar vilket påstående som avser att mäta vilken sorts 

egenskap. Samtliga adjektiv som de femton påståendena bestod av valdes ut från den 

sammanställning som Gosling m.fl. (2003) använde och presenterade vid utformningen av 

TIPI, vilka går att finna i Tabell 3.1 som beskrevs i avsnitt 3.2.3. Ledarens personlighet 

behandlades i enkäten genom frågorna 7a till och med 7o, vars svar kodades med siffrorna 

ett till fem då även dem besvarades via en femgradig likertskala. Egenskaperna 

Extraversion, Samvetsgrannhet och Öppenhet består av summan av antal påståenden delat 

med tre. För egenskapen Sympatiskhet valdes ett påstående bort i analysen (se avsnitt 4.6) 

och består således av summan av de två återstående påståendena delat med två. Enligt 

argumentationen ovan användes enbart ett påstående för att mäta egenskapen Neuroticism, 

vilket föranledde att egenskapen består av enbart det påståendet i analysen.  

4.4.4. Beroende variabler 

Studiens beroende variabel utgörs av motivation och delas upp i variablerna yttre 

motivation och inre motivation, vilka gjordes mätbara genom användning av enkätmetoden 

WEIMS (Bilaga 6). Metoden grundades i den motivationspsykologiska teorin Self 

Determination Theory för att mäta arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2004; Tremblay, m.fl., 

2009). I dess original utgörs enkäten enligt WEIMS av 18 föremål, uppdelade på sex olika 

kategorier av motivation med tre påståenden på varje, varav två kategorier utgörs av inre 

och yttre motivation och resterande fyra representerar andra kategoriseringar. 

Respondenten ombes att ange i vilken utsträckning påståendena stämmer överens med 

varför de arbetar genom en sjugradig likertskala, från ‘Instämmer inte alls’ till ‘Instämmer 

fullständigt’ (Tremblay, m.fl., 2009).  

 

Eftersom denna studie inte berör alla sex kategorier av motivation valde vi ut de sex 

påståenden som rörde inre och yttre motivation (Bilaga 6). Påståendena omformulerades 

och kompletterades sedan för att anpassas till vår studie, vilket resulterade i totalt tio 

påståenden, fem om inre och fem om yttre motivation. Bilaga 7 visar vilket påstående som 

avser att mäta vilken sorts motivation. Likt originalet uppmanas respondenten ta ställning 

till påståendena genom att ange i vilken grad de instämmer, däremot i femgradig skala 
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istället för sju. Respondentens motivation behandlades i fråga 8, varav svaren med 

anledning av den femgradiga likertskalan även de kodades med en siffra mellan ett och 

fem. Både inre och yttre motivation är därmed kontinuerliga variabler som består av 

summan av antal påståenden hänförliga till respektive motivationsfaktorn delat med fem.  

4.4.5. Modererande variabel 

En modererande variabel används då den förväntas ha en förstärkande eller försvagande 

påverkan på sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna (Denscombe, 2018). 

I denna studie utgör sektortillhörighet den modererande variabeln, eftersom den utifrån 

hypotesernas utformning förväntas ha en förstärkande effekt på orsakssambandet mellan 

ledarskap och motivation. För att på ett relevant sätt fånga ekonomens sektortillhörighet 

ombads respondenterna ange om de arbetar inom privat eller offentlig sektor, av vilka 

offentlig sektor delades upp i stat, landsting och kommun. Vi frågade endast om 

respondentens nuvarande sektortillhörighet, eftersom tidigare tillhörighet inte var av 

betydelse för den modererande variabeln i denna studie. Det var respondentens tillfälliga 

sinnestillstånd och tankar kring motivation som speglades i svaren, vilket gjorde att vi inte 

ställde frågor om eventuell tidigare eller framtida anställning, eller respondentens tankar 

om respektive sektor. Sektortillhörighet mättes genom fråga 5 och hade fyra svarsalternativ 

Privat, Statlig, Landsting samt Kommunal. Eftersom ytterst få respondenter hade angivit 

sin sektortillhörighet som statlig eller till landsting, närmare bestämt två till statlig och en 

till landsting, kodades sektortillhörigheten till Offentlig sektor (0) och Privat sektor (1), 

vilket gör den till en kategorisk variabel. 

4.5. Analys 

För att uppnå studiens syfte, vilket är att förklara hur anställdas motivation påverkas av 

ledarskapsstil och ledarens personlighet samt undersöka hur sambandet är modererat av 

sektor, utvärderades den insamlade empirin genom statistiska dataanalyser. Innan analysen 

kunde påbörjas sammanställdes det empiriska materialet i ett Exceldokument, vilket 

gjordes automatiskt av enkätverktyget Webbenkater.com. Datamaterialet överfördes 

därefter till programmet SPSS, ett dataverktyg för statistisk analys, och kodades enligt 

operationaliseringen. I SPSS testades de åtta hypoteserna med en signifikansnivå på 5 % 

vilket ger den statistiska analysen en konfidensgrad på 95 %. Signifikansnivån bestämmer 
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hur stor risken är att en sann nollhypotes förkastas (Körner & Wahlgren, 2015). Vi ville 

således ha en så låg signifikansnivå som möjlig för att generera en korrekt analys i största 

möjliga utsträckning, det vill säga undvika att dra felaktiga slutsatser. Enligt Körner och 

Wahlgren (2015) är signifikansnivån 5 % den lägsta för att testen ska vara tillräckligt 

tillförlitliga, det vill säga där sambanden anses vara statistiskt giltiga.  

 

Analysen av det empiriska materialet inleddes med en beskrivande statistisk analys vilken 

framställer kompositionen av det insamlade materialet. Analysen återfinns i avsnitt 5.1 och 

berör bakgrunds- och kontrollvariablerna samt beroende och oberoende variabler. Vidare 

genomfördes en analys enligt Cronbach’s Alpha-test för att mäta den interna reliabiliteten 

och därigenom undersöka förutsättningarna att slå samman variabler. Testet visar hur väl 

de frågor som mäter ledarskapsstil, personlighet och motivation verkligen mäter ett och 

samma koncept, samt om de därmed kan slås samman med hög reliabilitet. För att 

undersöka och identifiera samband mellan studiens beroende och oberoende faktorer 

genomfördes en bivariat korrelationsanalys grundad i Spearmans icke-parametriska 

korrelation. Vidare består analysen huvudsakligen av multipel linjär regressionsanalys, 

vilket beskriver hur ledarskapsstil och ledarens personlighet påverkar den beroende 

variabeln motivation. Multipla regressioner utfördes inledningsvis utan hänsyn till 

sektortillhörighet för att besvara de fyra första hypoteserna om ledarskapets påverkan på 

motivation. Avslutningsvis genomfördes multipla regressioner med en modererande effekt 

för att undersöka vilken påverkan sektortillhörighet har på det kausala sambandet mellan 

ledarskap och motivation.  

4.6. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet, överensstämmelse och logik (Bryman 

& Bell, 2011). I praktiken innebär det, för kvantitativa studier, att studien är genomförd på 

ett sådant sätt att den kan upprepas på en liknande population och generera liknande resultat 

(Bryman & Bell, 2011). Användningen av de etablerade mätinstrumenten MLQ, TIPI och 

WEIMS i vår enkät bidrar till att öka undersökningens reliabilitet, eftersom såväl 

tillvägagångssättet som resultaten av enkätundersökningen går att jämföra med tidigare 

studier. Vidare kan tillförlitligheten i vår enkät testas genom att genomföra undersökningen 

ytterligare en gång, vilket vi med hänsyn till den begränsade tidsramen dock inte hade 
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möjligheten att göra. Däremot är tillvägagångssättet beskrivet på ett sådant sätt att samma 

undersökning kan utföras av någon annan på en liknande population, genom vilken 

enkätens pålitlighet kan kontrolleras. Reliabiliteten stärks ytterligare genom att enkäten 

testades på fyra personer innan den spreds ut, varigenom dess överensstämmelse och logik 

sattes på prov. Även det faktum att svaren behandlades konfidentiellt, samt att 

respondenten inte behövde uppge personliga uppgifter, bidrog troligtvis till att 

respondenten kände sig tryggare att besvara frågorna på ett sanningsenligt sätt.  

 

Vidare har validitet att göra med om den använda metoden verkligen mäter det som avses 

mätas i studien (Bryman & Bell, 2011), och hänvisar till relevansen, noggrannheten och 

precisionen i datainsamlingen (Denscombe, 2018). Validiteten i en enkätundersökning 

handlar med andra ord om huruvida en eller flera frågor som utformats för att mäta ett visst 

begrepp verkligen mäter det begreppet (Bryman & Bell, 2011). Återigen spelar 

användningen av de väl beprövade mätinstrumenten MLQ, TIPI och WEIMS en stor roll, 

eftersom deras kontinuerliga användning inom liknande forskning vittnar om att de bidrar 

till en hög validitet. Validiteten stärks även genom att sammanställningen av den insamlade 

empirin i hög grad automatiserades genom direkt överföring från webbsidan till Excel och 

SPSS, vilket minskade risken för inmatnings- eller avläsningsfel. Materialet kontrollerades 

även manuellt genom rensning av felformulerade svar, gällande exempelvis angivelsen av 

årtal på frågan rörande födelseår.  

 

Validiteten för enkätundersökningen kontrollerades vidare genom Cronbach’s Alpha-test 

av de frågor som mätte ledarskapsstil, ledarens personlighet samt motivation. Testet gav en 

insikt kring huruvida respektive variabel mättes korrekt av tillhörande påstående, vilket är 

en förutsättning för att kunna slå samman variabler för att på så vis kunna besvara hur 

anställdas motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, samt hur 

sambanden påverkas av sektor. Åtta frågor avsåg att mäta transformativ ledarskapsstil och 

sex frågor avsåg att mäta transaktionell ledarskapsstil (Bilaga 3). Vad gäller ledarens 

personlighet bestod enkäten av tre frågor som avsåg mäta samma egenskap, totalt 15 

egenskapsfrågor. I avsnitt 4.4.3 redogjordes för ett misstag i den utskickade enkäten, då två 

av tre påståenden gällande egenskapen Neuroticism var felaktiga. Därför togs de bort i 

SPSS-analysen och ett Cronbach´s Alpha-värde räknades inte fram för de påståendena 
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eftersom endast ett påstående (fråga 11 i Bilaga 5) var användbart i analysen. Vidare var 

syftet att genom Cronbach´s Alpha-test kontrollera att de tre påståenden som valts för att 

mäta övriga fyra egenskaper faktiskt mäter egenskaperna på ett önskvärt sätt, vilket då 

resulterar i att en variabel för varje egenskap kan skapas. Slutligen testades den interna 

reliabiliteten för de fem frågor som avsåg mäta inre motivation och de fem frågor som 

avsåg mäta yttre motivation (Bilaga 7).  

 

Cronbach´s Alpha-testet kan anta ett värde mellan 0 och 1, och bör anta ett värde över minst 

0,7, helst 0,8, för att frågorna ska kunna skapa en variabel med hög reliabilitet (Pallant, 

2013). För de frågor som avsåg att mäta de två ledarskapsstilarna erhölls ett Cronbach´s 

Alpha-värde på 0,891 för transformativ ledarskapsstil och på 0,622 för transaktionell 

ledarskapsstil (Tabell 9.1, Bilaga 9). Alpha-värdet för frågorna som mätte transaktionell 

ledarskapsstil understeg således gränsvärdet för att en sammanslagning ska vara motiverad, 

vilket ledde till att en uteslutning av påståenden genomfördes för att öka reliabiliteten bland 

frågorna. Genom att utesluta frågorna 13 och 14 (Bilaga 3) genererades ett Alpha-värde på 

0,717 vilket överstiger gränsvärdet. Resultatet blev att en sammanslagning av frågorna 9–

12 är motiverad och anses mäta variabeln transaktionell ledarskapsstil med tillräckligt hög 

reliabilitet. 

 

Angående de fem egenskaperna gjordes testet endast för fyra av egenskaperna enligt 

tidigare diskussion. För egenskaperna Samvetsgrannhet och Öppenhet erhölls ett Alpha-

värde som översteg 0,7. Däremot gav frågorna som avsåg att mäta Extraversion och 

Sympatiskhet ett Alpha-värde på 0,641 respektive 0,690, vilket understeg gränsvärdet 0,7. 

Det innebar att frågorna inte kunde anses mäta det de avsåg att mäta med tillräckligt hög 

reliabilitet (Pallant, 2013). För att förbättra reliabiliteten för mätningen av Extraversion och 

Sympatiskhet testades att utesluta ett utav de tre karaktärsdragen för att testa om en 

kombination av endast två adjektiv gav ett Alpha-värde över gränsvärdet. För egenskapen 

Sympatiskhet gav kombinationen av karaktärsdragen “pålitlig” och “ansvarsfull” ett 

Alpha-värde över 0,7, men ingen annan kombination (Tabell 9.2, Bilaga 9). Slutsatsen blev 

att “pålitlig” och “ansvarsfull” kunde sammanslås till variabeln “sympatiskhet”. För 

egenskapen Extraversion gav ingen kombination av de tre karaktärsdragen ett Alpha-värde 

över 0,7 (Tabell 9.2, Bilaga 9). Det finns dock författare som hävdar att ett Alpha-värde 
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över 0,6 är ett accepterat värde för att anse att påståenden uppvisar hög reliabilitet (Zalma, 

Safiah, Ajau, & Khairil Anuar, 2013; Moss, Prosser, Costello, Simpson, Patel, Rowe, … & 

Hatton, 1998; Jones & Jayawarna, 2010). Det kan även motiveras av det faktum att 

Cronbach’s Alpha är beroende av såväl antalet påståenden som korrelationen mellan dem 

(Pallant, 2013; Moss, m.fl., 1998). Är antalet påståenden över 10 tenderar Alpha-värdet att 

vara högt, och är antalet påståenden lågt (som i detta fall med två eller tre påståenden) 

avspeglas det troligtvis i ett lågt Alpha-värde (Pallant, 2013). Genom Spearmans 

korrelationstest undersöktes korrelationen mellan de tre frågorna som avser mäta 

egenskapen Extraversion, då hög korrelation uppvisades mellan samtliga tre frågor (Tabell 

9.3, Bilaga 9). Till följd av dessa resonemang accepterades Alpha-värdet på 0,639 för 

Extraversion och således sammanslogs egenskapens tre karaktärsdrag till variabeln 

“extraversion”. 

 

Gällande frågorna som mätte inre och yttre motivation erhölls ett Alpha-värde på 0,844 för 

inre motivation och ett värde på 0,821 för yttre motivation (Tabell 9.1, Bilaga 9) vilket 

indikerar att frågorna mätte det de avsåg att mäta (Pallant, 2013). 

 

Baserat på Cronbach’s Alpha-testen togs nya variabler fram genom sammanslagning av 

variabler. De nya värdena för transformativ ledarskapsstil, transaktionell ledarskapsstil, 

Extraversion, Samvetsgrannhet, Sympatiskhet, Öppenhet, inre motivation samt yttre 

motivation beräknades genom att summera värdena för de olika grupperna av enkätfrågor 

med ett accepterat Alpha-värde, och dividera med antalet frågor som avsåg mäta varje 

variabel. Resultatet blev ett medelvärde för alla de inkluderade frågorna vilka den fortsatta 

analysen kommer baseras på. De nya variablerna presenteras i Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Sammanfattning av variabelsammanslagning  

 

4.7. Forskningsetiska beaktanden 

Bryman och Bell (2011) och Denscombe (2018) menar att det finns fyra forskningsetiska 

huvudprinciper som ska beaktas vid datainsamling direkt från människor, exempelvis 

genom en enkätundersökning som i detta fall. De fyra principerna innebär att forskaren 

genomför sin undersökning på ett sätt som skyddar deltagarnas intresse, garanterar 

frivillighet och informerat samtycke, undviker falska förespeglingar och bedrivs med 

vetenskaplig integritet samt följer den nationella lagstiftningen (Bryman & Bell, 2011; 

Denscombe, 2018).  

 

För att skydda deltagarnas intresse vidtogs åtgärder för att säkerställa att personuppgifter 

behandlades konfidentiellt. Eftersom datainsamlingen genomfördes i form av en 

webbenkät genom distributionsverktyget Webbenkater.com är frågan om datasäkerhet 

aktuell. Därav undersöktes vilken policy hemsidan hade gällande personuppgifter och 

enkätsvar. Då det framkom att webbsidan använder datakryptering och säkra anslutningar 

för att förhindra att material sprids till obehöriga ansågs distributionsverktyget vara 

lämpligt att använda (WebbEnkäter, 2018). Med tanke på att undersökningen behandlade 

frågor rörande respondentens syn på “en bra ledare”, kan avslöjandet av information vara 

besvärande för deltagarna (Denscombe, 2018). Vi valde därför att efterfråga så lite 

personlig information som möjlig om deltagarna, för att de skulle känna sig bekväma med 

att svara sanningsenligt på frågorna. Vi utelämnade exempelvis frågor om arbetsplats, 

arbetsuppgifter och befattning, och efterfrågade inte heller respondentens mailadress. 
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Vidare var anonymiteten systematiserad på ett sådant sätt att det inte var möjligt att utläsa 

vem som hade angivit vilket svar.  

 

Respondentens frivillighet och samtycke garanterades genom att studiens syfte nämndes 

redan i inlägget genom vilket enkäten delades (Bilaga 10), och beskrevs även mer utförligt 

genom en kort introduktion innan enkäten påbörjades (Bilaga 11). På så vis informerades 

respondenten omedelbart om vad undersökningen behandlade. Vidare var enkäten frivillig 

och kunde avbrytas av respondenten när som helst genom att lämna webbsidan. Enbart en 

fråga var obligatorisk, nämligen fråga 3 som behandlade arbetsuppgifter. Frågan var 

obligatorisk eftersom undersökningen och studien i helhet behandlar ekonomer, vilket 

gjorde att enbart svar från respondenter med ekonomirelaterade arbetsuppgifter var 

relevanta för vidare analys. Respondenten fick information om att enkätundersökningen 

vände sig till den som arbetade med ekonomirelaterade uppgifter innan enkäten påbörjades 

både i inläggets text och enkätens introduktion. Övriga frågor i enkäten kunde respondenten 

hoppa över.  

 

Informationen som respondenten försågs med i enkätens introduktion uppfyller även 

kriteriet att undvika falska förespeglingar, eftersom den upplyste om att 

enkätundersökningen tillhörde en kandidatuppsats. Vi uppgav även våra kontaktuppgifter 

för att visa oss tillgängliga för frågor samt för att bekräfta vår tillhörighet som studenter på 

Högskolan Kristianstad. Även kontaktuppgifter till vår handledare uppgavs för att erbjuda 

respondenten kontakt med en person med objektiv inblick i studien. Den vetenskapliga 

integriteten säkerställdes dels genom diskussion med vår handledare om lämpliga 

tillvägagångssätt angående urval och genomförande, dels genom att enkäten granskades av 

handledaren. Även kontinuerlig referens till och stöd av tidigare forskning upprätthöll 

vetenskaplig integritet. Då studien ingår i en högskoleutbildning på grundnivå omfattas 

enkätundersökningen inte av lagar gällande etikprövning (SFS 2003:460).  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel återges studiens empiriska resultat med tillhörande analys för att kunna 

analysera hur ekonomers motivation påverkas av ledarskapsstil och ledarens personlighet, 

modererat av sektor. Inledningsvis presenteras beskrivande statistik för det insamlade 

materialet. Vidare sker hypotesprövning genom korrelationstest samt multipel linjär 

regressionsanalys.  

5.1. Beskrivande statistik 

Totalt 204 personer påbörjade enkätundersökningen, varav 193 fullföljde enkäten och 

besvarade samtliga frågor. För att kunna genomföra en fullständig analys krävdes 

kompletta svar, därför sorterades de ofullbordade enkäterna bort. Av de 193 som fullföljde 

enkäten svarade 15 respondenter “nej” på kontrollfrågan gällande ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter, vilket gjorde att även deras svar togs bort eftersom undersökningen rör 

ekonomer. Återstående 178 enkätsvar kommer i nedanstående avsnitt sammanställas 

utifrån de tre kontrollvariablerna som presenterades i avsnitt 4.4. Även respondenternas 

sektorfördelning presenteras. 

 

Svarsfrekvensen för undersökningen är svår att beräkna. Vad gäller distribueringen av 

enkäten via de två grupperna på sociala medier finns det visserligen en siffra på antalet 

medlemmar i grupperna. Däremot är det inte möjligt att se hur många som är aktiva och 

faktiskt har sett inlägget om enkätundersökningen. Vad gäller det kompletterade 

tillvägagångssättet, att skicka ut mail till Skånes alla kommuner, finns inte heller någon 

möjlighet att beräkna svarsfrekvensen. Eftersom enkäten förmedlades vidare av 

kontaktpersonen till anställda och medarbetare är det omöjligt att veta hur många som 

faktiskt erbjudits att besvara enkäten. Således presenteras ingen svarsfrekvens. 

5.1.1. Beskrivande statistik för kontrollvariablerna 

Enkäten besvarades av 85 män och 93 kvinnor (Tabell 8.1, Bilaga 8). Fördelningen mellan 

män och kvinnor är således jämn. Anledningen till det kan troligtvis vara att 

könsfördelningen bland de som enkäten nådde var jämn. Av de personer som direkt 

kontaktades via mail var cirka 40 % män och 60 % kvinnor. Fördelningen i grupperna som 
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kontaktades via LinkedIn är däremot okänd. Vidare är yrkesgruppen ekonomer bred, vilket 

förmodligen jämnar ut den eventuella snedvridningen som kan förekomma inom yrkets 

specifika områden. I enkäten besvarade respondenten frågan om sin ålder genom att uppge 

sitt födelseår med fyra siffror. För att förenkla analysen beräknades sedan åldern i hela år. 

Medelvärdet var 44,1 år med en standardavvikelse på 12,2 år, och medianåldern var 44,0 

år (Tabell 8.2, Bilaga 8). Den yngsta respondenten var 22 år gammal och den äldsta var 66 

år, vilket visar att respondenterna har en god spridning i ålder. Fördelningen av 

respondenternas arbetslivserfarenhet inom nuvarande sektor illustreras i Tabell 8.3 (Bilaga 

8). Medianvärdet var 10,0 år och medelvärdet 14,0 år, med en standardavvikelse på 11,6 

år. Den lägsta angivna erfarenheten är noll hela år och den högsta angivna erfarenheten 45 

år, vilket visar att även måttet arbetslivserfarenhet har en god spridning då enkäten har nått 

individer med olika arbetslivserfarenhet. 

 

Fördelningen av respondenternas sektortillhörighet presenteras i Tabell 8.4 (Bilaga 8). Som 

nämnts i avsnitt 4.4.5 var det endast två respondenter som angav statlig tillhörighet och en 

som angav landsting. Eftersom antalet var så litet utgjorde det inte ett representativt urval 

(Körner & Wahlgren, 2015), varför vi valde att slå ihop statlig sektor och landsting med 

kommunal sektor, och låta dem tillsammans utgöra offentlig sektor. Det resulterade i att 

privat sektor utgjordes av 86 respondenter och offentlig sektor av 92 respondenter. 

Sektorfördelningen är således jämn, vilket kan förklaras av vår kompletterande distribution 

av enkäten via mail till kommuner. Varför 100 % av de första enkätsvaren från LinkedIn 

besvarades av privatanställda ekonomer kan endast spekuleras kring då sektorfördelningen 

i de två grupperna är okänd. Möjligtvis är andelen privatanställda betydligt högre än 

andelen offentligt anställda eftersom svarsfördelningen var så snedställd. Anledningen till 

att 88 av 93 svar från den offentliga sektorn kommer från kommunalt anställda ekonomer 

är sannolikt en konsekvens av att det kompletterande utskicket via mail endast gjordes till 

kommunalt anställda, samt den generellt låga svarsfrekvensen från offentligt anställda från 

LinkedIn. Då fördelningen mellan män och kvinnor rent procentuellt var lik fördelningen 

gällande sektortillhörighet, samt att offentlig sektor ofta sägs vara kvinnodominerad 

(Statistiska Centralbyrån, 2013), väcktes frågan om män eller kvinnor är 

överrepresenterade i någon sektor. För att kontrollera fördelningen gjordes en 

korstabulering med chi-två-test (Bilaga 8, Tabell 8.5). Testet visade inga signifikanta 
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skillnader mellan kön och sektortillhörighet, vilket pekar på en jämn könsfördelning i 

sektorerna. 

5.2. Bivariat korrelation 

En korrelationsmatris ger indikationer på huruvida det finns samband mellan två enskilda 

variabler, vilket kan undersökas genom Pearsons parametriska korrelation eller Spearman-

korrelation (Pallant, 2013). Pearson-korrelation är användbar för kontinuerliga variabler 

medan Spearman-korrelation lämpar sig bättre för variabler mätta enligt skala (Pallant, 

2013), vilket gör den senare mer passande för vårt datamaterial. Även det faktum att 

materialet innehåller dummy-variabler samt att materialet inte var normalfördelat (Tabell 

9.4, Bilaga 9) bidrog till valet av Spearman-korrelation framför Pearson (Pallant, 2013). 

Således konstruerades en korrelationsmatris enligt Spearman-korrelation innan analys 

genom multipel regression genomfördes. Styrkan på korrelationskoefficienten kan anta 

värden mellan -1 och 1. Ett värde på -1 innebär ett perfekt negativt samband, vilket innebär 

att den ena variabeln minskar i samma utsträckning som den andra ökar (Pallant, 2013). Ett 

värde på 1 betyder ett perfekt positivt samband, och innebär att variablerna förändras i 

samma utsträckning och riktning (Pallant, 2013).  

 

Avsnittet nedan inleds med en kort presentation av variablernas medelvärden samt 

standardavvikelse. Därefter diskuteras signifikanta korrelationer mellan de beroende och 

oberoende variablerna. Vidare redogörs för korrelationen mellan de oberoende variablerna 

och slutligen korrelationen för kontrollvariablerna. 

5.2.2. Korrelationsmatris 

Variablerna 4–12 i korrelationsmatrisen i Tabell 5.1 utgör enkätens beroende och 

oberoende variabler. Frågorna som utgör variablernas värden fick respondenterna besvara 

genom en likertskala från 1 till 5. Vid en översiktlig analys av korrelationsmatrisen 

konstaterades det att respondenterna överlag har instämt till påståendena i frågorna, då 

flertalet av variablerna uppvisar ett medelvärde på över 4. Egenskapen Neuroticism är en 

av de variabler som uppger ett medelvärde under 4 samt den som uppger den högsta 

standardavvikelsen på 1,013. Neuroticism är den egenskap som endast mäts genom en 

fråga, nämligen påståendet att ledaren är “avslappnad”. Det faktum att definitionen av en 
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ledare som “avslappnad” kan ha olika innebörd för olika individer, och kan tolkas som både 

positivt och negativt förklarar såväl det låga medelvärdet som den höga standardavvikelsen.  

 

För den beroende variabeln inre motivation fann vi ett starkt signifikant samband med den 

oberoende variabeln transformativt ledarskap, vilket är ett samband som beskrivs i hypotes 

1. Vidare fann testet även starka korrelationer mellan inre motivation och egenskaperna 

Öppenhet, Sympatiskhet och Extraversion där samtliga korrelationer var över 0,45 med en 

signifikans på 1%-nivån, vilket stödjer sambanden som beskrivs i hypotes 3. De 

signifikanta sambanden föranledde motivering till fortsatt test av sambanden genom en 

multipel regressionsanalys som genomfördes i avsnitt 5.3 och 5.4. Även för den beroende 

variabeln yttre motivation finns signifikanta samband för det som beskrivs i hypoteserna. 

Yttre motivation har ett signifikant samband med transaktionellt ledarskap (H2) samt med 

egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism (H4), vilka är samband som analyseras 

genom multipel regression.  

 

Korrelationsmatrisen i Tabell 5.1 indikerar ett flertal signifikanta korrelationer mellan 

oberoende variabler. Den starkaste korrelationen uppnås mellan de båda egenskaperna 

Öppenhet och Extraversion, vilka uppvisar en korrelationskoefficient på 0,588. Även 

korrelationerna mellan Öppenhet och Sympatiskhet respektive Extraversion och 

Sympatiskhet är relativt höga, 0,490 respektive 0,402. Eftersom de tre egenskaperna är 

menade att tillsammans utgöra den delen av ledarens personlighet som kopplas till inre 

motivation kan det medföra problem vid en multipel regressionsanalys om variablerna 

testas i samma modell. Ett sådant problem kallas multikollinearitet, vilket innebär att 

variabler är så starkt korrelerade med varandra att de ger missvisande resultat eftersom de 

påverkar varandra mer än vad de påverkar den beroende variabeln (Pallant, 2013). Enligt 

Pallant (2013) bör korrelationen mellan de oberoende variablerna inte överstiga 0,7 för att 

en multipel regressionsanalys ska kunna genomföras. Korrelationen mellan Öppenhet, 

Sympatiskhet och Extraversion överstiger inte 0,7 men de starka korrelationerna beaktades 

likväl i den multipla regressionsanalysen då egenskaperna testades både tillsammans i 

samma modell samt var för sig i tre olika modeller. Utfallet blev inte förändrat när de 

testades enskilt vilket betyder att de kan testas i samma modell utan att den höga 

korrelationen orsakar problem med multikollinearitet. Även mellan de oberoende 
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variablerna Samvetsgrannhet och Neuroticism som ingår i hypotes 4 finns ett signifikant 

samband. Korrelationen uppgår emellertid endast till 0,355 och är därmed under 

gränsvärdet för 0,7. Trots det testades variablerna separat i regressionsanalysen då 

variablerna gav olika utfall när de testades tillsammans jämfört med när de testades enskilt. 

 

Kontrollvariablerna utgörs av kön, ålder och arbetslivserfarenhet inom nuvarande sektor. 

För variabeln kön uppvisas korrelation med de båda beroende variablerna inre och yttre 

motivation samt med den oberoende variabeln transformativ ledarskapsstil. En ekonom 

värderar således både påståendena gällande inre och yttre motivationsfaktorer högre om 

hen är kvinna, eftersom kvinna kodades som 1 och man som 0 i materialet (avsnitt 4.4.2). 

En anledning till utfallet kan möjligtvis vara att män inte reflekterar kring vad som 

motiverar dem i lika stor uträckning som kvinnor gör och följaktligen givit lägre 

svarsvärden på motivationsfrågorna i genomsnitt. 

 

Korrelationsmatrisen uppvisar intressanta samband mellan ålder och transaktionellt 

ledarskap samt yttre motivation. Korrelationen mellan ålder och transaktionellt ledarskap 

är svagt negativ, vilket indikerar att ju äldre den anställda blir, desto lägre blir 

uppskattningen av ett transaktionellt ledarskap. Vidare pekar även korrelationen mellan 

ålder och yttre motivation i samma riktning (-0,026), även om sambandet är svagt indikerar 

det att yttre motivation minskar med åldern då sambandet är signifikant på 1%-nivån. 

Korrelationsmatrisen visar även att desto äldre ekonomen är, desto mer uppskattar hen att 

ledaren är öppen och sympatisk. För att utveckla kan utfallet bero på att en anställd som är 

äldre värdesätter att ledaren är exempelvis pålitlig och reflekterande i större grad än vad en 

yngre anställd gör.  

 

Kontrollvariabeln arbetslivserfarenhet har enligt korrelationsmatrisen signifikant negativ 

korrelation med den beroende variabeln yttre motivation. Sambandet fann vi även mellan 

ålder och yttre motivation, men för arbetslivserfarenhet är den negativa korrelationen 

starkare. Desto kortare tid ekonomen har varit anställd inom sin nuvarande sektor, desto 

mer motiveras hen av yttre motivationsfaktorer som beröm, befordran och att undvika 

anmärkningar. Arbetslivserfarenhet uppvisar även en signifikant korrelation med ålder på 

0,719 vilket överstiger gränsvärdet på 0,7 som enligt Pallant (2013) är för högt för att 
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multipel regressionsanalys ska kunna genomföras. För konstatera huruvida 

multikollinearitet föreligger tar regressionsmodellerna hänsyn till Variance Inflation 

Factor (VIF), och en diskussion förs även särskilt kring arbetslivserfarenhet och ålder i 

avsnitt 5.3.  

 
Tabell 5.1 Spearman-korrelationsmatris 

 



	

 

 

58 

5.3. Multipel regressionsanalys: Ledarskapsstilens & ledarens 

personlighets påverkan på motivation 

Multipel regressionsanalys är en lämplig analysmetod då syftet är att undersöka 

förhållandet mellan en beroende variabel och två eller fler oberoende variabler (Pallant, 

2013). Metoden lämpar sig därför för att besvara studiens hypoteser. Det finns dock ett 

flertal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna genomföra multipel 

regressionsanalys. För det första måste urvalet vara tillräckligt stort för att anses vara 

generaliserbart, vilket har att göra med studiens reliabilitet (Pallant, 2013). En konkret siffra 

på vad som är ett tillräckligt stort urval finns inte att tillgå, däremot presenterar Pallant ett 

flertal olika gränser för vad som kan anses vara ett tillräckligt stort urval (2013). Vårt 

datamaterial uppnår samtliga gränser vilket gör att den första förutsättningen uppfylls. Den 

andra förutsättningen behandlar variablernas multikollinearitet och säger att multipel 

regressionsanalys inte lämpar sig då multikollinearitet förekommer mellan några av de 

variabler som används i regressionen (Pallant, 2013). För att uppfylla förutsättningen 

analyserades korrelationsmatrisen ovan, som indikerade multikollinearitet mellan ålder och 

erfarenhet. Variablerna analyserades därför ytterligare, vilket redogörs för i stycket nedan. 

Ytterligare hantering av multikollinearitetsproblem görs genomgående i 

regressionsmodellerna då VIF-värden kontrolleras samt att oberoende variabler testas i 

olika modeller vid behov. 

 

En multikollinearitetsanalys är nödvändigt för att säkerställa att variablerna som ingår i den 

multipla regressionen inte är för starkt korrelerade med varandra, då det ger missvisande 

värden i analysen (Pallant, 2013). Det är nödvändigt att genomföra en 

multikollinaritetsanalys mellan variablerna ålder och arbetslivserfarenhet då de uppvisar en 

hög korrelation i korrelationsmatrisen. Multikollinearitetsanalysen uppvisar ett VIF-värde 

på 2,184 mellan ålder och erfarenhet. Enligt Pallant (2013) föreligger inte någon 

multikollinearitet mellan de båda kontrollvariablerna om VIF-värdet understiger 10. Andra 

källor bedömer dock att multikollinearitet föreligger om VIF-värdet överstiger 5 

(Sundberg, 2012) eller till och med 2,5 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Vid test 

av multipel regressionsanalys där ålder och arbetslivserfarenhet ingår tillsammans med 

andra variabler i modellen visar variablerna ingen signifikans om de testas i samma modell. 
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Om testet däremot genomförs med samma variabler men där ålder respektive 

arbetslivserfarenhet testas var för sig i modellerna uppvisar de signifikans. I vissa fall 

manipuleras även signifikansen för andra variabler. Det tyder således på att variablerna 

orsakar multikollinearitetsproblem vid multipel regression där båda variabler ingår, vilket 

ger ett missvisande resultat. Trots att VIF-värdet inte överstiger gränsvärdet för 

multikollinearitet dras slutsatsen från multikollinearitetsanalysen att endast ålder kommer 

tas med som kontrollvariabel i de multipla regressionsanalyserna. Det görs för att eliminera 

risken för att missvisande resultat ska framkomma. Arbetslivserfarenhet väljs bort då ålder 

visar större korrelation med övriga variabler i korrelationsmatrisen.  

 

I detta avsnitt kommer analysen redogöra för studiens fyra första hypoteser vilka behandlar 

sambandet mellan ledarskapsstil och motivation, respektive ledarens personlighet och 

motivation (Tabell 3.2). Såväl oberoende variabler som kontrollvariabler har ingått i 

analysen för att förklara de beroende variablerna inre och yttre motivation. Genomgående 

för hypotesprövningen gäller att F-värdet ska anta ett värde över 4,6 för att regressionen 

ska anses vara signifikant (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare gäller att VIF-värdet bör 

understiga det kritiska värdet på 2,5 (Djurfeldt, 2003) och måste understiga gränsvärdet 10 

som rekommenderas av Pallant (2013). Kön och ålder testades som kontrollvariabler i 

samtliga modeller.  
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Den första hypotesen testades genom att genomföra en multipel regressionsanalys med inre 

motivation som beroende variabel och transformativ ledarskapsstil som oberoende 

variabel. Resultatet presenteras i Tabell 5.2. 

 
Tabell 5.2 H1: Transformativt ledarskap har ett positivt samband med inre motivation 

 
 

Tabell 5.2 visar att modellen är signifikant. Vidare visar P-värdet signifikans på 1%-nivån 

och modellens F-värde (22,713) överstiger gränsvärdet. på 4,6. 

Determinationskoefficienten visar ett värde på 0,269, vilket innebär att 26,9 % av 

variationen i inre motivation beror på variationen i den oberoende variabeln transformativ 

ledarskapsstil och kontrollvariabeln kön. Vidare visar modellen att transformativt ledarskap 

har en positiv påverkan på inre motivation, då betavärdet är 0,477, samt att sambandet är 

starkt signifikant (p<0,001). Regressionens högsta VIF-värde (1,019) bedöms som lågt i 

förhållande till gränsvärdet och därmed föreligger ingen risk för att siffrorna blivit 

manipulerade av multikollinearitet. Även kontrollvariabeln kön är signifikant i modellen 

och tyder likt korrelationsmatrisen på att kvinnor värderar inre motivationspåståenden 

högre än män (ß = 0,171, p<0,01). Eftersom resultatet pekar på ett starkt signifikant 

samband mellan transformativt ledarskap och inre motivation accepteras hypotes 1, då 

transformativt ledarskap har en positiv påverkan på inre motivation. 
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I hypotes 2 testades den oberoende variabeln transaktionell ledarskapsstil mot den beroende 

variabeln yttre motivation. Resultaten presenteras i Tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3 H2: Transaktionellt ledarskap har ett positivt samband med yttre motivation 

 
 

Enligt Tabell 5.3 är modellen i sin helhet signifikant. Vidare har den oberoende variabeln 

transaktionell ledarskapsstil en positiv påverkan på yttre motivation (β = 0,465, p<0,001). 

Jämfört med hypotes 1 är sambandet i hypotes 2 ännu starkare, då F-värdet (31,352) samt 

den justerade determinationskoefficienten (0,34) är högre. Variationen i den beroende 

variabeln yttre motivation förklaras således till 34 % av variationen i transaktionellt 

ledarskap, kön och ålder. Även i denna modell är kön en signifikant positiv variabel. 

Kvinnor har således angivit högre svarsvärden än män på frågorna relaterade till yttre 

motivation vilket även Spearmans korrelationsmatris indikerade i avsnitt 5.2. Ålder har en 

negativ påverkan på yttre motivation: en yngre ekonom motiveras mer av yttre 

motivationsfaktorer jämfört med en äldre ekonom. Då transaktionellt ledarskap uppvisar 

ett signifikant betavärde på 0,465 bidrar ledarskapsstilen till anställdas yttre motivation och 

således accepteras hypotes 2. 
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Hypotes 3 testade de oberoende egenskaperna Öppenhet, Sympatiskhet och Extraversion 

mot den beroende variabeln inre motivation. Resultatet presenteras i Tabell 5.4.  
 

Tabell 5.4 H3: Egenskaperna Extraversion, Öppenhet och Sympatiskhet har ett positivt samband med inre 

motivation 

 
 

Tabell 5.4 visar att modellen i sin helhet är signifikant. Vidare uppvisas ett F-värde på 

36,035. Resultaten indikerar att alla tre egenskaper har positiv påverkan på inre motivation 

och signifikanta samband (p<0,05, p<0,01, p<0,001). Däremot är påverkan olika stark för 

de olika egenskaperna. Egenskapen Sympatiskhet är den starkast bidragande faktorn för 

inre motivation då egenskapen uppger det högsta betavärdet på 0,425. Egenskaperna 

Öppenhet och Extraversion uppvisar lägre betavärden och bidrar till ekonomens inre 

motivation, men inte i lika hög grad som Sympatiskhet. Vidare är modellens 

förklaringsgrad hög, eftersom den justerade determinationskoefficienten visar att 49,7 % 

av variationen i inre motivation beror på variationen i de tre egenskaperna, samt kön och 

ålder då båda kontrollvariabler är signifikanta. Regressionens högsta VIF-värde är högre 

jämfört med tabellerna 5.2 och 5.3, men understiger den kritiska nivån och uppvisar därmed 

inget tecken på multikollinearitet. Också denna modell visar att kvinnor motiveras mer av 

inre motivation. Ålder har i denna modell en svag negativ påverkan på inre motivation, 

vilket tolkas som att en yngre ekonom motiveras mer av inre motivationsfaktorer än en 
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äldre ekonom. Eftersom modellen i sin helhet är signifikant och samtliga tre egenskaper 

påverkar inre motivation accepteras även hypotes 3.  

 

Hypotes 4 testade de oberoende egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism mot den 

beroende variabeln yttre motivation. Vid test av hypotesen krävdes två olika modeller 

eftersom vi fann multikollinearitetsproblem då egenskaperna testades i samma modell. 

Således testade modell 1a den oberoende variabeln Samvetsgrannhet och modell 1b den 

oberoende variabeln Neuroticism. Resultaten av modellerna presenteras i Tabell 5.5.  

 
Tabell 5.5 H4: Egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism har ett positivt samband med yttre 

motivation 

 
 

Både modell 1a och 1b är signifikanta enligt Tabell 5.5. Modell 1a är starkare än modell 1b 

då såväl F-värde (27,0502 jmf. 11,871) som förklaringsgrad (0,310 jmf. 0,156) är betydligt 

högre i modell 1a. Egenskapernas betavärden indikerar att Samvetsgrannhet påverkar 

ekonomers yttre motivation i högre grad än vad Neuroticism gör, då betavärdet för 

Samvetsgrannhet (β = 0,426) är högre än betavärdet för Neuroticism (β = 0,172). 

Kontrollvariablerna kön och ålder har i princip likadan påverkan på yttre motivation i båda 

modellerna, vilket betyder att det är den oberoende variabeln i modellerna som styr 

förändringen i förklaringsgrad. Variationen i Samvetsgrannhet, kön och ålder styr 31,0 % 
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av variationen i yttre motivation. När Samvetsgrannhet byts ut mot Neuroticism förklarar 

modellens förklaringsvariabler endast 15,6 % av variationen i yttre motivation. Således 

visar även förklaringsgraden att Samvetsgrannhet påverkar respondenternas yttre 

motivation i högre grad än Neuroticism. Även kontrollvariabeln kön förklarar graden av 

yttre motivation, som i modell 1a och modell 1b uppvisar betavärden på 0,269 respektive 

0,297. Modellen visar även att yngre ekonomer har angivit högre svarsvärden på 

påståenden om yttre motivationsfaktorer än äldre ekonomer. Regressionen för 

kontrollvariablerna överensstämmer därmed med tidigare presenterade tabeller (Tabell 5.3 

samt korrelationsmatris) där den beroende variabeln är yttre motivation. Slutsatsen är 

således att såväl Samvetsgrannhet (β = 0,426, p<0,001) som Neuroticism (β = 0,172, 

p<0,05) har ett positivt samband med yttre motivation, vilket gör att hypotes 4 accepteras. 

 

Sammanfattningsvis har de multipla regressionsanalyserna funnit stöd för samtliga 

hypoteser mellan ledarskapsstil och motivation, samt mellan ledarens personlighet och 

motivation. resultatet sammanfattas i Tabell 5.6 nedan.  

 

Tabell 5.6 Sammanställning av hypotes 1–4 

  Sammanställning av hypotes 1–4 Resultat                                   Slutsats 

H1: Transformativt ledarskap ð inre motivation Positivt samband Accepteras 

H2: Transaktionellt ledarskap ð yttre motivation Positivt samband Accepteras 

H3: Extraversion, Öppenhet & Sympatiskhet ð inre motivation Positivt samband Accepteras 

H4: Samvetsgrannhet & Neuroticism ð yttre motivation                      Positivt samband Accepteras 

 

5.4. Multipel regressionsanalys: Effekten av sektortillhörighet 

Multipla regressionsanalyser utfördes även för att besvara studiens fyra avslutande 

hypoteser (Tabell 3.2) som behandlar sektortillhörighetens förstärkande effekt på 

sambanden mellan ledarskapsstil och motivation, respektive ledarens personlighet och 

motivation. Då modellerna innehåller modererande variabler användes även Jeremy 

Dawsons diagram (Dawson, u.å) för att kunna tolka och visuellt visa de modererande 
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effekterna. Genom att använda sektortillhörighet som modererande variabel blir det möjligt 

att urskilja om den har någon effekt på de kausala sambanden. Även kontrollvariabler ingår 

i modellerna, då vi likt tidigare regressioner kontrollerar för inverkan av kön och ålder.  

Den modererande variabeln i analyserna är sektor, vilken kodades som 0 = Offentlig sektor 

och 1 = Privat sektor. I analyserna görs en stegvis multipel regression då kontrollvariabeln 

ingår i steg ett, oberoende variabler och sektor inkluderas i steg två och slutligen den 

modererande variabeln i steg tre. För att skapa sektor som en modererande variabel 

multiplicerades sektor med de oberoende variablerna, vilka först standardiserades. 

Standardiseringen av de oberoende variablerna var nödvändig för att undvika 

regressionsanalyser med hög grad av multikollinearitet, vilket är en vanlig effekt då den 

oberoende och den sammanslagna modererande variabeln är starkt korrelerade. 

 

Hypotes 5 testades genom en multipel regressionsanalys med sektor som modererande 

variabel på sambandet mellan inre motivation och transformativt ledarskap. Resultatet 

presenteras i Tabell 5.7. Dawsons diagram användes för att tolka och visualisera resultatet 

(Diagram 5.1).  

 

Tabell 5.7 H5: Det positiva sambandet mellan transformativt ledarskap och inre motivation förstärks av 

offentlig sektor, i förhållande till privat sektor 
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Diagram 5.1 H5: Dawsons diagram 

 
 

Tabell 5.7 visar att såväl modell 2a som 2b är signifikanta. Vidare visar modellens F-värden 

(16,952 och 14,771) samt p-värden (p<0,001) att även regressionerna är signifikanta. 

Modell 2b tar hänsyn till sektorns modererande effekt. Kontrollvariablerna uppvisar samma 

resultat som i Tabell 5.2 där sektor inte testades som modererande variabel. Den justerade 

determinationskoefficienten förbättras från 0,265 till 0,280 när den modererande variabeln 

adderas i regressionen, vilket enligt regressionen är en signifikant förändring. Vetskapen 

kring vad variationen i ekonomernas inre motivation beror på ökar således endast i liten 

grad när sambandet testas i kontexten sektor. Vid analys av betavärdena visar modellen att 

transformativ ledarskapsstil har den största påverkan på den beroende variabeln inre 

motivation. Kön och sektor påverkar den beroende variabeln i ungefär lika hög grad. 

Signifikansen på den modererande variabeln visar att det finns en signifikant skillnad 

mellan privat och offentlig sektor gällande sambandet mellan transformativ ledarskapsstil 

och inre motivation. Vid tolkning utifrån Dawsons diagram (Diagram 5.1) visar den 

positiva lutningen på de båda linjerna att det i privat såväl som i offentlig sektor finns ett 

positivt samband mellan transformativt ledarskap och inre motivation. Dock är lutningen 

brantare för linjen som representerar privat sektor och det innebär att sambandet är starkare 

inom privat sektor. I praktiken innebär det att effekten av en transformativ ledarskapsstil 

på anställdas inre motivation är större om ekonomen arbetar inom privat sektor än om 

ekonomen arbetar inom offentlig sektor. En ekonom som föredrar inre motivationsfaktorer, 

såsom utmaningar, som utsätts för ett transformativt ledarskap bringar större ökning i 

ekonomens inre motivation än om hen varit anställd inom offentlig sektor. Detta motsäger 
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således tidigare forskning som indikerade att effekten är störst inom offentlig sektor. 

Tidigare forskning som presenterades i kapitel 3 testade endast sambandet indirekt, således 

skapades hypoteserna i denna studie genom kopplingar till teorierna och logiska 

resonemang. En möjlig förklaring till skillnaden i resultat kan följaktligen vara att 

respondenterna inte besvarade samma påståenden då tidigare forskning inte testade 

WEIMS och MLQ mot varandra. Ytterligare en tänkbar förklaring är att ekonomer i 

Sverige inte motiveras likt de respondenter som tidigare forskning undersökt. Hypotesen 

kan således inte accepteras då privat sektor har starkare modererande effekt än vad offentlig 

sektor har. Därmed förkastas hypotes 5. 

 

Hypotes 6 testade sektor som modererande variabel på sambandet mellan yttre motivation 

och transaktionellt ledarskap. Resultatet presenteras i Tabell 5.8. Eftersom sektor inte var 

signifikant som modererande variabel presenteras inget Dawson-diagram.  

 

Tabell 5.8 H6: Det positiva sambandet mellan transaktionellt ledarskap och yttre motivation förstärks av 

privat sektor, i förhållande till offentlig sektor 

 
 

Resultatet av Tabell 5.8 visar att både modell 3a och 3b är signifikanta. Modellernas F-

värden (25,107 och 20,197) är höga och bekräftar att regressionerna är signifikanta. Modell 

3b tar hänsyn till sektor som modererande variabel, vilken inte är signifikant. Däremot är 
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sektor signifikant som oberoende variabel och uppnår ett betavärde på 0,141 i modell 3a. 

Sektor förstärker således inte sambandet mellan den oberoende och den beroende variabeln, 

utan utgör emellertid tillsammans med transaktionell ledarskapsstil, kön och ålder 

förklaringsvariabler för ekonomens yttre motivation. Eftersom variabeln är positiv skiljer 

sig privat sektor från offentlig sektor beträffande inverkan på den beroende variabeln, privat 

sektor utgör den starkaste bidragande faktorn. Transaktionell ledarskapsstil har ett 

betavärde på 0,455 i modell 3a och utgör det starkaste bidraget för att förklara yttre 

motivation, men om ekonomen arbetar inom privat sektor förklarar även det varför 

personen motiveras av yttre motivationsfaktorer. Modellens förklaringsgrad visar att 35,3 

% av variationen i yttre motivation bland ekonomer förklaras av transaktionell 

ledarskapsstil, sektor, kön och ålder. Det är en liten ökning vid jämförelse av 

förklaringsgraden i Tabell 5.4 (0,340) där sektor inte är med i modellen som oberoende 

variabel, vilket innebär att det inte tillför speciellt mycket att inkludera variabeln sektor för 

att förklara variationen i yttre motivation. Följaktligen indikerar betavärdena att 

transaktionellt ledarskap är den faktor som starkast bidrar till ekonomernas yttre motivation 

(β = 0,455), jämfört med sektor som uppvisar ett betydligt lägre betavärde jämfört med 

ledarskapsstilen (β = 0,141). Trots det relativt låga betavärdet samt den minimala ökningen 

i determinationskoefficienten så bidrar sektortillhörighet till anställdas yttre motivation. 

Hypotes 6 förkastas då den modererande variabeln inte är signifikant i modellen. 

 

I Tabell 5.9 testas hypotes 7. På grund av multikollinearitetsproblem testades de tre olika 

egenskaperna enskilt i olika modeller. I tabellen redovisas egenskapen Öppenhet i modell 

4a och 4b där b-modellen tar hänsyn till sektorns modererande effekt. I Diagram 5.2 A 

visualiseras sektorns effekt genom Dawsons diagram. I modell 4c och 4d redovisas 

egenskapen Extraversion, sektorns modererande effekt redovisas i modell 4d. Även denna 

regression redovisas genom Dawsons diagram vilken presenteras i Diagram 5.2 B. 

Slutligen representerar modell 4e och 4f egenskapen Sympatiskhet, där modell 4f tar 

hänsyn till sektorns modererande effekt. I modell 4f är den modererande variabeln inte 

signifikant vilket gör att Dawsons diagram inte är relevant att redovisa för egenskapen 

Sympatiskhet. 
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Tabell 5.9 H7: Det positiva sambandet mellan egenskaperna Extraversion, Öppenhet och Sympatiskhet och 

inre motivation förstärks av offentlig sektor, i förhållande till privat sektor 

 
 

Diagram 5.2 H7: Dawsons diagram 

 
 

Enligt Tabell 5.9 är samtliga modeller signifikanta, då p-värdena är 0,000 och F-värdena 

överstiger gränsvärdet på 4,6. Den modererande variabeln som visas enligt modell 4b, 4d 

och 4f, visar att privat sektor förstärker sambandet mellan egenskaperna Öppenhet och 

Extraversion och inre motivation, men inte har någon förstärkande effekt på sambandet 

mellan Sympatiskhet och inre motivation. Egenskaperna kommer nu diskuteras i ordningen 

Öppenhet, Extraversion och till sist Sympatiskhet.  

 

Sambanden gällande egenskapen Öppenhet redovisas i modell 4a, modell 4b samt Diagram 

5.2 A. När hänsyn tas till sektorns modererande effekt i modell 4b ökar förklaringsgraden 

något från 34,7 % i modell 4a till 35,9 %, vilket är en signifikant förändring. Vid reflektion 

över variablernas betavärden är det Öppenhet som starkast bidrar till ekonomernas inre 

motivation (β = 0,428). Även kön bidrar men i lägre grad (β = 0,182). Den modererande 
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variabeln uppvisar ett signifikant betavärde på 0,190 vilket indikerar att det finns en 

skillnad mellan privat och offentlig sektor på sambandet mellan Öppenhet och inre 

motivation. Vid en närmare granskning i Dawsons diagram (Diagram 5.2 A) visas att såväl 

privat som offentlig sektor förstärker sambandet mellan Öppenhet och inre motivation i 

tämligen låg grad. Det är dock privat sektor som starkast påverkar sambandet i hypotesen 

och inte offentlig sektor som hypotesen lyder. Således kan regressionsanalysen och 

Dawsons diagram inte acceptera den del av hypotes 7 som berör den offentliga sektorns 

förstärkande effekt på sambandet mellan egenskapen Öppenhet och inre motivation, som 

enligt hypotesen är starkare i förhållande till privat sektor. 

 

Sambanden gällande egenskapen Extraversion redovisas i modell 4c, modell 4d samt 

Diagram 5.2 B. Likt egenskapen Öppenhet ökar förklaringsgraden i modellen när den 

modererande variabeln adderas. Inledningsvis förklaras 28,9 % av variationen i inre 

motivation av variationen i Extraversion samt kön. Förklaringsgraden ökar signifikant till 

30,6 % när såväl sektor som modererande variabel ingår i modell 4d. Modellens högsta 

betavärden indikerar att Extraversion (β = 0,359) och sektor som modererande variabel (β 

= 0,205) starkast bidrar till respondenternas inre motivation. I Diagram 5.2 B redovisas 

sektorns modererande effekt utifrån Dawsons diagram där utfallet, likt egenskapen 

Öppenhet, visar att båda sektorer förstärker sambandet mellan Extraversion och inre 

motivation eftersom linjernas lutning är positiv. Jämfört med Öppenhet är skillnaden i 

lutning mellan privat och offentlig sektor större för egenskapen Extraversion, således är 

sambandet mellan Extraversion och inre motivation starkare i privat sektor än i offentlig 

sektor. Slutsatsen blir att regressionsanalysen tillsammans med Dawsons diagram inte kan 

acceptera den del av hypotes 7 som berör den offentliga sektorns förstärkande effekt på 

sambandet mellan egenskapen Extraversion och inre motivation, eftersom privat sektor 

uppvisar en starkare påverkan på sambandet. 

 

Sambanden gällande egenskapen Sympatiskhet redovisas i modell 4e och modell 4f. I 

modell 4f är den modererande variabeln inte signifikant vilket innebär att varken offentlig 

eller privat sektor förstärker, eller försvagar, sambandet mellan egenskapen Sympatiskhet 

och inre motivation. Sektortillhörighet har således ingen påverkan på sambandet mellan 

egenskapen Sympatiskhet och inre motivation. Sektor är inte heller signifikant som 
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oberoende variabel. Således är det endast Sympatiskhet och kön som förklarar 

ekonomernas grad av inre motivation. Den del av hypotes 7 som berör den offentliga 

sektorns förstärkande effekt på sambandet mellan egenskapen Sympatiskhet och inre 

motivation förkastas. 

 

Gemensamt för samtliga modeller är att kön är positivt signifikant i samtliga, vilket likt 

tidigare analys indikerar att kvinnor värderar inre motivationsfaktorer högre än män. 

Ytterligare en gemensam poängtering är att modellernas VIF-värden är relativt höga. 

Samtliga modeller som innehåller en modererande variabel uppvisar ett högsta VIF-värde 

över 2,0. Att VIF-värdena är något höga är naturligt vid regression med modererande 

variabler och bedöms därmed som acceptabelt. Vid en sammanfattning av modellerna 

fastslås att offentlig sektor förstärker sambandet mellan egenskaperna Extraversion samt 

Öppenhet och inre motivation, men att den förstärkande effekten är starkare inom privat 

sektor. För sambandet mellan egenskapen Sympatiskhet och inre motivation föreligger 

ingen modererande effekt. Det innebär att det faktum att ekonomens inre motivation ökar 

om ledaren besitter egenskapen Sympatiskhet, inte påverkas av huruvida ekonomen är 

anställd inom privat eller offentlig sektor. Därmed förkastats H7, då offentlig sektor inte 

förstärker sambandet mellan Öppenhet, Extraversion och Sympatiskhet och inre motivation 

i starkare grad än vad privat sektor gör. Resultatet strider mot de logiska resonemang som 

skapades i kapitel 3. Då sambandet mellan ledarens egenskaper, anställdas motivation och 

sektor inte testats tidigare baserades hypoteserna på befintlig kunskap kring områdena som 

tidigare forskning konstaterat. Resultatet kan således inte strida mot tidigare forskning, utan 

strider mot de kopplingar som skapades genom att sammanlänka resultat från tidigare 

studier. 

 

Studiens åttonde och sista hypotes analyseras utifrån modellerna i Tabell 5.10. Hypotesens 

två egenskaper redovisas i olika modeller till följd av multikollinearitetsproblem. I modell 

5a och 5b redovisas regressionerna för egenskapen Samvetsgrannhet och i modell 5c och 

5d redovisas regressionerna för egenskapen Neuroticism. Modell 5b och 5d tar hänsyn till 

sektorns modererande effekt på sambanden. Dawsons diagram inkluderas inte då de 

modererande variablerna inte är signifikanta i någon modell. 
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Tabell 5.10 H8: Det positiva sambandet mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre 

motivation förstärks av privat sektor, i förhållande till offentlig sektor 

 
 

I Tabell 5.10 presenteras fyra modeller vilka alla är signifikant (p<0,001, F-värdena >4,6). 

Kontrollvariablerna är signifikanta i samtliga modeller och visar liknande betavärden, 

således tenderar kvinnor samt yngre ekonomer att värdera yttre motivationsfaktorer högre 

oavsett i vilken modell de testas. I modell 5b och 5d där hänsyn tas till sektor som 

modererande variabel visas ingen signifikans vilket betyder att sektor inte förstärker 

sambandet mellan egenskaperna och yttre motivation. Däremot är sektor signifikant som 

oberoende variabel i modellerna och uppvisar ett relativt likartat betavärde när variabeln 

testades i modell 5a tillsammans med Samvetsgrannhet (β = 0,179) och i modell 5c 

tillsammans med Neuroticism (β = 0,197). Variabeln sektor inkluderar såväl offentlig 

sektor som privat sektor och bidrar till att förklara den beroende variabeln yttre motivation. 

Eftersom variabeln är positiv skiljer sig privat sektor från offentlig sektor beträffande 

inverkan på den beroende variabeln, privat sektor är således den starkaste bidragande 

faktorn till att respondenten instämmer till påståendena gällande yttre motivationsfaktorer 

i enkäten. Vid analys av betavärdena i modell 5a utläses att Samvetsgrannhet uppvisar 

högst betavärde (β = 0,426) och därmed är det starkaste bidraget till ekonomernas grad av 

yttre motivation. Kön tillför det näst starkaste bidraget (β =0,280) följt av sektor (β = 0,179) 

och ålder (β = -0,174). I modell 5c bidrar sektor som oberoende variabel något mer än vad 

den oberoende variabeln Neuroticism gör. I modell 5c uppvisar kön det högsta betavärdet 
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på 0,310. Avslutningsvis stödjer regressionerna inte hypotes 8 som påstår att privat sektor 

förstärker det positiva sambandet mellan Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre 

motivation i förhållande till offentlig sektor, och följaktligen förkastas H8. 

5.5. Sammanfattning av analys 

Studiens syfte är att förklara hur anställdas motivation påverkas av ledarskapsstil och 

ledarens personlighet, samt att undersöka om sambanden modereras av sektor. Studien 

positionerades mot yrkesgruppen ekonomer, dels på grund av att sambanden inte prövats i 

den yrkesgruppen tidigare, dels eftersom vi finner yrket intressant då vi själva kommer 

arbeta som ekonomer. Yrkesverksamma ekonomers motivation var utgångspunkten för 

studien och samtliga hypoteser riktades mot olika faktorers påverkan på anställdas 

motivation, vilken delades in i inre samt yttre motivation.  

 

Kapitlet 5 inleddes genom att presentera beskrivande statistik för materialet för att skapa 

en förståelse av respondenternas bredd. Kapitlets nästa del bestod av Spearmans 

korrelationstest där sambanden mellan enskilda variabler granskades och diskuterades, för 

att skapa förutsättningar för att testa flera variabler tillsammans i kapitlets multipla 

regressionsanalys. Genom multipel regressionsanalys och Dawsons diagram kunde 

samtliga hypoteser analyseras, för vilka resultatet sammanfattas i Tabell 5.12 sist i detta 

avsnitt. Analysen resulterade i att alla fyra inledande hypoteser kunde accepteras, samt att 

samtliga fyra hypoteser som behandlade den modererande variabeln sektor förkastades. 

Avsnittet kommer disponeras i ordningen: ledarens ledarskapsstil och anställdas 

motivation, ledarens personlighet och anställdas motivation, effekten av sektortillhörighet 

och slutligen kontrollvariablernas påverkan. 

 

Baserat på relativt utbredd forskning kring förhållandet mellan ledarskapsstil samt inre och 

yttre motivation skapades två hypoteser gällande sambandet mellan ledarens ledarskapsstil 

och ekonomers motivation, vilka utgjorde den första delen i studiens frågeställning. 

Resultatet bekräftade tidigare forskning utan tveksamheter genom att konstatera ett positivt 

samband mellan transformativ ledarskapsstil och inre motivation, samt ett positivt samband 

mellan transaktionell ledarskapsstil och yttre motivation. Hypotesprövningen konstaterade 

därmed att olika ledarskapsstilar påverkar anställdas motivation på olika sätt och hypotes 1 
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och 2 kunde därmed accepteras. Slutsatsen som dras är att ekonomer som främst motiveras 

av inre motivationsfaktorer, som att utmana sig själv och att få ta ansvar, föredrar ett 

ledarskap som inspirerar och stöttar den anställda inför utmaningar. Vidare innebär det att 

ekonomer som främst motiveras av yttre motivationsfaktorer, såsom befordran och att 

undvika anmärkningar, föredrar ett ledarskap som ger erkännande och bringar tydlighet 

kring vad som krävs.  

 

Den andra delen i studiens frågeställning berörde ledarens personlighet och ekonomers inre 

och yttre motivation. Sambandet är beforskat i mindre omfattning än området gällande 

ledarskapsstil och de hypoteser som skapades i denna studie kring ledarens personlighet 

och ekonomers motivation har, oss veterligen, inte testats tidigare. I resultatet fanns stöd 

för att ledarens personlighet påverkar ekonomers motivation, och vidare att olika 

egenskaper påverkar den inre och yttre motivationen på olika sätt. Slutsatsen som dras är 

att ledarens egenskaper Öppenhet, Sympatiskhet och Extraversion har ett positivt samband 

med anställdas inre motivation. Sympatiskhet hade starkast betavärde, vilket betyder att det 

är den egenskap som värderas högst av personer som motiveras av inre motivationsfaktorer, 

av de tre som mättes i enkäten. Slutsatsen innebär att ekonomer som främst motiveras av 

inre motivationsfaktorer, som att lära sig nya saker och lyckas med svåra uppgifter, föredrar 

en ledare som bland annat är entusiastisk, organiserad och reflekterande. Ytterligare en 

slutsats från analysen är att egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism har ett positivt 

samband med anställdas yttre motivation. Betavärdet för egenskapen Samvetsgrannhet var 

betydligt högre än det för Neuroticism, vilket tros bero på det svaga underlaget för den 

senare egenskapen. Slutsatsen innebär att ekonomer som främst motiveras av yttre 

motivationsfaktorer, såsom lön och beröm, föredrar en ledare som är samarbetsvillig, 

tillförlitlig, hänsynstagande och avslappnad. Resultaten från de fyra första hypoteserna kan 

sammanfattas med att ledarskapsstil och ledarens personlighet är kopplade till motivation. 

 

Syftets tredje del, vilken behandlade sektorns effekt på sambandet mellan ledarskap och 

motivation, kunde inte bekräftas i den riktning som tidigare forskning påvisat och som våra 

hypoteser förväntade. Då studiens hypoteser som berör sektor visade oförutsedda resultat 

diskuteras de mer ingående för att slutligen sammanfattas. Samtliga fyra hypoteser gällande 

sektor som modererande variabel på existerande samband förkastades, eftersom privat 
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sektor förstärkte sambanden där inre motivation var beroende variabel i högre grad än 

offentlig sektor gjorde, vilket stred mot hypotes 5 och 7. Vidare förstärkte privat sektor inte 

sambanden där yttre motivation var beroende variabel, vilket i sin tur strider mot hypotes 

6 och 8. I två av fyra testade modeller (Tabell 5.7 och 5.9) var sektor signifikant som 

modererande variabel. I de fallen var det privat sektor som starkast påverkade sambanden 

med inre motivation som beroende variabel, i förhållande till offentlig sektor. Resultaten 

indikerade motsatsen till vad som förväntades enligt hypoteserna, då offentlig sektor 

förväntades vara den miljö där sambanden var starkast.  I resterande två av de fyra testade 

modellerna (Tabell 5.8 och 5.10) var sektor signifikant som oberoende variabel. Även här 

visade privat sektor starkast påverkan, nu i de modeller där yttre motivation var beroende 

variabel. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att sektor är en modererande variabel i de hypoteser där 

inre motivation är beroende variabel (H5 och H7). Privat sektor förstärker sambanden 

mellan inre motivation och transformativt ledarskap, samt mellan inre motivation och 

egenskaperna Extraversion och Öppenhet i högre grad än vad offentlig sektor gör. Vidare, 

i de hypoteser där privat sektor förväntades förstärka sambanden rörande yttre motivation 

genom en modererande effekt (H6 och H8), var sektor istället signifikant som oberoende 

variabel. Avslutningsvis visar privat sektor starkast påverkan i samtliga fyra hypoteser. 

Även offentlig sektor har inverkan på de beroende variablerna, dock har privat sektor 

starkare påverkan än offentlig sektor. Tabell 5.11 visar en summering av sektorns påverkan 

på sambanden i de fyra avslutande hypoteserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

76 

Tabell 5.11 Sektorns påverkan på hypotes 5–8 

Sektorns betydelse för hypotes 5–8                                          Sektor signifikant som: 
          Oberoende Modererande 

H5: Transformativt ledarskap ð inre motivation      -                   X 

H6: Transaktionellt ledarskap ð yttre motivation                 X         - 

H7: Extraversion ð inre motivation      -          X 

       Öppenhet ð inre motivation      -          X 

       Sympatiskhet ð inre motivation        -       -  

H8: Samvetsgrannhet ð yttre motivation                             X       - 

       Neuroticism ð yttre motivation                                     X        -  

 

Vad gäller ledarskapsstil och sektor visar Tabell 5.11 att sektor har betydelse för sambandet 

mellan ledarens ledarskapsstil och de anställdas motivation. Om ledaren utövar ett 

transformativt ledarskap inom privat sektor blir den positiva effekten på de anställdas inre 

motivation starkare än om utövandet sker inom offentlig sektor. Graden av ekonomernas 

inre motivation är således påverkad av ledaren och kopplingen är starkare inom privat 

sektor än inom offentlig sektor. Däremot föreligger inte samma förstärkande effekt inom 

privat sektor vad gäller sambandet mellan transaktionellt ledarskap och de anställdas yttre 

motivation, vilket hypotes 6 antydde. Ingen förstärkande effekt föreligger heller inom 

offentlig sektor, följaktligen är sektortillhörighet oviktigt för graden av det transaktionella 

ledarskapsutövandets påverkan på ekonomers yttre motivation. Sektor har dock betydelse 

direkt mot yttre motivation. Det innebär att det är den privata sektortillhörigheten som gör 

ekonomen mer motiverad av yttre motivationsfaktorer, vilket inte är kopplat till ledarens 

agerande. Oaktat ledarens ledarskapsstil är ekonomerna mer motiverade av yttre 

motivationsfaktorer på grund av sin privata sektortillhörighet. 

 

Även rörande ledarens egenskaper har sektor betydelse. Antingen påverkar sektor genom 

en modererande effekt eller påverkar sektor direkt på motivation. Tabell 5.11 visar att 

sektor modererar förhållandet mellan Extraversion och inre motivation samt mellan 

Öppenhet och inre motivation. Effekten av egenskaperna på anställdas inre motivation är 

starkare om ekonomerna är anställda inom privat sektor än inom offentlig sektor, trots det 
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föreligger även den förstärkande effekten inom offentliga organisationer. Det innebär att 

en ledare som vill nå ekonomers inre motivationsfaktorer lyckas bäst om hen besitter 

egenskaperna Öppenhet och Extraversion och arbetar med privatanställda ekonomer, i 

förhållande till offentligt anställda ekonomer. Däremot ger erhållandet av egenskaperna 

Samvetsgrannhet och Neuroticism ingen effekt på de anställdas yttre motivation, eftersom 

det sambandet inte påverkas av sektortillhörighet. Fortsättningsvis existerar ett samband 

mellan egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism och yttre motivation, men det är 

inte av betydelse för styrkan på sambandet huruvida relationen utövas inom privat eller 

offentlig sektor. Sektortillhörighet har således ingen relation med egenskaperna 

Samvetsgrannhet och Neuroticism, utan en egen relation med yttre motivation eftersom 

sektor är signifikant som oberoende variabel i hypotes 8. Detta samband konstaterades även 

i hypotes 6, och likt vad som konstaterades kring ledarskapsstil motiveras ekonomer mer 

av yttre motivation på grund av en privat sektortillhörighet, och det faktumet påverkas inte 

av ledarens personlighet. Vad som är anmärkningsvärt i Tabell 5.11 är att sektor inte har 

något samband med egenskapen Sympatiskhet. Hypotes 3 bekräftade att det finns ett 

samband mellan Sympatiskhet och inre motivation, däremot är sektortillhörighet inte av 

betydelse för hur starkt det sambandet är. Det skiljer sig mot effekten av sektortillhörighet 

för egenskaperna Öppenhet och Extraversion, vilka uppvisar samma koppling till inre 

motivation enligt hypotes 3. En ledare som besitter egenskaperna Öppenhet och 

Extraversion får starkast effekt på ekonomernas inre motivation om utövandet sker inom 

privat sektor i förhållande till offentlig sektor. Den förstärkande effekt föreligger inte för 

egenskapen Sympatiskhet utan är helt oberoende av i vilken miljö utövandet sker. 

 

Resultaten från hypotes 6 och hypotes 8 uppvisar enligt Tabell 5.11 ett mönster. Båda 

hypoteser har yttre motivation som beroende variabel och i båda hypoteser är sektor 

signifikant som oberoende variabel. Sektortillhörighet modererar således inte de samband 

som existerar mellan yttre motivation och ledarens personlighet samt ledarskapsstil, utan 

har en direkt påverkan på yttre motivation. Således maximeras ekonomens yttre motivation 

om ledaren uppvisar karaktärsdrag som samarbetsvillig, tillförlitlig och avslappnad, samt 

utövar ett ledarskap som innebär att denne är tydlig med vad som krävs, kontrollerar och 

ger erkännande, och avslutningsvis är anställd inom privat sektor. 
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Ytterligare ett mönster uppvisas i Tabell 5.11 vilka rör hypotes 5 och 7. I de hypoteserna 

är inre motivation beroende variabel och sektor uppvisar en modererande effekt. Till 

skillnad från sambanden med yttre motivation föreligger det inget direkt samband mellan 

sektor och inre motivation. Det innebär att en viss sektortillhörighet inte påverkar graden 

av inre motivation, utan det är kopplat till ledaren. Som ledare är det således enklare att 

påverka de anställdas motivation där sektor har en modererande effekt. Om ledaren utövar 

en transformativ ledarskapsstil, är öppen och extrovert finns möjlighet att påverka de 

anställdas inre motivation. Att påverka de anställdas yttre motivation å andra sidan är 

mindre kopplat till ledaren, när hänsyn tas till sektor. Detta eftersom sektorvariabeln är 

direkt kopplad till yttre motivation, och påverkas inte av ledaren. Vid eftertanke kring vad 

inre och yttre motivation motsvarar, är de inre motivationsfaktorerna såsom att utmanas 

och få ta ansvar, mer kopplade till ledaren jämfört med de yttre motivationsfaktorerna. De 

yttre motivationsfaktorerna såsom belöning och pengar existerar som struktur i en 

organisation och är inte kopplade till ledaren i samma utsträckning.  

 

En sammanfattning av Tabell 5.11 konstaterar att sektor inte hade den modererande effekt 

på sambanden i de fyra inledande hypoteserna som vi förväntade. Genomgående för 

hypotes 5 till 8 gäller dock att sektortillhörighet har betydelse för ekonomers motivation, 

antingen med direkt påverkan på motivationen eller med modererande effekt. Utifrån 

tabellen kan vi även konstatera att det existerar två identifierade mönster angående sektor, 

inre motivation och yttre motivation. Ett mönster är att sektor har en modererande effekt 

på sambanden gällande inre motivation, med undantag för egenskapen Sympatiskhet. Ett 

andra mönster är att sektor har direkt påverkan på yttre motivation. Tabell 5.11 visar dock 

att inga klara samband för sektorns påverkan föreligger, vilket gör det svårt att dra 

långtgående slutsatser. Ekonomens sektortillhörighet är ändock en viktig parameter att ta 

hänsyn till i analysen, eftersom den på ett eller annat sätt har påverkan på motivationen. 

Slutsatsen som kan dras är därmed att sektortillhörighet har betydelse för sambanden 

mellan såväl ledarskapsstil och motivation, som ledarens personlighet och motivation. 

Vidare slutsats är att privat sektor har starkare påverkan på samtliga samband än vad 

offentlig sektor har.  
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Det faktum att privat sektor påverkar motivationen i samtliga samband och att offentlig 

sektor inte gör det i samma utsträckning bör diskuteras, då det motsäger tidigare forskning 

inom vissa aspekter. I studiens teorikapitel presenterades att relationen mellan inre och yttre 

motivation och privat och offentlig sektor inte har testats direkt i tidigare forskning utan 

endast indirekt. Exempelvis har tidigare forskning konstaterat att offentligt anställa 

individer värderar faktorer som engagemang, ansvar och integritet (Rainey & Bozeman, 

2000) och att privatanställda individer värderar ekonomiska incitament, möjligheter till 

befordran och organisatorisk prestige (Gkorezis & Petridou, 2012). Dessa faktorer 

översattes till inre och yttre motivation och var utgångspunkten i de skapade hypoteserna, 

vilka dock inte gav utfall på ekonomer i Sverige. Vår studies resultat visade istället att 

effekten av en transformativ ledarskapsstil på ekonomers inre motivation, samt effekten av 

egenskaperna Öppenhet och Extraversion på ekonomernas inre motivation, är starkare i 

privat sektor.  

 

Slutligen har mönster kring kön och ålder även identifierats. Gällande kön tenderade 

kvinnor att genomgående ange högre svarsalternativ än män för påståenden gällande både 

inre och yttre motivationsfaktorer. I avsnitt 5.1 konstaterades att könsfördelningen är jämn 

mellan sektorerna, vilket således tydliggör att svarsmönstret utifrån kön inte beror på ojämn 

könsfördelning mellan privat och offentlig sektor. Svaren bekräftar tidigare forskning som 

visat att kön har en påverkan på individens motivation (Pratch & Jacobowitz, 1996; Klein 

& Hodges, 2001). Gällande ålder tenderar yngre ekonomer att ange högre svarsalternativ 

för påståenden gällande yttre motivationsfaktorer, exempelvis de som rör pengar, belöning 

och befordran. Däremot kunde vi inte påvisa motsatt samband som tidigare påvisats i 

forskning, det vill säga att äldre ekonomer motiveras mer av inre motivationsfaktorer 

(Inceoglu, m.fl., 2012). Eftersom medelåldern för respondenterna i vårt empiriska material 

var 44 år kan man tänka sig att större skillnader i motivationsfaktorer visar sig först högre 

upp i åldern då såväl arbets- och livssituation ser annorlunda ut. En summering av resultatet 

av våra hypoteser presenteras i Tabell 5.12 nedan.  
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Tabell 5.12 Resultat av hypoteser 

  Resultat av hypoteser                                    Slutsats 

H1: Transformativt ledarskap ð inre motivation  Accepteras 

H2: Transaktionellt ledarskap ð yttre motivation  Accepteras 

H3: Extraversion, Öppenhet & Sympatiskhet ð inre motivation   Accepteras 

H4: Samvetsgrannhet & Neuroticism ð yttre motivation  Accepteras 

H5: Offentlig sektor förstärker: transformativt ledarskap ð inre motivation Förkastas 

H6: Privat sektor förstärker: transaktionellt ledarskap ð yttre motivation Förkastas 

H7: Offentlig sektor förstärker: Extraversion, Öppenhet & Sympatiskhet ð inre motivation Förkastas 

H8: Privat sektor förstärker: Samvetsgrannhet & Neuroticism ð yttre motivation Förkastas 

 

Efter att ha analyserat resultaten av hypoteserna kan vi modifiera Figur 1.1 som skapades i 

studiens inledande kapitel och som visualiserade det samband studien undersöker. Då vi nu 

har slagit fast att sektor i vissa fall har en modererande effekt på sambanden mellan 

ledarskap och motivation, och i andra fall en direkt påverkan på motivation, kan figuren 

utvecklas med ännu en pil som visar ett kausalt samband mellan sektor och motivation. 

Den nya figuren presenteras nedan som Figur 5.1, i vilken den röda pilen representerar det 

nyfunna sambandet.  

 
Figur 5.1 Modifiering av Figur 1.1 
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6. Slutsatser och diskussion 
Detta avsnitt återkopplar till studiens syfte och argumenterar för de slutsatser som kan dras 

utifrån det analyserade resultatet. Även studiens teoretiska och praktiska bidrag till området 

ledarskap och motivation diskuteras. Slutligen redogörs för de begränsningar som studien 

innehåller tillsammans med förslag på vad framtida forskning kan utveckla för att vidare 

undersöka ledarskapets påverkan på motivation inom offentlig och privat sektor.  

6.1. Slutsatser 

Studiens syfte är att förklara hur anställdas motivation påverkas av ledarskapsstil och 

ledarens personlighet, samt att undersöka om sambanden modereras av sektor. I studiens 

problematisering understryks att studien eftersträvar att ”undersöka om det går att dra några 

slutsatser kring sambandet mellan ledarskapsstil respektive ledarens personlighet och de 

anställdas motivation” och även undersöka om sådana samband förstärks av sektor. Utifrån 

hypotesprövningen i studiens femte kapitel kan sådana slutsatser dras. Studiens slutsatser 

kommer presenteras i ordningen: ledarens ledarskapsstil och anställdas motivation, 

ledarens personlighet och anställdas motivation och slutligen effekten av sektortillhörighet. 

 

Studiens inledande kapitel presenterade sambandet mellan ledarens ledarskapsstil och 

anställdas motivation som ett etablerat synsätt inom organisationer. Vidare är sambandet 

välstuderat och flera teorier är utvecklade. Hypotesprövningen konstaterade det som funnit 

stöd i tidigare forskning: ledarens ledarskapsstil påverkar de anställdas motivation, och 

vidare att olika ledarskapsstilar påverkar anställdas motivation på olika sätt. Slutsatsen från 

denna studie konstaterar således att sambandet gäller även i kontexten ekonomer i Sverige. 

Ekonomer som strävar efter att bli framgångsrika och få uppmärksamhet bör ledaren 

hantera genom att ge klara direktiv och vara tydlig med vilka resultat som måste uppnås 

för att erhålla beröm. Att lägga vikt vid att få individen att se på problem med nya ögon 

och uppmuntra till kreativa lösningar är däremot av mindre betydelse och gör inte att de 

anställda blir motiverade till att arbeta hårdare. I en organisation där majoriteten av de 

anställda ekonomerna vill göra karriär och bli förmögna bör ledaren således tillämpa ett 

ledarskap som är transaktionellt i den bemärkelsen att kontroll, bekräftelse och tydlighet är 

i fokus för att organisationen ska vinna framgång. Å andra sidan, om majoriteten av 
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organisationens anställda ekonomer vill finna inre engagemang genom att få känna mening 

med arbetsuppgifterna och utmana sig själva, och inte värderar pengar och framgång i lika 

hög grad, bör ledarskapet anpassas genom att vara mer stöttande, uppmuntrande och 

inspirerande.  

 

Även det nya perspektivet inom området som rör sambandet mellan ledarens personlighet 

och anställdas motivation fann stöd i studiens hypotesprövning, då det konstaterades att 

ledarens personlighet påverkar anställdas motivation. En djupare slutsats är att olika 

egenskaper påverkar anställdas inre och yttre motivation olika. I studiens problematisering 

redogjordes för konceptet “effektivt ledarskap”. Konceptet definierades som “ledarens 

förmåga att motivera de anställda till att vilja jobba mot ett eller flera av organisationens 

uppsatta mål”. Följaktligen kan vetskapen kring sambandet mellan ledarens personlighet 

och anställdas motivation användas för att maximera organisationens måluppfyllande. I en 

organisation bör således ledare med karaktärsdrag som hänsynstagande och avslappnad 

anpassas till att arbeta med anställda som strävar efter att göra karriär och är målmedvetna. 

Ledare som däremot är mer sociala, ansvarsfulla och reflekterande bör arbeta med anställda 

som finner motivation i själva utförandet av arbetet, snarare än effekterna av arbetet.  

 

Utifrån slutsatserna som argumenterats för ovan kan vi dock inte hävda att en ledare oavsett 

situation bör ha en viss ledarskapsstil och vissa egenskaper för att motivera en individ. Vi 

menar att ledaren måste ha i åtanke att olika situationer kräver olika sorters ledarskap, även 

om individen som ska motiveras är densamma och drivs av främst inre eller yttre 

motivationsfaktorer. För en HR-avdelning kan det betyda att de inte bara behöver finna en 

ledare vars ledarskapsstil och egenskaper är passande för de anställda inom organisationen, 

utan att ledaren som rekryteras även har förmågan att anpassa sitt ledarskap utifrån varje 

enskild situation. Ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap är även viktigt med tanke på 

att samma individ troligtvis behöver motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer i 

viss utsträckning, även om hen främst motiveras av exempelvis yttre motivationsfaktorer.  

 

Vad som är av intresse utifrån vad som konstaterats är då vilka ekonomer som främst 

motiveras av inre motivationsfaktorer och vilka som främst motiveras av yttre. Sektor är 

en faktor som kan förklara det, och denna studie försöker undersöka huruvida anställdas 
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motivation i förhållande till ledarskapet ter sig olika beroende på sektortillhörighet. Vad 

gäller sektortillhörighetens påverkan på sambandet mellan ledarskap och motivation är 

slutsatserna inte självklara eftersom de skapade hypoteserna inte kunde accepteras. Vi kan 

däremot konstatera att sektortillhörighet påverkar förhållandet, dock inte som modererande 

faktor i alla skapade samband. Sektortillhörighet har, i viss omfattning, påverkan på 

sambandet mellan ledarskap och motivation antingen som förklarande variabel eller som 

förstärkande effekt av ett positivt samband. 

Sambanden som konstaterades mellan ledarens personlighet, ledarskapsstil och motivation 

enligt hypotes 1–4 föreligger inom privat sektor och inom offentlig sektor. Sambanden 

mellan ledarskap och motivation kan enklare påverkas av ledaren i de fall där sektor har en 

förstärkande effekt. De positiva lutningarna i Dawsons diagram indikerar att sambanden 

med inre motivation har en sådan förstärkande effekt inom såväl privat som offentlig 

sektor. Båda sektorerna förstärker således de samband som rör inre motivation, men inte 

de som rör yttre motivation. En första slutsats är att för ledare inom såväl privat som 

offentlig sektor är de anställdas inre motivation enklare att påverka jämfört med de 

anställdas yttre motivation. Det innebär att ansträngningar för att öka ekonomernas inre 

motivation får större effekt jämfört med om lika stora ansträngningar genomförs för att öka 

ekonomernas yttre motivation. Det samband som existerar mellan transaktionellt ledarskap 

och yttre motivation, Samvetsgrannhet och yttre motivation samt Neuroticism och yttre 

motivation uppvisar dock ingen lutning i inom varken privat eller offentlig sektor. 

Sambandet påverkas således inte, varken positivt eller negativt, av sektortillhörighet. En 

andra slutsats som dras utifrån resultatet är att en privat sektortillhörighet innebär att 

ekonomen motiveras mer av yttre motivationsfaktorer. Oavsett hur ledaren är eller agerar 

så är det faktumet att ekonomen är anställd inom privat sektor som är anledningen till att 

personen blir mer motiverad av yttre motivationsfaktorer. En sådan koppling finns inte 

mellan sektor och inre motivation, en viss sektortillhörighet innebär inte att ekonomen är 

mer motiverad av inre motivationsfaktorer. En tredje slutsats är att sektorerna inte påverkar 

sambandet mellan ledarskap och motivation i lika stark grad. Att sektor är signifikant som 

modererande variabel innebär att det föreligger en skillnad mellan privat och offentlig 

sektor. Gällande sambanden mellan transformativ ledarskapsstil samt egenskaperna 

Öppenhet och Extraversion och ekonomernas inre motivation är sambanden starkare om 

relationen utspelas inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. I praktiken innebär det 
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att effekten av exempelvis en extrovert ledare som arbetar inom privat respektive offentlig 

sektor, får större påverkan på de anställdas inre motivation inom privat sektor i förhållande 

till offentlig sektor. 

Faktumet att offentlig sektor inte förstärker något av hypotesernas samband i högre grad än 

vad privat sektor gör bör skapa en insikt för ledare inom offentlig sektor. Att offentlig sektor 

visar lägre påverkan på ledarskap och motivation kan tolkas som att offentligt anställda 

ekonomer är mindre medvetna och reflekterande kring vad som motiverar dem. Möjligtvis 

gör sig motivationsfaktorerna påminda i vardagen på ett annat sätt för ekonomer som 

arbetar inom den privata sektorn än för de som arbetar inom offentlig sektor, vilket i sin tur 

leder till en större medvetenhet hos privatanställda om faktorernas påverkan på 

motivationen. Att miljön för offentliga organisationer förändras och ökar efterfrågan på 

faktorer som prestation och effektivitet (Andersen, m.fl., 2018) kan däremot leda 

utvecklingen mot en ökad uppmärksamhet för motivationsfaktorer även inom den 

offentliga sektorn. En sådan utveckling möjliggör en utjämning mellan de båda sektorernas 

uppfattning om motivation.  

Slutligen sammanfattas studiens slutsatser i korta drag. Ekonomer som främst motiveras av 

yttre motivationsfaktorer föredrar en ledare som tillämpar en transaktionell ledarskapsstil 

samt besitter egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism. De ekonomerna är oftast 

anställda inom privat sektor och är enligt resultatet i högre grad yngre medarbetare än äldre 

medarbetare. Resultatet indikerar även att kvinnor värderar yttre motivationsfaktorer i 

högre uträckning än män. Ekonomer som främst motiveras av inre motivationsfaktorer 

föredrar en ledare som tillämpar en transformativ ledarskapsstil samt besitter egenskaperna 

Öppenhet, Extraversion och Sympatiskhet. Vidare kan någon slutsats inte dras kring 

huruvida de ekonomerna främst arbetar inom en specifik sektor eller tenderar att vara yngre 

eller äldre. Dock indikerar resultatet att kvinnor värderar inre motivationsfaktorer i högre 

grad än män. Avslutningsvis påverkar sektortillhörighet förhållandet mellan ledarskap och 

motivation, ibland som förstärkande faktor och ibland som direkt förklaring av motivation. 

6.2. Studiens bidrag 

Nedan redogörs för de teoretiska och praktiska bidrag som studien genom teori och empiri 

kan anses ha genererat. 
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6.2.1. Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning inom området ledarskap och motivation har i mångt och mycket närmat 

sig ämnet från ledarens synvinkel, till exempel genom att en chef får bedöma sitt eget 

ledarskap (Andersen, 2010; Berkovich, 2018). Mer sällan har ledarskap och motivation 

undersökts från den leddes perspektiv. I kapitel 1 framhävdes hur tidigare studier även 

efterfrågar forskning som utvecklar ett integrerat perspektiv genom att ta hänsyn till hur 

olika ledarskapsteorier relaterar och agerar tillsammans (Dihn, m.fl., 2014). Denna studie 

utgår ifrån tre relativt välanvända enkätmodeller, MLQ, WEIMS och TIPI, vilka mäter 

ledarskapsstil, motivation samt personlighet. Genom att använda de tre teorierna 

tillsammans bidrar vår studie till ett mer integrerat perspektiv för att förklara vad som 

påverkar den anställdas motivation. MLQ och TIPI omstrukturerades till att utgå ifrån den 

anställdas perspektiv istället för ledarens perspektiv, och bidrar därmed med ett nytt sätt att 

skatta och värdera transformativ och transaktionell ledarskapsstil samt inre och yttre 

motivation. 

 

Fyra av studiens åtta hypoteser sammanlänkar teorierna om transaktionellt och 

transformativt ledarskap med teorin om inre och yttre motivation, med sektor som 

modererande faktor i två av hypoteserna. Tidigare forskning har testat och bekräftat att det 

finns ett samband mellan teorierna samt att sektor förstärker sambanden. I denna studie 

testades sambanden i en ny miljö än tidigare, vilket banar väg för nya teoretiska bidrag till 

området. Denna studie skapar en helt ny teoretisk koppling mellan teorin om inre och yttre 

motivation och Femfaktormodellen, vilken behandlar personlighet. Hypoteserna som 

skapades däremellan var inte beprövade tidigare och fick formas genom logiska 

resonemang kring vad tidigare forskning inom närliggande områden funnit. Studien bidrar 

således med att försöka förklara hur människor motiveras utifrån en ny synvinkel, nämligen 

ledarens personlighet. Teorin har etablerat en relation mellan motivation och ledarens 

egenskaper, och utvecklat en ny bakomliggande faktor som kan förklara hur anställdas 

motivation påverkas. Perspektivet kring anställdas motivation har vidgats och kan 

förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för vad som påverkar motivationen.  

 

Att addera sektor till sambandet är även det en ny koppling som inte har studerats tidigare. 

Slutsatserna konstaterar att sektortillhörighet har en koppling till ekonomers uppskattning 
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av ledarens personlighet, dock inte alltid som förstärkande faktor och inte alltid påverkande 

i stark grad. Därmed kan vi konstatera att Figur 1.1 som presenterades i studiens inledande 

kapitel är relevant med avseende på att förhållandet mellan ledarskap och motivation går 

att fånga med sektortillhörighet som modererande variabel. Efter att ha analyserat resultatet 

kan vi dock konstatera att figuren kan modifieras till att även sektor har ett direkt kausalt 

samband med motivation, och inte nödvändigtvis modererande, vilket visualiseras genom 

Figur 5.1 i kapitel 5.5. Studien kan därför slutligen sägas ha bidragit med en teoretisk 

infallsvinkel om sektorns direkta eller indirekta påverkan på motivation, vilket öppnar upp 

för nya frågor kring sektorns påverkan på motivation samt hur det kan testas för att bringa 

praktiska bidrag till forskningen.  

6.2.2. Praktiskt bidrag 

I studiens inledande kapitel motiverades relevansen av studiens syfte genom att resultaten 

av de samband som undersöks kan bidra med förståelse för om, hur och varför ledaren bör 

agera på ett visst sätt beroende på om denne leder anställda inom privat eller offentlig 

sektor, och därmed skapa insikt om hur ett anpassat ledarskap kan vara vägen till framgång 

för organisationer. Att undersöka hur anställda motiveras olika beroende på ålder, kön och 

sektortillhörighet bidrar till kunskap som ledare kan förvalta för att förbättra sitt ledarskap 

genom att anpassa det utifrån de leddas bakgrund. Studien har bidragit med att påvisa 

samband mellan ledarens utövade ledarskapsstil samt ledarens personlighet och anställdas 

motivation. Sambandet mellan transformativ och transaktionell ledarskapsstil och inre och 

yttre motivation har fastslagits i tidigare forskning. Bidraget från denna studie visar att 

sambandet gäller även i kontexten för ekonomer i Sverige. Det faktum att resultatens 

korrelationstest samt regressionsanalys konstaterar att egenskaperna Öppenhet, 

Sympatiskhet och Extraversion främst motiverar ekonomer som motiveras av inre 

motivationsfaktorer, samt att egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism främst 

motiverar ekonomer som motiveras av yttre motivationsfaktorer, utgör ett praktiskt bidrag 

till forskningen. Resultaten bidrar till att bättre förstå hur anställda motiveras, vilket kan 

användas praktiskt i ledarskapssituationer där målet är att motivera anställda på bästa sätt. 

Ledare kan använda resultatet för att skapa ytterligare en koppling mellan ledaren och den 

ledde, då denna studie konstaterat att ledarens ledarskapsstil inte är den enda kopplingen.  
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Gällande sektortillhörighetens påverkan på motivation är det tydligaste praktiska bidraget 

att yttre motivationsfaktorer såsom lön och beröm är viktigare för privatanställda 

ekonomers motivation än för offentligt anställdas motivation. Överlag är resultaten inte lika 

självklara och kan främst konstatera att privat sektor är en bidragande förklaring till 

ekonomers motivation i högre utsträckning än vad den offentliga sektorn är. Anledningen 

till det går i nuläget endast att spekulera kring, men kan likväl bidra till en insikt om att 

anställdas medvetenhet och uppfattning av motivationsfaktorerna skiljer sig åt. Studiens 

inledande strävan som önskade bidra med att ge ledare en riktning för att kunna anpassa 

ledarskapet beroende på om ekonomerna är anställda inom privat eller offentlig sektor kan 

därmed ej uppfyllas. Studiens bidrag gällande sektor är därmed inte så definitiv och bidrar 

främst med nya insikter kring att privatanställda tycks vara mer medvetna om och 

reflekterande över deras motivation än offentligt anställda ekonomer. Möjligtvis borde 

offentliga organisationer lägga mer vikt vid att lyfta och diskutera ämnet för att skapa 

funderingar kring vad som motiverar de anställda till att jobba mot organisationens mål och 

därmed uppnå ett “effektivt ledarskap”. I takt med att förväntningarna på offentliga 

organisationer förändras mot att bli allt mer lika de privata, bör därför även ledarskapet 

förändras till att utföras på ett sådant sätt som gör offentligt anställda individer mer 

medvetna om motivationsfaktorerna, för att bibehålla organisationens effektivitet genom 

motiverade anställda. 

6.3. Begränsningar och förslag till framtida forskning 

Även om analysen visade signifikanta samband kan det konstateras att det finns utrymme 

för högre förklaringsgrader av vad som påverkar den anställdas motivation. Det implicerar 

att det krävs en undersökning av ytterligare faktorer för att få en större förståelse för vad 

som påverkar ekonomers motivation. Sådana ytterligare faktorer som hade kunnat fångas 

genom en enkät är exempelvis respondentens befattning, tidigare anställning och 

föreställningar om motsatt sektor, vilket hade kunnat bidra med mer bakgrundsinformation 

och därmed förklaring till resultatet. Eftersom uppfattningen av och medvetenheten om 

motivation troligtvis även påverkas av faktorer som inte återfinns på arbetet hade det även 

varit relevant att undersöka privata faktorer som civilstatus, familjesituation, politisk 

anknytning eller religiös tro. En sådan omfattande undersökning var dock inte möjlig att 

genomföra inom den givna tidsramen och begränsning krävdes även för att ge studien en 
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spets. Däremot kan sådana faktorer vara intressanta att undersöka i framtida forskning inom 

området.  

 

Valet av en kvantitativ forskningsmetod framför en kvalitativ kan ha medfört begränsningar 

för studien i form av att betydelsefull information förbisetts, då anställdas motivation är 

något som förmodligen inte kan fångas till fullo genom en enkätundersökning. Att 

komplettera den kvantitativa ansatsen med någon form av kvalitativ metod hade kunnat 

vara en lämplig strategi att använda för att på så sätt erhålla en djupare förståelse för 

ledarskapets och sektortillhörighetens påverkan på de anställdas motivation. Återigen var 

den snäva tidsramen ett hinder för att i denna studie genomföra en sådan blandad metod, 

men tillvägagångssättet kan vara användbart i framtida forskning på området för att 

upptäcka nya aspekter och samband.  

 

Möjligtvis bör urvalet och respondenternas bakgrund reflekteras över för att finna 

förklaring till varför privatanställda värderade såväl inre som yttre motivationsfaktorer 

högre än vad offentligt anställda ekonomer har. Då datainsamlingen fick kompletteras med 

utskick via mail till Skånes kommunalt anställda ekonomer har en uppfattning om 

organisationernas ekonomiavdelningar skapats. De ekonomiavdelningar som kontaktades 

var ofta små i omfattningen och bestod av uppskattningsvis en till fyra ekonomer i 

majoriteten av fallen. Vi har ingen uppfattningen om hur ekonomiavdelningarna ser ut i de 

privata företagen som ekonomerna ingår i eftersom grupperna på LinkedIn inte avslöjar 

det. En möjlig förklaring till utfallet kan vara att majoriteten av de privatanställda 

respondenterna är anställda i större organisationer än vad de kommunalt anställda är, och 

därmed är med influerade av ledarskap och styrning. Ledarskapet i mindre 

sammansättningar av anställda tenderar att bli mindre påtagligt vilket kan medföra att 

kommunalt anställda reflekterar över förhållandet mellan ledarskap och motivation i lägre 

utsträckning eftersom de inte utsätts för det i den grad som privatanställda gör. Följaktligen 

kan den möjliga variationen i ekonomiavdelningarnas storlek mellan privat och offentlig 

sektor vara en förklaring till varför privat sektor finner starkare samband än offentlig sektor 

med såväl inre som yttre motivation. Med bakgrund i detta resonemang hade även 

organisationens storlek varit intressant att undersöka, vilket i framtida forskning kan bidra 

med större förståelse för sektortillhörighetens påverkan på den anställdas motivation.   
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Ytterligare en möjlig förklaring till utfallet gällande sektor kan vara att privata och 

offentliga organisationer tenderar att utvecklas till att bli mer likartade i Sverige. I studiens 

första kapitel förklarades hur offentliga organisationer tenderar att utvecklas i riktning mot 

de privata organisationerna som en följ av samhällets politiska utveckling. 

Hypotesprövningen visade att privat sektor är den miljö som har störst betydelse för 

ledarskap och motivation. Resultatet visade inga extremt starka samband för privat sektor, 

kanske är det endast tillfälligheter som gör att privat sektor visar samband med inre och 

yttre motivation när verkligheten egentligen inte uppvisar några skillnader. Detta anser vi 

vara en intressant synvinkel på samhällets utveckling vilket är en möjlig utgångspunkt för 

framtida forskning. 

Fortsättningsvis är ledarens personlighet ett område som rymmer mer forskning. Genom 

de hypoteser som skapades i denna studie kring hur ledarens egenskaper påverkar den 

anställdas motivation hoppas vi ha bidragit till en ny infallsvinkel på området. Att 

undersöka sambandet inom privat respektive offentlig sektor är ytterligare ett perspektiv 

som kräver mer forskning för att säkerställa sektortillhörighetens påverkan på motivation. 

Speciellt för egenskapen Neuroticism finns utrymme att berika forskningen, då egenskapen 

endast undersöktes i begränsad omfattning i studien. 

 

Denna studie fokuserar på ledarskapsstil och personlighet utifrån den anställdas perspektiv. 

En intressant utgångspunkt hade varit att studera områdena utifrån ledarens perspektiv och 

därmed undersöka om det finns samband mellan ledarens personlighet och det ledarskap 

denne utövar. I vår studies kontext hade det inneburit att undersöka om en ledare som 

erhåller stark grad av egenskaperna Öppenhet, Extraversion och Sympatiskhet utövar ett 

transformativt ledarskap, eftersom studien påvisar att de variablerna påverkar anställdas 

inre motivation. Vidare kan det vara av intresse att undersöka om det finns ett samband 

mellan de faktorer som enligt denna studie främst påverkar anställdas yttre motivation, 

nämligen egenskaperna Samvetsgrannhet och Neuroticism samt ledarskapsstilen 

transaktionellt ledarskap. 

 

Slutligen hade studier av longitudinell karaktär varit intressant att genomföra inom 

området, med tanke på den organisatoriska utvecklingen i Sverige. Att under en längre tid 

genomföra upprepade mätningar på huruvida sektortillhörighet påverkar sambanden 
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mellan ledarskap och motivation möjliggör upptäckten av eventuella förändringar i 

ledarskapets utförande inom respektive sektor och huruvida det påverkar anställdas 

motivation. Genom sådan forskning kan skillnader mellan sektorerna upptäckas och 

förklaras, vilket i sin tur kan bidra med hur organisationer i framtiden anpassar ledarskap 

efter sektor.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

1. Jag är:  
Man   
Kvinna 
 

2. Jag är född år (ange med 4 siffror): 
____ 
 

3. Jag arbetar med ekonomirelaterade uppgifter:  
Ja  
Nej 

 

4. Jag arbetar inom:  
Privat sektor 
Statlig sektor 
Landsting 

Kommunal sektor 
 

5. Jag har __ års arbetslivserfarenhet inom nuvarande sektor  
 

6. En bra ledare...  
 

a. stöttar mig när jag står inför en utmaning  

 
               instämmer inte alls                       instämmer fullständigt 

1 2 3 4 5
    

b. är tydlig med vad som krävs för att jag ska bli belönad för mitt arbete  
 

1 2 3 4 5 
   
c. inspirerar mig till att drömma om framtiden    
 

1 2 3 4 5 
 
d. får mig att se på problem med nya ögon 
 

1 2 3 4 5
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e. ger mig erkännande när jag når mina mål  
 

1 2 3 4 5 
 

f. har förtroende för mig 

 
  1 2 3 4 5
     
g. berättar för mig vad han/hon tycker om mitt arbete  
 

1 2 3 4 5
  

 
h. inspirerar mig att känna mening med mitt arbete   
 

1 2 3 4 5 
 
i. kontrollerar hur jag utför mitt arbete 
 

1 2 3 4 5
    

j. får mig att känna mig sedd  
 

1 2 3 4 5
   

 
k. uppmuntrar till kreativa lösningar 

1 2 3 4 5
   

 
l. låter mig arbeta på samma sätt som jag alltid gjort  
 

1 2 3 4 5
  

 
m. endast ingriper vid allvarliga problem  
 

1 2 3 4 5
   

n. visar engagemang för mitt arbete 
 

1 2 3 4 5 
 

 



	

 

 

101 

7. En bra ledare bör vara... 
 

                           instämmer inte alls                        instämmer fullständigt 

a. bestämd 1 2 3 4 5 

 

b. samarbetsvillig  1 2 3 4 5 

 

c. hänsynstagande 1 2 3 4 5 

 

d. pålitlig 1 2 3 4 5 

 

e. reflekterande 1 2 3 4 5 

 

f. ansvarsfull 1 2 3 4 5 

 

g. fantasifull 1 2 3 4 5 

 

h. entusiastisk  1 2 3 4 5 

 

i. konventionell  1 2 3 4 5 

 

j. social 1 2 3 4 5 

 

k. defensiv 1 2 3 4 5 

 

 



	

 

 

102 

l. tillförlitlig 1 2 3 4 5 

 

m. öppensinnad 1 2 3 4 5 

 

n. avslappnad 1 2 3 4 5 

 

o. organiserad 1 2 3 4 5 

 

 
8. Jag blir motiverad till att arbeta genom att… 

       

     instämmer inte alls                       instämmer fullständigt 

a. få beröm 1 2 3 4 5 

 

b. känna intresse för arbetsuppgifterna 

1 2 3 4 5 

 

c. utmana mig själv  

  1 2 3 4 5 

 

d. ta del av förmåner 

  1 2 3 4 5 

 

e. lära mig nya saker 

  1 2 3 4 5 
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f. få ta ansvar 

  1 2 3 4 5 

 

g. tjäna pengar  

  1 2 3 4 5 

 

h. lyckas med svåra uppgifter 

  1 2 3 4 5 

 

i. undvika anmärkningar  

  1 2 3 4 5

  

j. bli befordrad 

  1 2 3 4 5 
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Bilaga 2: MLQ 
Nedanstående påståenden utgör Multifactor Leadership Questionnaire, hämtat från 
hemsidan Scribd.com.  
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Bilaga 3: Koppling mellan 

påståenden och ledarskapsstil 
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Bilaga 4: TIPI 
Nedanstående adjektiv utgör Ten-Item Personality Inventory, hämtat från Gosling, m.fl. 
(2003, s. 525).  
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Bilaga 5: Koppling mellan påståenden 

och personlighet 
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Bilaga 6: WEIMS 

Nedanstående påståenden utgör Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale, hämtat från 
Tremblay m.fl. (2009, s. 226).  
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Bilaga 7: Koppling mellan påståenden 

och motivation 
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Bilaga 8: Beskrivande statistik  

Tabell 8.1 Könsfördelning 
Kön Antal Andel 

Man 85 47,8 % 

Kvinna 93 52,2 % 

Totalt 178 100 % 

 
 

Tabell 8.2 Åldersfördelning 
Medelvärde 44,1 

Median 44,0 

Standardavvikelse 12,2 

Max 66 

Min 22 

 
 
Tabell 8.3 Erfarenhet inom nuvarande sektor 

Medelvärde 14,0 

Median 10,0 

Standardavvikelse 11,6 

Max 45 

Min 0 

 
 

Tabell 8.4 Sektorfördelning 
Sektor Antal Andel 

Privat  86 48,3 % 

Offentlig  92 51,7 % 

Total 178 100 % 
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Tabell 8.5 Fördelning mellan kön och sektor 
 Sektor  Totalt 

Kön Offentlig Privat  

Man 38 47 85 

Kvinna 48 45 93 

Totalt 86 92 178 
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Bilaga 9: Cronbach’s Alpha-test 
 

Tabell 9.1 Alpha-värden vid första mätning i SPSS 

 
 

Tabell 9.2 Test av sammanslagning av variabler 

 

 
 
Tabell 9.3 Korrelationsmatris för egenskapen extraversion 
       

Variabel 1 2 3 

1. Social 1   

2. Entusiastisk ,391** 1  

3. Bestämd ,302** ,331** 1 

    Signifikansnivå: **<.01 
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Tabell 9.4 Normalfördelning av variablerna 
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Bilaga 10: Introtext till länken 
Hej!  

Vi är två studenter från ekonomprogrammet på Högskolan Kristianstad som just nu skriver 

vår kandidatuppsats som behandlar ledarskapsstil, ledarens personlighet och motivation. 

Vår enkät vänder sig till Er som arbetar med ekonomi på ett eller annat sätt. Det skulle vara 

till stor hjälp om Ni tar Er 3 minuter för att svara på vår enkät. Mer information hittar Ni 

genom att klicka Er in på länken. 

Stort tack på förhand! 
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Bilaga 11: Följebrev till enkäten  
 

Hej! 

Tack för att Ni tar Er tiden att delta i vår enkätundersökning till vår kandidatuppsats i 

ekonomi! Syftet med undersökningen är att förklara hur ekonomers motivation påverkas 

av ledarens ledarskapsstil och personlighet. Vi ber Er därför att fundera över vad Ni tycker 

kännetecknar en bra ledare då Ni besvarar frågorna.  

Enkäten hanteras konfidentiellt och alla svar är anonyma och enbart avsedda att användas 

i forskningssyfte. Ert deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst genom att 

stänga ner webbsidan.  

Om Ni har frågor om undersökningen är Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare, 

Elin Smith.  

För att komma till enkäten, klicka vidare till nästa sida. Enkäten tar cirka 3 minuter att 

besvara.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amelia Svensson & Josefine Svensson 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

Amelia Svensson:  amelia.svensson0012@stud.hkr.se 

Josefine Svensson:  josefine.svensson0133@stud.hkr.se 

Elin Smith:   elin.smith@hkr.se 

 

 


