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Ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska bli motiverade i arbetet. Inom bankbranschen 

har chefen höga krav på medarbetarna. Medarbetarna i bankbranschen är ofta högutbildade 

och det finns olika sätt att motivera dem. Medarbetarna kan motiveras med både inre och 

yttre motivationsfaktorer. Transformativt ledarskap är en ledarstil som motiverar 

medarbetarna att göra mer än vad som förväntas av dem. Den tidigare forskningen om 

transformativt ledarskap visar att det har en positiv betydelse för medarbetarnas motivation. 

Denna uppsats ämnar att undersöka: Vilken betydelse har ledarens transformativa 

ledarskapsbeteende för medarbetarnas inre och yttre motivation i bankbranschen? 

 

Studien syftar till att utveckla ett ramverk för att få förståelse för betydelsen av ledarens 

transformativa ledarskapsbeteende för medarbetarnas inre och yttre motivation i 

bankbranschen. I referensramen behandlas transformativt ledarskap, inre motivation utifrån 

Hackman och Oldhams motivationsteori och yttre motivation. Dessa komponenter bildar 

tillsammans ramverket. För att få förståelsen mellan transformativt ledarskap och inre och 

yttre motivation har en kvalitativ metod använts för insamling av empirin där en fallstudie 

gjordes på ett lokalt kontor hos en av storbankerna. Med utgångspunkt i den deduktiva 

metoden skapades frågor för att sedan kunna koppla samman transformativt ledarskap med 

inre och yttre motivation.  

 

Slutsatsen av studien visar att transformativt ledarskap har en betydelse för medarbetarnas 

inre och yttre motivationen i bankbranschen. Studien kommer även fram till att det mest 

betydelsefulla beteendet för medarbetarnas inre och yttre motivation är ta hänsyn till 

individen. Det minst betydelsefulla beteendet för medarbetarnas inre och yttre motivation var 

idealiserat inflytande. Studien visar även att stress har negativ påverkan på ledarskapet. 
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Leadership is important to get the employees motivated to work. In the banking industry the 

manager has high demands on the employees. Employees in the banking industry are often 

highly educated and there are different ways to motivate them. Employees can be motivated 

by both intrinsic and extrinsic motivational factors. Transformational leadership is a 

leadership style that motivates employees to do more than what is expected of them. The 

previous research about transformational leadership shows that it has a positive impact on 

employees motivation. This study aim to investigate: What meaning does a leaders 

transformational leadership behavior for the employees intrinsic and extrinsic motivation in 

the banking industry? 

 

The aim of this study is to develop a framework to understand the meaning of the leaders 

transformational leadership behavior for the employees intrinsic and extrinsic motivation in 

the banking industry. The theoretical reference frame involves transformational leadership, 

intrinsic motivation based on Hackman and Oldham job characteristics model and extrinsic 

motivation. In order to gain an understanding between transformational leadership and 

intrinsic and extrinsic motivation a qualitative method have been used to gather the empirical 

data. A case study was made on a local office at one of major banks in Sweden. With a 

deductive approach questions were created to be able to find the connection between 

transformational leadership and intrinsic and extrinsic motivation.  

 

The conclusion of the study shows that transformational leadership has a meaning for the 

employees intrinsic and extrinsic motivation in the banking industry. This study also find that 

individualized consideration has the most meaning for the employees intrinsic and extrinsic 

motivation. The behavior with least meaning for the employees intrinsic and extrinsic 

motivation was idealized influence. The study also show that stress has negative influence on 

the leadership.  
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1. Inledning 

 

I första kapitlet introduceras uppsatsens ämne som är ledarskap och motivation samt varför 

dessa komponenter är viktiga och dess samband. Tidigare forskning om ämnet presenteras 

och det leder fram till uppsatsens frågeställning och syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige fanns det år 2016 117 banker och bankerna utgör den enskilt största delen av 

finansmarknaden (Svenska bankföreningen, 2017). De fyra så kallade storbankerna i Sverige 

är Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank. Dessa företagen representerar den 

största delen av Sveriges bankbransch (Svenska bankföreningen, 2017). I Bankbranschen har 

de anställda mycket kunskap efter många års studier och ledarskapet har en betydande roll för 

de anställda (Rahman, 2014).  

 

Ledarskap är ett begrepp som många försökt definiera. Ledarskap handlar om att leda andra 

människor genom att vägleda, strukturera, underlätta samarbete och hantera relationer visar 

den övergripande forskningen (Yukl, 2013). Enligt Mullins (2007) är ledarskap en relation 

där en människa påverkar andra människors handlingar. Tidigare innebar ledarskap att befalla 

och kontrollera sina följare men idag handlar ledarskap mer om att inspirera och skapa 

relationer med andra människor (Mullins, 2007).      

 

En ledare står inför en rad olika utmaningar i sitt ledarskap och en av utmaningarna är att 

skapa motivation för sina följare. Konsekvenserna av bristande motivation hos medarbetarna 

kan leda till att de sjukskriver sig och övriga medarbetare blir tyngre belastade med 

arbetsuppgifter (Strandberg, 2015). Därför är det viktigt för en ledare att få sina följare 

motiverade innan konsekvenserna blir ett faktum. Det är även viktigt för ledaren att förstå 

vad som motiverar medarbetarna och hur ledaren ska bemöta dem på bästa sätt (Von 

Gyllenpalm, 2017). Ledarskap är en av nyckelfaktorerna för att vara konkurrenskraftig och 

för att öka företagets resultat i dagens snabbt föränderliga samhälle (Ludmila & Masadeh, 

2017).  

 

Motivation skapar mening i våra liv och är en inre drivkraft (Strandberg, 2017). Enligt 

Mullins (2007) kan motivation beskrivas som riktningen och uthålligheten en person har för 

att utföra en uppgift. Det betyder att en individ kan ha ett mål och trots att individen stöter på 

problem och svårigheter väljer individen att fortsätta i samma riktning för att uppnå målet 

(Mullins, 2007). Motivation kan påverkas av människor i vår omgivning och känslan inför en 

uppgift påverkas av motivationen till uppgiften. Det innebär att en uppgift som ses fram emot 

att göra leder till ökad motivation jämfört med en uppgift som inte ses fram emot sänker 

motivationen (Strandberg, 2017).  
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Ledare har betydelse för i vilken utsträckning medarbetarna anstränger sig på arbetsplatsen. 

Olika individer behöver ledas på olika sätt och om ledaren vill att medarbetarna ska anstränga 

sig mer krävs det att ledaren matchar ledarstilen med medarbetarnas preferenser. När ledaren 

lyckas med att matcha medarbetarnas preferenser anstränger de sig mer i arbetet. Genom att 

föregå med gott exempel kan en ledares beteende spegla av sig på medarbetarna vilket 

resulterar i ökad motivation till att anstränga sig mer i arbetet (Schwartz & Castelli, 2014). En 

ledarstil som motiverar följarna att arbeta över förväntningarna är transformativt ledarskap 

(Bass, 1985). En transformativ ledare arbetar med att föregå med gott exempel för att 

motivera sina följare (Yukl, 2013). 

 

Det krävs en hög lägstanivå av kunskap på bank eftersom de anställda i slutändan är ansvarig 

för någon annans pengar. Det är intressant att studera transformativt ledarskap i relation till 

bankbranschen eftersom individerna som arbetar på bank har mycket kunskap efter många års 

studier (Rahman, 2014). Två viktiga faktorer för att banken ska bli effektiv är att 

medarbetarna ständigt utvecklas och känner motivation till arbetet (Rahman, 2014). Ledaren 

behöver därför ständigt se till att medarbetarna får nya utmaningar och kan utvecklas. Inom 

bankbranschen arbetar arbetsgivaren generellt sätt med bonusar och andra ersättningssystem 

för att uppnå företagets mål och resultat (Svenska bankföreningen, 2014). Därför är det 

intressant att se ifall den transformativa ledaren kan bidra till att bibehålla den ständiga 

utvecklingen samt motivationen för medarbetarna.  

1.2 Problemdiskussion 

Den övergripande forskningen om transformativt ledarskap är att ledarskapet har en positiv 

påverkan på medarbetarnas motivation (Chen, Wang och Lee, 2018; Eliophotou-Menon & 

Ioannou, 2016; Gilbert, Horsman & Kelloway, 2016; Wang, Kim & Lee, 2016; Zareen, 

Razzaq & Mujtaba, 2014). Samtidigt som det transformativa ledarskapet kan öka 

motivationen kan det också sänka motivationen (Wang et al., 2016). Wang et al. (2016) 

menar att om ledaren visar prov på lågt transformativt ledarskap minskar gruppen motivation. 

Ledarskapet har en betydande roll för de anställdas inställning till arbetet. Det är viktigt att 

ledare lägger tid och energi på att engagerar sig för att få sina medarbetare motiverade i sitt 

arbete. Den transformativa ledaren hjälper sina medarbetare att skapa en positiv attityd till 

arbetet (Gilbert et al., 2016). Transformativt ledarskap är inte bara positivt för motivationen 

utan det kan också leda till att medarbetarna vågar uttrycka sig och ge kritik för förbättring. 

Ledaren får medarbetarna att känna meningsfullhet i arbetet vilket bidrar till att den inre 

motivationen ökar (Chen et al., 2018).  

 

Belöningar är ett sätt för en ledare att motivera sina följare och är vanligt i vissa branscher. 

En bransch där belöningar förekommer är bankbranschen (Svenska bankföreningen, 2014).  

Olika belöningssystem i bankbranschen har en betydelse för motivationen för medarbetarna. 

Finansiella belöningarna har en positiv påverkan på den yttre motivationen medans icke 

finansiella belöningarna har en positiv påverkan på den inre motivationen (Güngör, 2011). 
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Inre motivation är ett sätt för en ledare att motivera sina anställda på. En ledare som har fokus 

på följarnas inre motivation är en transformativ ledare (Eliophotou-Menon et al., 2016). 

Genom att engagera följarna skapar ledaren en positiv betydelse för motivationen till arbetet, 

hängivenhet till arbetet, viljan att lära sig nya saker samt förtroende skapas för ledaren 

(Eliophotou-Menon et al., 2016). Den transformativa ledaren arbetar inte med belöningar 

men trots det har det visat sig att det transformativa ledarskapet har en positiv påverkan på 

medarbetarnas motivation i bankbranschen (Zareen et al., 2014). Den transformativa ledaren 

arbetar med att motivera sina medarbetare till att göra mer än vad som förväntas av dem. Om 

motivationen till arbetet är hög hos medarbetarna kommer det leda till att de anstränger sig 

mer i arbetet (Syaifuddin, 2016).  

 

Flertalet forskare har tagit fram olika motivationsteorier och en känd motivationsteori är 

Hackman och Oldhams motivationsteori. Motivationsteorin baseras på fem underkategorier 

som är feedback, självgående, krav på variation av kunskap, uppgiftens betydelse och 

identifikation med uppgiften (Hackman & Oldham, 1980). Denna motivationsteorin har en 

positiv effekt på de anställdas arbetsmotivation. Den underkategori som hade störst påverkan 

på arbetsmotivationen var krav på variation av kunskap men det kan variera beroende på 

respondenternas bakgrund  (Ali, Said, Yunus, Kader, Latif & Munap, 2014). 

 

Ämnet transformativt ledarskap har tidigare undersökts med kvantitativa metoder. Den 

generella bilden är att transformativt ledarskap har en positiv betydelse för motivationen hos 

medarbetarna (Chen et al., 2018; Eliophotou-Menon et al., 2016; Gilbert et al., 2016; Wang et 

al., 2016; Zareen et al., 2014). Den forskningslucka som denna uppsats ämnar att bidra till är 

att genom en kvalitativ studie få förståelse för hur de transformativa ledarskapsbeteendena 

skapar betydelse för medarbetarnas inre och yttre motivationen i bankbranschen.   

1.3 Problemfrågeställning 

Problembakgrunden och problemdiskussionen har lett fram till följande frågeställning: 

Vilken betydelse har ledarens transformativa ledarskapsbeteende för medarbetarnas inre och 

yttre motivation i bankbranschen? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att utveckla ett ramverk för att få förståelse för betydelsen av ledarens 

transformativa ledarskapsbeteende för medarbetarnas inre och yttre motivation i 

bankbranschen. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I uppsatsens andra kapitel presenteras de teorier som ska användas för att uppfylla 

uppsatsens syfte samt svara på frågeställningen. Teorierna är transformativt ledarskap och 

Hackman och Oldhams motivationsteori. Ett ramverk tas fram utifrån teorin hur de olika 

teorierna sammankopplas.

 

2.1 Transformativt ledarskap  

Transformativt ledarskap handlar om att få följarna att känna förtroende, beundran, respekt 

och lojalitet gentemot sin ledare (Yukl, 2013). Målet med det transformativa ledarskapet är 

att få följarna att bli motiverade till att göra mer arbete än vad som förväntas av dem från 

början (Bass, 1985; Yukl, 2013). För att uppnå målet och följarna ska bli motiverade till att 

göra mer än vad som krävs arbetar den transformativa ledaren med tre olika 

sammanhängande punkter. Den första punkten är att göra följarna mer medvetna om vikten 

av deras arbete, det är viktigt att förmedla att alla medarbetare på företaget har en betydande 

roll oavsett arbetsuppgift. Den andra punkten som den transformativa ledaren arbetar med är 

att medarbetarna ska förstå att organisationens intresse är det viktigaste. Det är viktigt att 

medarbetarna sätter sina egna intresse åt sidan för att arbeta mot organisationens mål. Den 

tredje och sista punkten som ledaren arbetar med är att de anställda ska uppleva 

självförverkligande i deras arbetsuppgifter och att arbetet ska vara berikande. Därför är det 

viktigt att ledaren ger utmanande arbetsuppgifter till medarbetarna för att de inte ska tappa 

motivationen till arbetet (Bass, 1985; Bass & Bass, 2008; Yukl, 2013).  

 

Transformativt ledarskap har en positiv betydelse för organisationens resultat i 

bankbranschen. Genom att arbeta med ett transformativt ledarskap kommer motivationen till 

arbetet att öka. Medarbetarna kommer bli mer engagerade i sitt arbete vilket leder till att 

organisationens resultat förbättras (Walumbwa, Wang, Lawler & Shi, 2004). Denna 

forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och 

bankbranschen. 

 

Transformativt ledarskap delas in i fyra beteende som ledaren arbetar med för att få följarnas 

motivation att öka (Yukl, 2013). De fyra beteendena är: 

 

Intellektuell stimulans är ett beteende som går ut på att få följarna att se problem från nya 

vinklar (Yukl, 2013). Genom att se problem från nya vinklar uppkommer nya sätt att lösa 

gamla problem på vilket ökar kreativiteten i arbetet. Ledaren hjälper även sina följare att 

tänka innovativt och kreativt samt hitta alternativa lösningar på problem som kan uppstå 

(Bass & Bass, 2008). Följarna uppmanas även att tänka fritt och inte känna sig begränsade 

men samtidigt rationellt när de löser problemen (Bass, 1990; Bass & Bass, 2008; Zineldin, 

2017). I beslutsfattande processer är ledaren hoppfull, lugn och respekterar de anställdas 
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idéer. Ledaren ger möjlighet till följarna att lösa problem på sitt eget sätt och uppfattas som 

lugn eftersom den respekterar följarnas idéer vid problemlösning (Zineldin, 2017). Genom att 

inte kritisera medarbetarna inför andra när misstags gjorts främjar det en kultur där 

alternativa lösningar vågas göras trots att misstags förekomma (Bass, Avolio, Jung & Berson, 

2003). 

 

Inspirerande motivation handlar om att skapa en tilltalande vision som följarna kan relatera 

till och ledaren använder symboler som får följarna att rikta sitt arbete mot denna vision 

(Bass, 1990; Yukl, 2013; Zineldin, 2017). Ledaren är en optimist samtidigt som ledaren 

kommunicerar höga förväntningar på sina följare (Bass, 1990; Zineldin, 2017). Det är viktigt 

att alla följare ska förstå visionen som organisationen har. Ledaren arbetar med att 

kommunicera visionen på ett enkelt sätt som alla följare kan förstå och ta till sig av (Bass, 

1990; Zineldin, 2017). Visionen behöver förenklas för att följarna ska ha den med sig i sitt 

dagliga arbete.   

 

Ta hänsyn till individen betyder att ledarens beteende går ut på att stötta och uppmuntra sina 

följare (Bass, 1985; Bass, 1990; Yukl, 2013). En viktig del av detta beteendet är att hela tiden 

hålla alla följare uppdaterade med ny information om vad som händer i organisationen och 

varför. Genom att följarna blir uppdaterade med ny information leder det till att de känner sig 

involverade och inte står utanför organisationen. Helst ska informationen kommuniceras 

ansikte mot ansikte för att det skapar möjligheter att ställa frågor och skapar en dialog mellan 

ledaren och följarna. Ledaren bör känna sina följare för att kunna veta vad varje individ i 

organisationen motiveras av (Bass, 1985). Det är också viktigt att ledaren tar hänsyn till alla 

individer individuellt och inte behandlar alla på samma sätt (Bass, 1985; Bass, 1990; Yukl, 

2013). Ledaren bör lyssna på sina följare och känna med dem (Bass, 1990). Det är viktigt att 

ledaren ger uppmärksamhet till alla sina följare för att kunna utveckla följarnas egna 

kompetenser (Zineldin, 2017). 

 

Idealiserat inflytande handlar om att ledaren ska föregå med gott exempel för att följarna ska 

kunna identifiera sig själva med ledaren. Genom att föregå med gott exempel inspirerar 

ledaren följarna. När ledaren själv gör uppoffringar för organisationen och visar hängivenhet 

till arbetet kommer det smitta av sig på följarna (Yukl, 2013). Det är viktigt att ledaren inte 

utnyttjar sin position i organisationen för att skapa egna fördelar (Zineldin, 2017). Ledaren 

sätter sina följares behov framför sina egna vilket visar att ledaren prioriterar medarbetarna 

före sig själv (Bass et al., 2003). När ledaren föregår med gott exempel skapas förtroende och 

följarna får respekt för ledaren (Bass, 1990; Zineldin, 2017).  

2.1.1 Kritik med transformativt ledarskap 

En fördel med transformativt ledarskap är att det är effektivt vid förändring. Transformativt 

ledarskap bidrar till att följarna får ett beteende som är mottagligt för förändring. Resultatet är 

att engagemanget hos följarna vid en förändring ökar på grund av de transformativa 

ledarskapet (Weiherl & Masal, 2016). En annan fördel med det transformativa ledarskapet är 
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att ledarens energi, passion och entusiasm smittar av sig på följarna. Ledarens beteende 

inspirerar följarna vilket leder till att de blir engagerade i samma vision som ledaren och 

organisationen har (Rubin, 2013). Följarna kan använda visionen i sitt dagliga arbete.  

 

En nackdel med transformativt ledarskap är att ledaren fokuserar mycket på slutmålet och 

inte involverar sig själv i processen för att nå målet. Resultatet visar att transformativt 

ledarskap kräver kompetenta och motiverade följare som är inriktade på mer detaljnivå än 

själva ledaren (Rubin, 2013). Annan kritik som har riktats mot transformativt ledarskap är att 

de kan ha en negativ betydelse för följare som har höga ambitioner. Följarnas egna karriär 

kan bromsas av den transformativa ledaren eftersom det är organisationens mål som går före 

följarnas egna intresse. För att åtgärda problemet behöver ledaren visa hänsyn till följarna för 

att de även ska kunna fokusera på självutveckling och deras egna karriär (Baethge, Rigotti & 

Vincent-Hoeper, 2017).  

2.1.2 Transformativt ledarskap skilt från karismatiskt ledarskap 

Transformativt ledarskap har liknande egenskaper som det karismatiska ledarskapet (Bass, 

1985). Ledarskapsstilarna kan lätt förväxlas med varandra men det finns likheter och 

skillnader. Bass (1985) anser att likheten mellan transformativt ledarskap och karismatiskt 

ledarskap är att inspirera sina följare. Skillnaden är att den transformativa ledaren är mer som 

en coach genom att stötta och uppmuntra sina följare till skillnad från den karismatiska 

ledaren som är mer som en kändis som inspirerar följarna. En annan skillnad är att den 

karismatiska ledaren inte fokuserar på att utvecklar sina följare till skillnad från den 

transformativa ledaren (Bass, 1985). Den transformativa ledaren arbetar med att bygga en 

kultur i organisationen som uppmuntrar följarna. Målet är att det inte ska finnas några 

onödiga kontroller samt alla ska ha tillgång till känslig information. Den transformativa 

ledaren arbetar med att följarna ska bli mer självgående. Det skiljer sig från den karismatiska 

ledaren som vill att följarna ska vara beroende av sin ledare. För att vara en transformativ 

ledare krävs det att ledaren är karismatisk men att endast vara karismatisk räcker inte för att 

vara en transformativ ledare (Yukl, 2013). 

2.2 Inre motivation och yttre motivation 

Inre motivation beskrivs som tillfredsställelsen vid genomförandet av en prestation och de 

inre motiverande uppgifter upplevs som roliga och meningsfulla för individen. Det 

individerna skapar och producerar i deras arbete leder till att individerna får en positiv känsla 

(Erdem, Ali & Ibrahim, 2016; Hackman & Oldham, 1980; Hendijani, Bischak, Arvai & 

Dugar, 2016). Det är endast den inre motivationen som avgör hur individen känner inför en 

uppgift. Ingen extern kraft kan påverka individens känsla inför en uppgift (Erdem et al., 

2016). När uppgifter utförs som individen behärskar ökar den inre motivationen för att utföra 

uppgiften. Vid utförandet av uppgifter som individen inte behärskar minskar den inre 

motivationen för att utföra uppgiften. Inre motivation har en stark koppling till medarbetarnas 
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prestationer på arbetet och väl genomförda prestationer resulterar i självbelönande medan 

svaga prestationer skapar en olycklig känsla (Hackman & Oldham, 1980). 

 

Huvudfaktorn för yttre motivation är belöningar, det kan tillexempel vara i form av högre 

betyg eller mer pengar. Högre resultat kan leda till att individerna erhåller olika typer av 

bonusar (Hendijani et al., 2016). Yttre motivationsfaktorer bestäms ofta av organisationen 

och kan ligga utanför den enskilda ledarens kontroll. Faktorer som ingår i yttre motivation 

kan till exempel vara lön, befordran, arbetsmiljön, arbetsvillkor och andra förmåner som 

företaget har (Mullins, 2007). Belöningar i form pengar för väl genomförda prestationer kan 

leda till att en persons motivation överlag förbättras (Hendijani et al., 2016).  

2.2.1 Kritik mot inre och yttre motivation 

När prestationerna är svaga skapas en mer olycklig känsla för individen och det upplevs som 

ett misslyckande vilket resulterar till lägre inre motivation (Hackman & Oldham, 1980). 

Lyckas individen inte prestera som förväntat gång på gång blir det en negativ spiral som 

skapar en känsla av misslyckande vilket kan resultera till att den inre motivationen för 

arbetsuppgifterna minskar. Tvärtom när prestationerna når upp till förväntningarna skapar det 

en känsla av tillfredsställelse och den inre motivationen ökar.  

 

Kritik mot yttre motivation är att kombinationen av hög inre och hög yttre motivation kan 

påverka engagemanget hos medarbetarna negativt. Nackdelen är att den inre motivationen 

kan påverkas negativt. Den inre motivationen har större positiv påverkan på uppgiftens 

utförande när medarbetaren inte har hög nivå av yttre motivation (Liang, Wang, Wang & 

Xue, 2018). Belöningar kan även reducera kreativiteten hos medarbetarna och den inre 

motivationen. Belöna medarbetarna som överpresterar medan straffa de som underpresterar 

leder även till att relationer på arbetsplatsen kan skadas mellan medarbetarna när de istället 

borde arbeta som ett lag (Polley, 1995). 

2.3 Hackman & Oldhams motivationsteori 

Enligt Hackman och Oldhams motivationsteori är det tre olika huvudkriterier som behöver 

uppfyllas för att uppnå inre motivation i sitt arbete. Det första kriteriet är kännedom av 

resultaten för medarbetarna i deras arbete. Genom att få kännedom av resultaten skapar det 

möjligheter för medarbetarna att känna glädje när de har arbetat hårt och ser resultatet av 

deras arbete. Kännedom av resultatet leder även till att medarbetarna kan känna missnöje när 

de inte får de resultat som förväntas av dem. Båda delarna behövs för att kunna ha kännedom 

av resultatet. Feedback används för att få kännedom av resultatet (Hackman & Oldham, 

1980).   
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Det andra kriteriet i modellen är att medarbetarna känner personlig ansvar för resultaten av 

de arbete som utförs. Genom att känna personligt ansvar över arbetsuppgifterna skapas 

möjligheter för medarbetarna att känna sig stolta eller missnöjda med sina prestationer. Om 

det finns andra faktorer som påverkar resultatet minskar det känslan av personlig ansvar för 

resultatet (Hackman & Oldham, 1980; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Två nyckelfaktorer för 

att uppnå personligt ansvar är att känna eget ansvar och att vara självgående (Hackman & 

Oldham, 1980).  

 

Tredje och sista kriteriet i modellen är att arbetet ska kännas meningsfullt. För att arbetet ska 

kännas meningsfullt är det individens personliga värderingar som avgör ifall arbetet känns 

meningsfullt (Hackman & Oldham, 1980). Andra faktorer som att det krävs hög 

skicklighetsnivå för att utföra arbetsuppgiften ökar känslan för meningsfullhet. De tre 

komponenterna som meningsfullt arbete bygger på är krav på variation av kunskap, att 

uppgiften har en betydelse samt att individen kan identifiera sig med uppgiften (Hackman & 

Oldham, 1980; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Transformativt ledarskap är positivt relaterat till Hackman och Oldhams motivationsmodell 

(Piccolo & Colquitt, 2006). Det betyder att det transformativa ledarskapet har en positiv 

påverkan för medarbetarnas inre motivation till arbetet. Denna tidigare forskning påvisar att 

det finns ett samband mellan de två teorierna.  

2.3.1 Kritik mot Hackman & Oldhams motivationsteori 

Hackman och Oldhams motivationsteori är en etablerad teori vars betydelse har ökat sedan 

den skapades. Resultatet av undersökningen visar att de fem faktorerna som ligger till grund 

för kännedom av resultat, personligt ansvar och meningsfullhet har ökat i betydelse. Den 

faktorn som hade ökat mest är krav på variation av kunskap som leder till att medarbetarna 

känner att arbetet är meningsfullt (Wegman, Hoffman, Carter, Twenge & Guenole, 2016). 

Därför är det viktigt att ledare idag arbetar med att variera medarbetarnas arbetsuppgifter för 

att de ska känna sig fortsatt motiverade.  
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2.4 Transformativt ledarskap samt inre och yttre motivation  

 

 

 
        Figur 1. Egenkomponerad modell utifrån teorin 

 

Ramverket visar att det finns ett samband mellan transformativt ledarskap och inre och yttre 

motivation. Den vänstra figuren visar det transformativa ledarskapet samt dess olika 

beteenden. Pilarna symboliserar den positiva påverkan för inre och yttre motivation som till 

viss del överlappar varandra i den högra delen av ramverket. Tidigare forskning visar att det 

finns ett samband mellan transformativt ledarskap och Hackman och Oldhams 

motivationsmodell för inre motivation (Piccolo et al., 2006). Tidigare forskning visar även att 

transformativt ledarskap är positivt för motivationen (Chen et al, 2018; Eliophotou-Menon et 

al., 2016; Gilbert et al., 2016; Syaifuddin, 2016; Wang et al., 2016; Zareen et al., 2014). 

 

För att uppnå inre motivation enligt Hackman och Oldhams teori krävs det kännedom av 

resultatet, personligt ansvar och meningsfullhet i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Dessa 

underkategorier skulle kunna uppnås med hjälp av transformativt ledarskap. En transformativ 

ledare arbetar med att göra följarna medvetna om vikten av deras arbete, sätta organisationens 

intresse före sina egna och att följarna ska uppleva självförverkligande i arbetet (Bass, 1985). 

Genom de fyra beteendena som transformativt ledarskap bygger på finns det en möjlighet att 

följarna kan uppnå inre motivation. Lyckas ledaren att göra följarna medvetna om vikten av 

deras arbete för organisationens bästa kan det leda till att följarna får kännedom av resultatet, 

känner meningsfullhet samt personligt ansvar i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Därför 

kan det vara teoretiskt möjligt att det transformativa ledarskapet har en betydelse för följarnas 

inre motivation.  
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Använder sig organisationen av yttre motivationsfaktorer kan ledaren ha möjlighet att 

påverka dessa (Mullins, 2007). Det finns ingen tydlig koppling mellan transformativt 

ledarskap och yttre motivation i teorin. Enligt Mullins (2007) kan en ledare ofta bestämma 

över eventuella belöningar och därför går det inte att utesluta att en transformativ ledare kan 

påverka även den yttre motivationen. Modellen är övergripande eftersom det inte finns någon 

tydlig koppling mellan vilket ledarskapsbeteende som kan ha en betydelse för den inre och 

yttre motivationen. Utan det är uppsatsens syfte att skapa ett ramverk för det transformativa 

ledarskapets betydelse för den inre och yttre motivationen.  
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3. Metod 

 

I det tredje kapitlet beskrivs processen för arbetet. Det framgår vilka val som gjorts, hur 

litteratur har sökts, hur empirin blivit insamlad och sedan hur empirin blivit bearbetad. 

Kapitlet beskriver också hur vi har arbetat för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den metodologiska ansatsen som använts i denna uppsatsen är en deduktiv metod. Genom att 

ha skapat frågor utifrån teorin för att sedan användas för att samla in empirin (Jacobsen, 

2002). För att svara på frågeställningen och uppfylla uppsatsens syfte har relevant teori stått 

som grund vid konstrueringen av intervjufrågor där respondenternas svar bildar empirin. 

Valet av denna metod var för att kunna koppla samman redan etablerade teorier och skapa en 

förståelse för vilken betydelse det transformativa ledarskapet har för medarbetarnas inre och 

yttre motivation. Nackdelen med den deduktiva metoden är att frågorna är framtagna ur 

teorin och respondenterna får frågor som är vinklade på ett speciellt sätt vilket leder till att 

intervjuaren får framförallt svar utifrån frågorna som ställs (Yin, 2013).  

 

Ontologi är läran om varandet (Bryman & Bell, 2013). Den ontologiska ståndpunkt som 

denna uppsats har tagit inspiration från är realismen. Realismen är uppdelad i två grenar, 

empirisk realism och kritisk realism (Bryman & Bell, 2013). Den delen av realismen som vi 

inriktat oss på är den empiriska realismen. Empirisk realism innebär att för att förstå 

verkligheten används en passande metod och denna typen av realism är också den vanligaste 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver den empiriska realismen som; 

“Den förbiser det faktum att det finns bestående strukturer och generativa mekanismer som 

ligger till grund för och ger upphov till observerbara företeelser och skeenden” (Bryman & 

Bell, 2013:37). Denna syn är intressant för oss eftersom vi undersöker hur det är i 

organisationen nu, hur chefens ledarskapsbeteende uppfattas av medarbetarna.  

 

Epistemologi är lärande om kunskap (Bryman & Bell, 2013). Denna uppsats har en 

interpretativistisk syn vilket betyder att fokus ligger på att förstå hur respondenterna, som 

lever i en speciell miljö som författarna vill undersöka, tolkar den verklighet som de lever i. 

Detta skiljer sig från det naturvetenskapliga synsättet som inte är tolkningsinriktad (Bryman, 

2011). Interpretativismen brukar kallas för tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom det är medarbetarnas syn på ledarskapet som är intressant för denna uppsats tolkar 

vi medarbetarnas verklighet för att förstå hur deras inre och yttre motivation påverkas av 

ledarens beteende.  
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3.2 Litteraturgenomgång 

Först söktes allmän information om ledarskap och motivation i böcker. Efter att vi bestämt 

oss för teorierna började vi söka i databaser för att hitta vad tidigare forskning kommit fram 

till rörande transformativt ledarskap och motivation. Databaserna som använts för att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar är Onesearch, Scopus och Google scholar. Detta för att samla 

in relevanta artiklar till den teoretiska referensramen och problemdiskussionen. Nyckelord 

som använts för att få fram relevanta artiklar har varit “leadership motivation”, 

“transformational leadership”, “transformational leadership motivation”, “intrinsic 

motivation”, “extrinsic motivation”, “bank”. Vid genomgång av litteraturen framkom det att 

mycket forskning var kvantitativ och att transformativt ledarskap har en positiv påverkan på 

medarbetarna. Därför gjorde vi en kvalitativ studie med utgångspunkt i teorin för att få en 

förståelse för vilken betydelse det transformativa ledarskapet har för medarbetarnas inre och 

yttre motivationen.   

3.3 Forskningsdesign    

Denna uppsats har gjorts genom en enfallsstudie där intervjuer gjorts på lokal nivå med fem 

respondenter eftersom vi ville undersöka vilken betydelse transformativt ledarskap har för 

medarbetarna i en bransch som är hårt reglerad och står under finansinspektionen. Genom att 

göra en fallstudie skapas mer förståelse för det specifika fallet i den kontext som undersöks 

(Yin, 2007). Fallstudie användes för att skapa ett ramverk för betydelsen av det 

transformativa ledarskapet på den inre och yttre motivationen för medarbetarna på banken. I 

en fallstudie kan flera källor till empiri finnas (Yin, 2007). Den viktigaste källan till empirin 

för denna uppsats har varit intervjuer. Ytterligare källor som använts för att hämta 

information är bankens hemsida och årsredovisningen från 2017 samt kompletterande kontakt 

med en av respondenterna. Den kompletterande kontakten med en av respondenterna bidrog 

till mer konkretiserade information om arbetsuppgifterna på banken.  

3.4 Urval 

Den bank som valdes är en av de fyra storbankerna i Sverige. Storbankerna är Nordea, 

Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank och dessa företagen representerar den största 

delen av Sveriges bankbransch (Svenska bankföreningen, 2017). Banken som valdes är en 

stor och etablerad bank. De har kontor för fysiska kundmöten. Banken är belägen i Halmstad. 

Halmstad valdes eftersom att kommunen är liknande många andra i Sverige storleksmässigt 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Kontoret i Halmstad valdes även eftersom det är en 

kostnadseffektiv lösning.   

 

Kriterierna för urvalet av respondenterna var ingen chefsroll, daglig kundkontakt, arbetat 

minst ett år i bankbranschen och erfarenhet av universitetsutbildning. Urvalet av respondenter 

skedde med ett strategiskt urval (Jacobsen, 2002). Eftersom uppsatsen undersökte hur 

medarbetarna uppfattar ledarskapets betydelse valde vi respondenter som vi antog på förhand 
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anser att ledarskapet har en betydelse. De första tre respondenterna fick vi tag i via kontakter. 

Efter att ha kontaktat tre medarbetare på banken som uppfyllde kriterierna gjordes intervju 

med respektive person. Efter tredje intervjun användes snöbollsmetoden när respondent tre 

gav oss kontakt med två nya medarbetare. Ett krav för att kunna använda snöbollsmetoden är 

att intervjuerna ska vara meningsfulla (Yin, 2011). Eftersom respondenterna som tillkom 

efter snöbollsmetoden båda uppfyllde kriterierna ansågs de meningsfulla.  

 

Samtliga respondenter fick samma information innan intervjuerna vilket gjorde att ingen hade 

mer kunskap än någon annan om uppsatsen. Detta gjordes för att respondenterna ska utgå 

från sig själva och inte svara utifrån vad de tror att vi vill höra.     

3.5 Operationalisering 

För att kunna ställa frågor utifrån teorin gjordes ett operationaliseringsschema. Genom att 

konkretisera abstrakta begrepp med hjälp av tre olika steg genomfördes operationaliseringen 

(Jacobsen, 2002). Först tog vi de teoretiska begreppen upp som är transformativt ledarskap, 

inre motivation, yttre motivation och motivation. Vid inre motivation användes Hackman och 

Oldhams motivationsteori. Efter detta delades de teoretiska begreppen in i 

huvudkomponenter. Huvudkomponenterna för transformativt ledarskap är de fyra 

beteendena. För inre motivation är det kännedom av resultatet, personligt ansvar och 

meningsfullhet. För yttre motivation är det belöningar. För motivation valde vi att dela in det 

i två huvudkomponenter som är riktningen och uthålligheten för att ta reda på vad som 

motiverar respondenterna att gå till arbetet. Det tredje och sista steget i operationaliseringen 

var att dela in huvudkomponenterna i delkomponenter som vi sedan formulerade frågor 

utefter. Delkomponenterna till respektive huvudkomponent är markerade i vårt 

operationaliseringsschema med en understrykning. Samtliga steg är markerade i vårt 

operationaliseringsschema (Bilaga 1). Vilket gör det möjligt att följa processen i 

operationaliseringen.  

3.6 Datainsamling 

En fallstudiedesign har använts för att ge respondenterna möjlighet att med egna ord och 

tankar svara på de frågor som ställts samt möjligheten att kunna komplettera med hjälp av 

andra informationskällor. Intervjuerna genomfördes med strukturerade intervjuer för att 

datainsamlingen skulle bli så enhetlig som möjligt (Yin, 2013). Frågorna som ställts under 

intervjuerna har utgått från ett frågeformulär och hur frågorna ställts har varit så likt som 

möjligt mot samtliga respondenter för att uppnå ett enhetligt intervjusbetéende. När 

intervjuerna sammanställts skickades transkriptions materialet tillbaka till respondenten om 

det önskades. Detta för att säkerställa att respondentens svar blivit korrekt uppfattat vilket 

stärker trovärdigheten (Yin, 2013). 
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Vid datainsamlingen användes en mobiltelefon för att spela in samtalet för att möjliggöra 

transkribering av intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett 

informationsbrev ut (bilaga 3). Brevet informerade om bland annat studiens syfte samt 

konfidentialitet för respondenten i uppsatsen. Det informerades även att medgivande krävs 

för ljudupptagning, möjlighet till att läsa transkribering för att kunna godkänna svaren och att 

det är frivilligt att delta. Vid samtliga intervjuer förutom en ställde vi hälften av frågorna var. 

Detta på grund av att vi båda inte kunde närvara vid den intervjun. Respondenterna fick alltid 

tala till punkt. Eftersom frågorna var strukturerade ställdes endast följdfrågor för att 

förtydliga frågans innebörd om respondenten missuppfattat. Vid första intervjun uppenbarade 

det sig att respondenten inte enbart tänkte på en chef vilket vi åtgärdade i resterande 

intervjuer. Genom att skriva med i informationsbrevet att respondenterna ska tänka på endast 

en chef löstes detta problem. Detta för att skapa en helhetsbild av chefskapet inom banken. 

Samtliga transkriberingar gjordes samma dag som intervjun genomfördes.  

 

Undersökning av att skapa förståelse för en speciell kontext är en styrka vid kvalitativ 

forskning (Maxwell, 2005). Valet av deduktiv metod med kvalitativ forskning är för att få en 

förståelse för vilken betydelse transformativt ledarskap har för medarbetarnas inre och yttre 

motivation. Genom att göra intervjuer har respondenterna möjlighet att själva beskriva och 

svara på frågorna som ställs vilket leder till en ökad förståelse för hur de uppfattar 

ledarskapets betydelse. 

 

Risken med kvalitativa undersökningar är att den inte har samma replikerbarhet som en 

kvantitativ (Jacobsen, 2002). Detta eftersom författarna kan tolka respondenternas svar på 

olika sätt och även spegelvänt hur respondenterna tolkar frågorna vilket betyder att om 

studien skulle göras om av någon annan eller på en annan plats finns det en risk att resultatet 

kan bli annorlunda.  

3.7 Analysmetod 

Analysmetoden har blivit inspirerad av Miles och Huberman (1984) som består av tre steg. 

Det första steget var att reducera den insamlade datan. Detta har gjorts med hjälp av kodning 

där vi utgått från de nyckelord som ingår i respektive teori. Nyckelorden för teorierna har 

lyfts fram i vårt operationaliseringsschema. Vid kodningen har vi utgått från transkriberingen 

och uteslutit vilka frågor som ställts och endast tagit hänsyn till svaren och kodat de till 

respektive teori. En annan del i datareducering processen har varit att lyfta fram citat för att 

ge en mer målande bild av respondenternas uppfattning av ledarskapet.   

 

Det andra steget i analysmetoden är presentationen av data (Miles och Huberman, 1984). För 

att presentera datan har vi delat in empirin utefter de fyra transformativa 

ledarskapsbeteendena, inre och yttre motivation samt motivation. Där svaren från 

intervjuerna kopplats till respektive teori. Här lyfte vi även in de citat som vi tagit fram när vi 

reducerat datan.   
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Det sista steget är att dra slutsatser och verifiera resultatet (Miles och Huberman, 1984). För 

att kunna dra relevanta slutsatser är det viktigt att se olika mönster och hitta mening från 

respondenternas svar utifrån hur de ha blivit reducerade och presenterade. När vi har 

analyserat empirin som tagits fram på den reducerade datan har vi letat efter mönster och 

försökt se likheter och skillnader i respondenternas svar inom de olika huvudbegreppen. 

Empirin har också jämförts med teorin i referensramen. Sedan har ett ramverk skapats för att 

visa en bild av det transformativa ledarskapets betydelse för medarbetarnas inre och yttre 

motivation. Slutsatser vid analys av kvalitativ data hålls dock med en viss del skepticism 

eftersom det inte är helt fastställt utan resultaten ur denna analys är våra tolkningar av 

respondenternas svar. 

 

Genom att spara respondenternas svar och tolkningarna av deras svar kan andra ta del av och 

se hur processen från svaren till slutsatsen gått till vilket stärker uppsatsens tillförlitlighet och 

trovärdighet (Yin, 2013).  

3.8 Etik 

För att uppnå hög etiken för uppsatsen har respondenterna informerats att deras samtycke till 

intervjuerna krävts, det var helt frivilligt för respondenterna att delta i undersökningen 

(Jacobsen, 2002). Därför skickades ett informationsbrev ut till respondenterna innan där det 

informeras om att det är helt frivilligt att delta i uppsatsen. Respondenterna har även fått 

information angående undersökningens syfte och de är tillräckligt kompetenta själva att 

besluta om de vill delta när de är medvetna om konsekvenserna vilket är kraven för att uppnå 

hög etik (Jacobsen, 2002).  

 

För att respondenterna ska känna att de blir korrekt återgivna har de fått möjlighet att läsa 

igenom transkriberingarna av intervjuerna för att själva kunna godkänna att deras svar tolkats 

på rätt sätt och återges korrekt (Jacobsen, 2002). 

 

Samtliga respondenter som deltar i undersökningen är konfidentiella i uppsatsen och blir 

informerade om det innan intervjun. De är konfidentiella för att de ska känna sig trygga och 

inte behöva oroa sig för att deras svar ska kunna kopplas till dem som privatpersoner 

(Jacobsen, 2002; Yin, 2007). Detta gjordes för att minska risken av att deras svar skulle 

kunna bli påverkade av att de vet att deras svar kommer offentliggöras.  

3.9 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att denna uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet ska bli hög har vi försökt sträva efter 

att vara transparenta genom hela processen. Transparens innebär att processen ska vara 

tillgänglig för offentligheten att ta del av menar Yin (2013). Genom att andra kan ta del av 

materialet som finns i uppsatsen och att samtliga transkriberingar och ljudupptagningar har 

sparats ökar transparensen (Yin, 2013). Även intervjufrågor och operationaliseringsschema 

har sparats för att andra ska kunna ta del av materialet och kunna granska uppsatsen.  
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För att ytterligare stärka uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet krävs det att den görs på 

ett metodiskt sätt, vilket betyder att vara noggran genom samtliga steg av uppsatsprocessen 

(Yin, 2013). Därför har denna uppsatsen formats steg för steg från början till slut. Genom att 

ständigt arbeta med texten och motivera varje stycke som skrevs stärker de noggrannheten i 

processen och att alla delar som är med i uppsatsen har en betydelse.  

 

Uppsatsen syfte är att utveckla ett ramverk för att visa vilken betydelse det transformativa 

ledarskapet har för den inre och yttre motivationen. Fallstudier är ofta svåra att generalisera 

eftersom det är ett speciellt fall i en kontext (Yin, 2007). Ramverket skulle kunna appliceras 

på andra banker som är liknande i storlek och struktur som fallet i denna uppsats. Eftersom 

ramverket bidrar med mer förståelse för det transformativa ledarskapets betydelse för inre 

och yttre motivation.   
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4. Empiri 

 

I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens empiri. Allmän fakta presenteras om företaget 

och respondenterna. Citat har även lyfts upp för att ge en mer nyanserad beskrivning av hur 

respondenterna uppfattar ledarskapet och betydelsen av det.   

 
 

I Sverige har företaget över 200 lokala kontor med totalt ungefär 8000 anställda. 

Bankkontoret ligger i Halmstad och är en av storbankerna. Banken erbjuder de traditionella 

tjänsterna som en heltäckande bank erbjuder. De erbjuder allt ifrån rådgivning av sparande 

till olika belåningsmöjligheter. Banken erbjuder möjlighet till inbokade möte samt kundtjänst 

för spontana besök under veckodagarna.  

  

 

Respondent Roll Erfarenhet Utbildning Ålder 

Respondent 1 Privatrådgivare 3,5 år Civilekonomprogrammet 27 år 

Respondent 2 Företagsrådgivare 1,5 år Ekonomie kandidatprogram 23 år 

Respondent 3 Kundrådgivare 7 år  Ekonomie kandidatprogram 29 år 

Respondent 4 Kundrådgivare 10 år Ekonomie kandidatprogram 27 år 

Respondent 5 Kundrådgivare 3 år 4,5 år utbildning på högskola 27 år 

 

  

Tabell över de olika respondenternas roller, erfarenhet, tidigare utbildning och deras ålder. 

Samtliga roller innebär dagliga kundmöten. Rollen som kundrådgivare omfattar framförallt 

de spontana möten som sker under kontorets öppettider, arbetsuppgifterna omfattar bland 

annat lån, försäkringar, sparande och placeringsprodukter. Rollen som privatrådgivare 

innebär att hantera de inbokade möten privatpersoner har för att hjälpa till med framförallt 

belåning, sparanderådgivning, vardagsekonomin samt hjälp vid tecknande av försäkring. 

Företagsrådgivare innebär att hjälpa företag med bland annat skatteärenden, kreditärenden, 

bolagsbildning och kan även arbeta med mer långsiktig planering för företaget.   

 

Respondenterna benämns som Respondent 1 till Respondent 5 i empirin. Empirin är uppdelad 

utifrån de olika beteendena för transformativt ledarskap samt inre motivation, yttre 

motivation och motivation. 
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4.1 Intellektuell stimulans 

Ett nyckelbegrepp i intellektuell stimulans är att chefen ska hjälpa medarbetarna att tänka 

kreativt och se problem från nya vinklar. Chefen på banken ger möjlighet till att tänka 

kreativt och lösa problem men med olika tillvägagångssätt berättar samtliga respondenter. 

Detta genom att chefen påtalar för medarbetarna att vara öppen i sin problemlösning enligt 

respondent 1. För att kunna lösa problemen som uppstår i kundmöten i det dagliga arbetet ger 

chefen eget ansvar att ta sig an problemen berättar respondent 3. För att lösa problem som 

uppstår i det dagliga arbetet finns det ingen färdig mall och respondent 5 förklarar att det är 

medarbetarens uppgift att hitta sin lösning. Inom banken är det högt i tak och chefen 

respekterar idéer som förmedlas från medarbetarna och medarbetarna har mycket att säga till 

om berättar både respondent 1 och 3. Chefen tar till sig när det kommer förslag från 

medarbetarna vilket gör att de känner sig delaktiga i beslutsfattande processer berättar 

respondent 4. Många beslut som tas av chefen rörande kundmöten på banken ligger 

medarbetarnas idéer som grund eftersom de arbetar dagligen med kundkontakt och det är 

deras ansvarsområde förklarar respondent 5.  

 

“Det handlar mycket om att vi får själva ansvaret för att lösa problem” (Respondent 5, 

personlig kommunikation, 20 april 2018). 

 

I bankbranschen arbetar medarbetarna inom ett ramverk för vad som är tillåtet enlig lag att 

göra. Inom ramverket ger chefen utrymme för att lösa de problem som uppstår i olika 

kundmöten berättar respondent 1. De rutiner som går att förändra tillåter chefen medarbetarna 

att påverka berättar respondent 2. En nackdel hos chefen är att vid stressade situationer går 

chefen in i sig själv och hjälper inte medarbetarna lika mycket att lösa utmaningarna som 

uppstår på kontoret i samma utsträckning som när det inte är stressat anser både respondent 1 

och 2. Även respondent 3 upplever en brist i ledarskapet vid stressade situationer när chefen 

inte längre är lika konkret och medarbetarna inte får samma tid längre. Vid stressade 

situationer behåller inte chefen samma lugn utan beteendet förändras påpekar respondent 4. 

När det är stressigt på banken blir chefen mer lösningsorienterad och fokuset ligger på att 

lösa de olika problem så effektivt som möjligt enligt respondent 5. 

4.2 Inspirerande motivation 

En tydlig vision och långsiktiga mål som samtliga på banken vet om är något som chefen 

arbetar med upplever samtliga respondenter. En viktig del av denna vision för banken är 

kundnöjdheten enligt respondent 1, 4 och 5. Respondent 2 berättar att banken har tre 

värderingar som är ett ständigt pågående arbete för att nå bankens vision. En del av visionen 

är att vara det naturliga valet för alla hushåll genom att vara hushållens uppger respondent 3 

att chefen förmedlar. Det är viktigt att chefen lyckas förmedla visionen som banken har för 

att samtliga medarbetare ska förstå den och kunna arbeta mot den i sitt dagliga arbete med 

kundmöten. Chefen förmedlar visionen och de långsiktiga målen genom att förenkla det till 

mer konkreta saker berättar respondent 1 och 5 vilket är ett sätt för medarbetarna att kunna 
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relatera till visionen. Respondent 2 anser att värderingarna ofta är bakomliggande hos 

medarbetarna ständigt men att de hade behövt bli påminda mer om visionen. Ett annat sätt att 

förmedla visionen och de långsiktiga målen är på möten där chefen träffar samtliga 

medarbetare berättar respondent 3 och 4.  

 

“För mig är det väldigt viktigt att jobba personligt mot samma vision som banken gör” 

(Respondent 2, personlig kommunikation, 9 april 2018). 

 

Samtliga respondenter upplever att deras chef har lyckats förmedla visionen eftersom de 

berättar att de har visionen i åtanke i sitt dagliga arbete när de bemöter bankens kunder. För 

att förenkla visionen kan chefen använda sig av symboler men det är ingen av respondenterna 

som konkret nämner någon symbol. Visionen kan istället förmedlas med hjälp av tidigare 

speciella händelser som återberättas på bankens möte berättar respondent 2, 3 och 5. 

Företagskulturen bidrar till att förmedla visionen och respondent 1 berättar att andan inom 

företaget känts av sedan dag ett. Genom att chefen berättar om var banken vill vara om fem år 

förmedlas visionen och målen framåt men inga speciella händelser tas upp för att 

konkretisera visionen och målen anser respondent 4. De krav som chefen ställer på sina 

medarbetare varierar och respondent 1, 2 och 5 upplever kraven som höga medan respondent 

3 och 4 upplever att deras krav är att göra sina arbetsuppgifter väl.  

4.3 Ta hänsyn till individen 

Chefen på banken arbetar med att stötta och uppmuntra sina medarbetare upplever samtliga 

respondenter. Positiv feedback i form av en klapp på axeln eller en positiv kommentar till 

samtliga medarbetare när de gör någonting bra är exempel på stöttning och uppmuntran som 

chefen ger enligt respondent 1. Chefen på banken har inbokade möte med samtliga 

medarbetare där de gör uppföljningar och blir uppmuntrade menar respondent 2, 3 och 4. 

Respondent 3 berättar även att det kommer spontan uppmuntran. Mer ansvarsområden ser 

respondent 3 som ett kvitto på att chefen stöttar och tror på respondent 3. Chefen stöttar 

respondent 5 emotionellt och uppmuntrar genom att ge utmanande arbetsuppgifter. Genom att 

prata med medarbetarna bryr sig chefen om alla på banken berättar respondent 5. När det blir 

stressigt på arbetsplatsen märker respondent 2 att chefen bara fokuserar på en sak vilket kan 

leda till att medarbetarna glöms bort. 

 

“... jag har förklarat att jag vill ha mer större och mer ansvarsområden och det har jag fått. 

Så att de ser jag som ett kvitto på att [chefen] lyssnar och att [chefen]stöttar och tror på 

mig” (Respondent 3, personlig kommunikation, 11 april 2018). 

 

För att utveckla medarbetarnas kompetenser får de kunskapsutveckling genom bankens 

utbildningar. För respondent 1 är det viktigt att kompetensutvecklingen inte sker för fort som 

leder till för mycket ansvar men samtidigt inte för långsamt för att tappa motivationen till 

arbetet. Chefen ger utrymme för kompetensutveckling genom att aldrig stoppa respondent 2 

att gå på utbildningar men det är eget ansvar att söka sig till utbildningar. Både respondent 3 
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och 4 berättar att chefen lämnar utrymme i deras arbetsschema för kompetensutveckling och 

pushar båda medarbetarna till att utvecklas. Chefen bistår med utvecklingsplaner för den 

fortsatta kompetensutvecklingen berättar respondent 5.  

 

“Vi har veckovisa möten där vi alla inom banken egentligen har ansvarsområden som vi, 

som vi liksom meddelar till våra medarbetare om vad som händer och på de här mötena tar 

även chefen upp det” (Respondent 3, personlig kommunikation, 11 april 2018). 

 

Viktigt information förmedlas av chefen menar respondent 1 men det är mycket eget ansvar 

att vara uppdaterad med ny information via informationskällorna som banken har tillgång till. 

Respondent 4 förklarar att medarbetarna hjälps åt med att förmedla information via mail. För 

att förmedla information använder chefen sig av interna kontorsmöten berättar respondent 2, 

3, 4 och 5. Genom att chefen ger tillgång till informationskanaler tar respondent 5 eget ansvar 

för att hålla sig uppdaterad med information. Det är även viktigt att chefen lyssnar på 

medarbetarna vilket respondent 1 upplever genom att få gehör för de åsikter som förmedlas. 

Har en medarbetare en åsikt att förmedla upplever respondent 2 och 3 att chefen lyssnar och 

tar till sig av det som sägs. Chefen på banken bryr sig om samtliga medarbetare och 

respondent 4 upplever även att sina egna åsikter spelar roll. Samtliga medarbetare har 

regelbundna uppföljningssamtal och deras åsikter som kommer fram upplever respondent 5 

att chefen tar till sig. 

4.4 Idealiserat inflytande 

En viktig del av ledarskap enligt respondent 1 är att chefen ska föregå med gott exempel. 

Genom att chefen föregå med gott exempel upplever respondent 1 tillit till sin chef. Denna 

tillit innebär att det aldrig är några problem att gå till chefen och prata om det skulle vara 

något. Det leder till att trivseln och motivationen för arbetet ökar och samspelet mellan 

medarbetarna och chefen inom banken förbättras enligt respondent 1. Respondent 2 beskriver 

sin chef som väldigt driven och är en person som vill väldigt mycket vilket smittar av sig och 

inspirerar. 

 

“....[chefen] har mycket energi till exempel och det smittar ofta av sig, [chefen] tar tag i 

saker” (Respondent 4, personlig kommunikation, 20 april 2018). 

 

Att alltid se de positiva i problemsituationer och uppmuntra beskriver respondent 3 som 

nyckelfaktorerna som chefen använder för att föregå med gott exempel. Detta försöker 

respondent 3 alltid ha med sig och använda det sättet att tänka i olika situationer. Respondent 

4 berättar att sin chef föregår med gott exempel genom att sprida mycket energi på 

arbetsplatsen vilket leder till att energin smittar av sig på medarbetarna. Genom att arbeta hårt 

och vara medveten om vad som händer på alla nivåer i banken föregår chefen med gott 

exempel förklarar respondent 5. Detta beteende från chefen leder till att respondent 5 känner 

sig inspirerad i sitt arbete.  
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“[Chefen] står upp för mig när det är svåra beslut, [chefen] hjälper mig att fatta svåra beslut 

och om jag gör misstag så backar [chefen] upp mig” (R5, personlig kommunikation, 20 april 

2018). 

 

Förtroende för chefen skapas på olika sätt. När chefen visar engagemang och gör mer än vad 

som förväntas skapar det förtroende för chefen förklarar respondent 1. Respondent 2 anser att 

inom bankbranschen är kunskap det viktigaste och när chefen besitter mycket kunskap skapar 

det förtroende. När chefen lyssnar och ger mer ansvar skapas förtroende beskriver respondent 

3. Även respondent 4 anser att lyssna och att kunna föra en ärlig dialog skapar förtroende. 

Genom att alltid stå bakom respondent 5 handlingar och även hjälpa till vid svåra beslut har 

det skapats förtroende för chefen.  

4.5 Inre motivation  

4.5.1 Kännedom av resultaten   

För att medarbetarna ska få kännedom av resultaten av deras arbete berättar respondent 1 att 

chefen förmedlar feedback vilket kan ses som ett kvitto på ens prestationer. Detta menar även 

respondent 4 eftersom utan feedback är det svårt att veta vad som redan fungerar och vad som 

behöver förbättras. Respondent 2 berättar att både positiv och negativ feedback är nödvändigt 

för att kunna fortsätta arbeta samt utvecklas och även respondent 5 drivs framåt av feedback. 

Positiv feedback från chefen skapar mer arbetsglädje och negativ feedback motiverar 

respondent 3 till att utvecklas.  

 

“[Chefen] kan komma spontant och meddela det muntligt. Ibland meddelar [chefen] det inför 

grupp. Och ibland kan det komma på ett mail” (Respondent 3, personlig kommunikation, 11 

april 2018).  

 

Positiv feedback förmedlas av chefen i form av små gester som en klapp på axeln och även 

muntligt beröm, dessa små gester är den viktigaste feedbacken anser både respondent 1 och 4. 

När chefen förmedlar positiv feedback är det ofta i helgrupp eller via mail men respondent 2 

hade önskat mer personlig feedback. Även respondent 3 berättar att chefen förmedlar positiv 

feedback i grupp, mail och muntligt. Chefen är noga med att förmedla positiv feedback till 

sina medarbetare oavsett var feedbacken kommer ifrån berättar respondent 5. För att 

förmedla negativ feedback som även är viktigt för att kunna utvecklas berättar både 

respondent 1 och 3 att chefen förmedlar feedbacken genom att ta medarbetaren åt sidan och 

inte framför andra medarbetare. Negativ feedback mot enskild individ tas aldrig upp inför 

andra förklarar respondent 2 och 3 men negativ feedback till en hel grupp tas upp på möten. 

När chefen förmedlar negativ feedback uppger respondent 5 att det förmedlas i grupp i form 

av ej uppnådda mål på ett konstruktivt sätt.  



 

 

 

  

 

 

 

22 

4.5.2 Personligt ansvar  

Personlig ansvar är något som samtliga respondenter upplever i sitt arbete ut mot kund 

dagligen. De handlingar som görs har olika konsekvenser är ett exempel som respondent 1 

nämner. Eget ansvar är en del av personligt ansvar vilket respondent 2 upplever att chefen ger 

medarbetarna på banken. Chefen ger medarbetarna utrymme för att känna personligt ansvar 

genom att låta de planera sina dagar till stor del själva. Respondent 1, 3, 4 och 5 upplever att 

chefen låter medarbetarna ha fria tyglar i arbetet inom ramen för ens arbetsbeskrivning och 

licenser. Det ligger på medarbetarna själv att planera sina kundmöten och utbildningar 

utanför öppettiderna berättar både respondent 2 och 5. När banken har öppet är det kunderna 

som har störst fokus. 

 

“För min chef är det väldigt viktigt att alla kan allting och att man då inte ska behöva skicka 

runt kunden till olika rådgivare” (Respondent 2, personlig kommunikation, 9 april 2018). 

 

Samtliga respondenter upplever att chefen arbetar med att de anställda ska bli mer 

självständiga i sitt dagliga arbete på banken. För att de anställda ska bli mer självständiga och 

känna mer personlig ansvar nämner respondent 1 att chefen ger arbetsuppgifter som ligger i 

linje med kompetensen. Det är för att öka känslan av trygghet i arbetsuppgifterna och minska 

risken för att det ska bli fel. Hög kunskapsnivå är viktigt inom banken och mer kunskap fås 

genom att ständigt internutbilda medarbetarna. Chefen tycker det är viktigt att samtliga 

medarbetare har en hög kunskapsnivå enligt respondent 2. För att självständigheten i arbetet 

ska öka nämner respondent 3 att chefen stöttar och pushar för att utveckla kompetensen hos 

medarbetarna. Även respondent 5 upplever att chefen ger utmaningar för att utveckla 

kompetensen på lång sikt för att självständigheten ska öka.  

4.5.3 Meningsfullt 

Samtliga respondenter upplever att deras arbete på banken är varierande. Alla kunder de 

träffar är unika individer vilket innebär att även när uppgiften är densamma skiljer det sig åt 

eftersom kunden är unik. Respondent 1, 2 och 3 berättar att chefen arbetar för att 

arbetsuppgifterna ska bli mer varierande genom kunskapsutveckling för att öka 

skicklighetsnivån hos medarbetarna för att arbetet ska kännas mer meningsfullt. Det är inte 

bara chefen som arbetar med att öka de anställdas variation av arbetsuppgifter utan det är 

även eget ansvar upplever respondent 4. 

 

“Alla arbetsuppgifter är varierande i den mån att man träffar ju nya kunder hela tiden och 

det är ju alltid unika ärenden” (Respondent 1, personlig kommunikation, 9 april 2018). 

 

En anledning till att respondenterna 1, 3, 4 och 5 känner att arbetet har en betydelse är genom 

att göra skillnad för bankens kunder. När respondent 1 får feedback från chefen ökar också 

känslan av att arbetet har en betydelse. Genom att hjälpa kunder och bidra till samhällsnyttan 

känner respondent 2 att arbetet har en betydelse. Dock skulle respondent 2 önska förklaring 
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från chefen varför vissa arbetsuppgifter görs för att kunna gå in mer helhjärtat i de 

arbetsuppgifterna. Genom att få mer ansvar och känna sig behövd upplever respondent 3 att 

chefen förmedlar att arbetet som görs är betydelsefullt. När chefen återkopplar tillbaka till 

respondent 5 upplevs arbetet ha en betydelse.  

 

“[Chefen] kan säga det ibland, att med de egenskaper som jag besitter eller den 

personligheten jag har så resulterar det i detta eller det” (Respondent 3, personlig 

kommunikation, 11 april 2018). 

 

Respondent 1 känner en stark koppling själv till de prestationer som respondent 1 utför samt 

även feedback från chefen stärker kopplingen. Den starkaste kopplingen respondent 2 känner 

till sina prestationer är via feedback från kunder i kundmöten. Personligheten är den faktor 

som både respondent 3 och 5 upplever har störst koppling till prestationerna som utförs. 

Chefen förmedlar att prestationer i form av lyckade kundmöten är kopplade till 

personligheten enligt respondent 3. Prestationer är inte kopplade till individ menar respondent 

4 utan istället lyfter chefen fram gruppens prestationer. Genom uppföljande möten förmedlar 

chefen att prestationerna är kopplade till medarna berättar respondent 5.  

4.6 Yttre motivation 

Yttre motivation i form av högre lön eller mer betalt är något som samtliga respondenter 

känner att de kan påverka genom sin prestationer på banken. Mer ansvarsområde och ökad 

kompetens menar respondent 1 leder till en naturlig löneutveckling. Beroende på hur 

prestationer jämfört med målen uppnås kan lönen påverkas berättar respondent 3 och 5.  

 

“Ju mer du presterar ju mer lön får du” (Respondent 2, personlig kommunikation, 9 april 

2018). 

 

En annan form av mer betalt för sina prestationer är bonusar. På banken finns det ett 

lojalitetsprogram förklarar respondent 5 där bonus för prestation ges ut tre år senare förutsatt 

att medarbetarna arbetar kvar inom banken. Ingen av de andra respondenterna nämner att de 

har någon möjlighet till någon form av bonus för sina prestationer i sitt dagliga arbete med 

kundmöten.  

 

Istället för högre lön eller mer betalt kan yttre motivation ges genom olika typer av betyg till 

exempel statistik. Statistik är något som samtliga respondenter berättar att de förs på deras 

dagliga arbete. Statistiken har en betydelse för alla respondenter men påverkar dem på olika 

sätt. Det kan ses som en form av feedback menar respondent 1. Respondent 3 berättar att den 

kan vara positiv om den jämförs med sig själv från tidigare men den kan också vara negativ 

om den jämförs med kollegor. Tillgång till sin egen statistik är något som samtliga 

respondenter har. Statistiken är något som motiverar respondent 2 till att ständigt förbättra sitt 

arbete. Även respondent 4 och 5 ser statistiken som ett verktyg för att kunna förbättra sig 

själva.  



 

 

 

  

 

 

 

24 

4.7 Motivation 

Huvudanledningen till varför respondenterna går till jobbet varje dag berättade respondent 3, 

4 och 5 att kundkontakten i kundmötena är det som motiverar mest. Utvecklas är en annan 

motivationsfaktor som både respondent 1 och 2 anser är viktig. Respondent 1 nämner även 

lön som en av huvudanledningarna till att gå till banken dagligen. 

 

“… det är en del av livet att jobba men väldigt viktigt för mig att vara på en arbetsplats där 

man utvecklas” (Respondent 2, personlig kommunikation, 9 april 2018). 

 

Summering av empirin 

I empirin framgår det att den inre motivationen som har störst betydelse för respondenterna 

till varför de motiveras att gå till arbetet. Det framgår även att vissa beteenden för 

transformativt ledarskap har större påverkan för den inre motivationen men även ledarskapet 

har en viss påverkan på de yttre motivationsfaktorerna också. Vissa av de inre 

motivationsfaktorerna uppfylls med hjälp av beteende från det transformativa ledarskapet och 

det har även en betydelse för de yttre motivationsfaktorerna.  
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5. Analys 

 

I det femte kapitlet analyseras empirin. Fokus ligger på att se mönster i de olika beteendena 

för transformativt ledarskap samt de olika kategorierna för motivation. Detta för att kunna 

sammankoppla betydelsen av transformativt ledarskap med inre och yttre motivation. 

 

  

Respondenternas ledare har tydliga drag av de olika beteende som det transformativa 

ledarskapet består av. De framgår även att respondenterna uppskattar de transformativa 

ledarskapet eftersom de nämner de olika beteendena som positiva. Fyra av de fem 

respondenterna motiveras mest av inre motivationsfaktorer medan en respondent motiveras 

av både inre och yttre motivationsfaktorer. 

5.1 Intellektuell stimulans 

Chefen på banken skapar möjlighet för respondenterna att tänka kreativt och hitta nya 

lösningar på problem. Varje kund är unik vilket innebär att samma ärende kan behövas lösas 

på olika sätt för att kunden ska bli så nöjd som möjligt. Det finns ingen färdig mall på hur ett 

problem ska lösas enligt respondent 5 och det leder till en variation för hur respondenterna 

kan lösa problemen som uppstår i kundmöten. Både respondent 1 och 3 berättar att chefen 

respekterar respondenterna idéer vilket bidrar till att det blir högt i tak. Eftersom att det 

skapar ett klimat där respondenterna kan uttrycka sina idéer fritt. Samtliga respondenter 

nämner att chefen ger möjlighet till att tänka kreativt, hitta nya lösningar på problem och 

respektera de anställdas idéer vid problemlösning. Chefen kritiserar heller inte enskilda 

medarbetare öppet inför andra. Dessa egenskaper stämmer överens med beteendet 

intellektuell stimulans (Bass et al,. 2003; Bass & Bass, 2008; Zineldin, 2017). Det är upp till 

respondenterna att hitta lösningen på problemen och chefen sätter inga gränser för hur 

kreativa respondenterna får vara så länge de håller sig inom ramen för bankens riktlinjer. 

Eftersom chefen har detta beteende leder det till att respondenterna inte blir låsta i ett sätt att 

tänka vid problemlösningar. Genom att de hela tiden har möjligheter att lösa problem på nya 

sätt skapar det variation för respondenterna.  

   

När det inte är stressigt finns det utrymme som behövs för att chefen ska kunna fokusera på 

de delar som ingår i intellektuell stimulans (Bass et al,. 2003; Bass & Bass, 2008; Zineldin, 

2017). Ett bristande beteende i chefens ledarskap nämner samtliga respondenter är när stress 

uppstår på banken. Detta är något som även märks av på chefen och när chefen blir stressad 

finns inte det lugn som behövs för att skapa kreativa och nytänkande lösningar. Istället blir 

chefen mer lösningsorienterad berättar respondent 5 och detta hämmar respondenterna från 

att tänka kreativt och hitta nya lösningar. Chefen går även in i sig själv mer vid stressade 

situationer berättar både respondent 1 och 2.  
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Möjligheten som chefen ger respondenterna att tänka kreativt och lösa problem ligger inom 

ramen av lagen. Det leder till att respondenterna själva skapar variation av deras kunskap i 

det dagliga arbetet eftersom det är deras val i problemlösningen som påverkar slutresultatet. 

Chefen ger verktygen för att respondenterna själva ska skapa en känsla av meningsfullhet i 

deras arbete vilket leder till att den inre motivationen ökar (Hackman & Oldham, 1980). Det 

kreativa tänkandet skapar mervärde för kunderna eftersom problemen löses inte bara på det 

enklast möjliga sättet utan respondenterna anstränger sig extra. När kunderna får ökat 

mervärde gynnar det även respondenterna som känner sig meningsfulla eftersom de kreativa 

sättet att lösa problemet även kan gynna kunden. Genom att överprestera förväntningarna 

kunderna har kan det leda till ökad kundnöjdhet. Den ökade risken kvarstår eftersom att 

respondenterna löser problem på sätt de kanske inte är lika trygga i. Eftersom det finns en 

möjlighet att tänka fritt i problemlösningen ökar känslan av personligt ansvar. Medarbetarna 

får bestämma mer själva vilket leder till att de som individer får en känsla av eget ansvar 

vilket ökar den inre motivationen till arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Chefen litar på 

sina medarbetare att lösa uppgifterna som ingår i deras dagliga arbete precis som respondent 

5 förklarar att de själva har ansvar att lösa de problem som uppstår. När chefen är stressad 

påverkas inte de personliga ansvaret eftersom respondenterna fortfarande måste på egen hand 

finna en lösning för uppgifterna i deras dagliga arbete. Respondenterna känner att de är 

viktiga för banken eftersom det är deras eget ansvar att lösa problemen som kunderna har.   

5.2 Inspirerande motivation 

Banken har en vision om hur företaget vill uppfattas. Respondenterna upplever att visionen 

förmedlas på olika sätt och det kan bero på respondenternas olika tolkningar och vetskap om 

vad bankens vision är. Chefen använder sig inte av några symboler för att förmedla och 

förenkla symboler uppger respondenterna. Dock lyckas samtliga respondenter arbeta mot den 

vision som de uppfattar att banken har i sitt dagliga arbete. Majoriteten av respondenterna 

upplever att chefen förmedlar höga förväntningar på dem. Skapandet av en vision som 

samtliga kan arbeta mot och kommunicera höga förväntningar ingår i beteendet inspirerande 

motivation (Bass, 1990; Zineldin, 2017). Chefen lyckas få respondenterna att arbeta mot den 

vision som de uppfattat. En brist är att de inte är eniga om vad visionen är vilket kan beror på 

att chefen inte använder sig av symboler för att kommunicera visionen.  

  

Genom att chefen ställer höga krav på majoriteten av respondenterna visar chefen att deras 

arbete är betydelsefullt. Kundmötena är en viktig del på banken eftersom de är bankens 

ansikte utåt mot kunderna. Personligheten respondenterna har är betydelsefull för kundmöten 

och hur nöjda kunderna blir berättar både respondent 3 och 5. Genom att chefen fått 

respondenterna att arbeta för bankens intresse leder det till att chefen förmedlar att deras 

arbete har betydelse och de som individer spelar roll för uppgiftens utförande. När 

medarbetarna förstår att deras uppgift har en betydelse och att de som individ har stor 

påverkan på uppgiftens utförande leder det till att medarbetarna känner sig meningsfulla 

(Hackman & Oldham, 1980). Genom att medarbetarna känner sig meningsfulla kan det leda 

till ökad prestation. Detta beror på att medarbetarna känner att de har en viktig roll i banken 
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och vill leva upp till de förväntningar som chefen har. Det finns en risken med hög känsla av 

identifikation med uppgiften och att uppgiften är betydelsefull. Vid motgång kan det bli tungt 

för individen som kan känna sig skyldig till detta bakslag som missgynnar banken (Hackman 

& Oldham, 1980). Den positiva sidan av identifikation med uppgiften och uppgiftens 

betydelse är vid lyckade prestationer som leder till att individen känner meningsfullhet till 

arbetet (Hackman & Oldham, 1980).   

5.3 Ta hänsyn till individen 

En viktig del i att vara chef är att stötta, uppmuntra och lyssna på sina medarbetare 

kontinuerligt. Detta är något som samtliga respondenter upplever att chefen lyckas med. 

Respondenterna nämner att det kan komma spontant och att de har inbokade möten där 

chefen verkligen lyssnar på vad de säger. Stötta, uppmuntra och lyssna på medarbetarna ingår 

i att ta hänsyn till individen (Bass, 1985). Även att förmedla information ingår i ta hänsyn till 

individen menar Bass (1985) och samtliga respondenter berättar att chefen förmedlar 

information via möten eller ger tillgång till informationskällor. Chefen pushar och lämnar 

utrymme för att medarbetarna ska utveckla sina kompetenser uppger majoriteten av 

respondenterna vilket också är en del av ta hänsyn till individen (Zineldin, 2017). 

Respondenterna har olika uppfattning om hur mycket de blir pushade till att utveckla sina 

kompetenser. En del av ta hänsyn till individen är att chefen pushar individerna individuellt 

efter deras egen förmåga (Bass, 1985; Bass, 1990; Yukl, 2013). Respondenterna upplever att 

en del av chefens ledarskap är att ta hänsyn till individerna.  

  

Feedbacken som respondenterna får av sin chef kan ses som ett kvitto på deras arbete. 

Samtliga respondenter berättar att feedback påverkar dem positivt eftersom utan feedback är 

det svårt att veta vad som behöver förbättras och vad som redan fungerar. Feedback leder till 

att respondenterna får kännedom av resultatet för arbetet som utförts och det leder till ökad 

inre motivation (Hackman & Oldham, 1980). En del av att stötta och uppmuntra är att ge 

feedback eftersom medarbetarna får kännedom av resultatet för sina prestationer (Hackman 

& Oldham, 1980).  

 

Genom att chefen alltid ger möjlighet för respondenterna att att utveckla sina kompetenser 

via internutbildningar leder det till att chefen tar hänsyn till individernas egen 

kunskapsutveckling. Ökad kunskap leder till att respondenterna kan arbeta mer självständigt 

vilket innebär att känslan för personligt ansvar ökar (Hackman & Oldham, 1980). Respondent 

3 nämner även att chefen lyssnar och ger mer ansvarsområde vilket leder till att respondenten 

känner personligt ansvar. När respondenterna har högre kompetens minskar behovet för att de 

måste fråga kollegor eller chefen om hjälp. Genom att inte behöva fråga någon annan om 

hjälp ökar känslan av självständighet och personligt ansvar i arbetet. 

  

Mer kunskap leder även till mer variation i arbetet på grund av att kompetensen ökar. Den 

ökade kompetensen leder till att medarbetarna känner sig mer meningsfulla för banken 

eftersom de kan lösa fler problem och hjälpa fler kunder. Ökad kompetens leder till mer 
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varierande kunskap vilket leder till att den inre motivationen ökar (Hackman & Oldham, 

1980). Varje nytt steg av kunskapsutveckling gör att respondenterna särskiljer sig från de 

andra detta kan leda till att de får en känsla av att de betyder något för banken och blir mindre 

utbytbara. 

  

Genom att utveckla respondenternas egna kompetenser används inte enbart beteendet ta 

hänsyn till individen utan även intellektuell stimulans används. Intellektuell stimulans 

används för att när följarnas egna kompetenser utvecklas stimuleras de även intellektuellt 

(Bass & Bass, 2008). Både genom att tänka kreativt och få högre kompetens leder till en ökad 

variation av kunskap som skapar meningsfullt arbete vilket leder till ökad inre motivation 

(Hackman & Oldham, 1980). Genom att ta hänsyn till individens personliga 

kunskapsutveckling stimuleras individerna intellektuellt. Dock består beteendet ta hänsyn till 

individen av fler delar och alla de delarna uppfylls inte med endast intellektuell stimulans.  

  

Stress är en faktor som enligt respondenterna kan leda till att de får mindre uppmärksamhet 

och stöttning samt uppmuntran i samma utsträckning som vanligt. Det leder till att beteendet 

ta hänsyn till individen blir lidande (Bass, 1985; Bass, 1990; Yukl, 2013).  

5.4 Idealiserat inflytande 

Genom att vara positiv, driven, arbeta hårt och ha mycket energi föregår chefen med gott 

exempel upplever respondenterna. Majoriteten av respondenterna blir inspirerade av sin chefs 

sätt att agera. Samtliga respondenter nämner även att de har förtroende för sin chef. Dessa 

egenskaper utgör beteendet idealiserat inflytande (Yukl, 2013). Chefens beteende har en 

betydelse för respondenternas inställning till arbetet. Respondenternas inställning till arbetet 

är viktigt eftersom det kommer märkas av i kundmöten antingen positivt eller negativt 

beroende på inställningen till arbetet. Samtliga respondenter hade en positiv inställning till 

arbetet vilket betyder att chefen lyckas med att föregå med gott exempel. 

  

Respondenterna får förtroende för chefen av olika anledningar så som visa engagemang, 

genom att lyssnar, besitta kunskap och uppmuntran. Att visa engagemang leder till att 

medarbetarna får förtroende för chefen vilket stämmer överens med idealiserat inflytande 

(Bass, 1990; Zineldin, 2017). Respondenterna uppger att förtroende skapas även genom 

beteendet ta hänsyn till individen när chefen lyssnar och uppmuntrar sina medarbetare. Enligt 

teorin skapas förtroende genom att visa engagemang och föregå med gott exempel vilket en 

respondent även uppger (Bass, 1990; Zineldin, 2017). Enligt teorin finns det ingen tydlig 

koppling mellan idealiserat inflytande och inre motivation (Hackman & Oldham, 1980). 

Idealiserat inflytande kan vara önskvärt eftersom det bidrar till ett klimat där medarbetarna 

blir inspirerade vilket resulterar till att medarbetarna anstränger sig mer (Yukl, 2013). Enligt 

respondenterna bidrar beteendet till att skapa en god stämning på arbetsplatsen.  
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5.5 Yttre motivation 

Statistiken som förs på respondenternas dagliga arbete är en form av betyg på hur de 

presterar. Samtliga respondenter nämner att statistiken har en positiv betydelse för dem. 

Prestationerna som respondenterna utför på banken kan påverka deras löneutveckling. Yttre 

motivation kan ges i form av belöning och det kan vara ökad lön eller högre betyg (Hendijani 

et al., 2016). När respondenterna berättade varför de går till arbetet varje dag nämnde de olika 

anledningar. Respondent 3, 4 och 5 berättar att de motiveras av kundkontakten vid 

kundmötena. Detta har en betydelse för den inre motivationen eftersom när respondenterna 

hjälper kunder skapar de en känsla av att de gör skillnad och de får direkt feedback från 

kunderna. Vilket skapar en känsla av meningsfullhet i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). 

Utvecklas uppger respondent 1 och 2 som anledningen till varför de går till banken varje dag. 

Innebörden av att utvecklas innebär att de lär sig nya saker innebär att de får en ökad 

kompetens vilket leder till att respondenterna känner sig betydande och meningsfulla på 

arbetsplatsen (Hackman & Oldham, 1980). Det var endast respondent 1 som uppgav en yttre 

motivationsfaktor i form av lön som en av huvudanledningarna att gå till arbetet. Samtliga 

respondenter drivs av inre motivationsfaktorer men en av respondenterna drivs av både inre 

och yttre motivationsfaktorer.  

  

Statistiken uppfattas som feedback enligt respondent 1 men statistiken kan också ses som ett 

betyg på respondenternas dagliga arbete (Hendijani et al., 2016). Detta innebär att statistiken 

har en betydelse för den yttre motivationen. Samtliga respondenter anser att statistiken är 

viktig för dem och respondent 2 berättar att den skapar motivation till att förbättra sina 

prestationer. Statistiken kan även användas för att se sina egna brister och 

förbättringsmöjligheter enligt respondent 4 och 5. Chefen ger möjlighet för respondenterna 

att ha tillgång till statistiken och därför skapas möjlighet för de yttre motivationsfaktorer 

också (Hendijani et al., 2016). Statistiken används av respondenterna vid lönesamtal för att 

påverka framtida löneutveckling och utgör en del av den yttre motivationen för att 

överprestera sina mål. 

  

Majoriteten av respondenterna nämnde enbart inre motivationsfaktorer som anledning till 

varför de går till jobbet. Dock har statistiken en betydelse eftersom samtliga anser att den är 

viktig och påverkas av den. Därför är det inte endast inre motivationsfaktorer som har en 

betydelse för respondenternas motivation till arbetet. I Hackman och Oldhams 

motivationsteori påverkar kännedom av resultat den inre motivationen (Hackman & Oldham, 

1980). Kännedom av resultatet kan fås från statistik, feedback från chefen och feedback 

direkt från kunderna. Eftersom statistik är en yttre motivationsfaktor har kännedom av 

resultatet en betydelse för både inre och yttre motivation (Hackman & Oldham, 1980). 

Respondenterna får feedback från cheferna i form av muntliga kommentarer och uppmuntran 

både spontant och på möten samt tillgång till sin egen statistik vilket leder till att både deras 

inre och yttre motivation påverkas. 
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Det är endast respondent 5 som nämner att det finns möjlighet till bonus för prestation på 

banken. Bonusen är en del av ett lojalitetsprogram och infaller först efter tre år i banken. 

Bonus är en form av belöning som är en yttre motivationsfaktor (Hendijani et al., 2016). 

Eftersom det inte finns en bonus för att prestera på kort sikt används inte det som en yttre 

motivationsfaktor för att motivera respondenterna. I bankbranschen är det vanligt att chefen 

arbetar med bonusar för att motivera sina anställda (Svenska bankföreningen, 2014).     
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6. Slutsats 

 

I det sista kapitlet presenteras slutsatserna som dragits utifrån analysen. Ett nytt ramverk 

presenteras också för att visa vilken betydelse transformativt ledarskap har för 

medarbetarnas inre och yttre motivation. Teoretiskt och praktiskt bidrag för uppsatsen samt 

begränsningar och förslag till vidare forskning presenteras. 

 
 

Ledaren möjliggör att de olika underkategorierna för inre motivation uppfylls med hjälp av 

de transformativa ledarskapsbeteendena. Det leder till att det transformativa ledarskapet har 

en betydelse för medarbetarnas motivation på banken. Det finns ingen tydlig koppling mellan 

det transformativa ledarskapet och yttre motivation.  

 

Syftet för denna uppsats var att utveckla ett ramverk för att skapa förståelse för de 

transformativa ledarskapets betydelse för den inre och yttre motivationen hos medarbetarna 

inom bankbranschen. Efter analys av empirin har ett samband påvisats mellan transformativt 

ledarskap och inre motivation utifrån Hackman och Oldhams motivationsteori. Yttre 

motivation påverkas också men inte direkt av ledarskapsbeteendena.   

 

 
 

                 Figur 2. Egenkomponerad modell utifrån analys av empiri  

 

 

Ramverket skiljer sig ifrån det ursprungliga ramverket i referensramen eftersom empiriska 

undersökningen har påvisat att det transformativa ledarskapet ökar den inre motivationen 

enligt samtliga respondenter. Men samtliga respondenter påverkas även av yttre 

motivationsfaktorer och det är svårt att säkerställa ifall det är ledarens bettende eller 

respondenternas egna preferenser som ligger till grund för det.  
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De olika beteendena för transformativt ledarskap har olika stor betydelse i ramverket i den 

mån att de kan påverkar den inre motivationen. I Hackman och Oldhams motivationsteori är 

det tre olika huvudkategorier som leder till inre motivation. Rangordningen av beteendena 

hos transformativt ledarskap har skett utifrån vilken utsträckning de kan påverka de olika 

huvudkategorierna i Hackman och Oldhams motivationsteori. Det beteende som har mest 

betydelse har ljusast bakgrund medan det beteende med minst betydelse har mörkast 

bakgrund.  

 

Det mest betydelsefulla beteendet är ta hänsyn till individen eftersom det har en betydelse för 

kännedom av resultaten, personligt ansvar och meningsfullt arbete som alla leder till ökad 

inre motivation. Respondenterna upplevde att stress var en faktor som gjorde att detta 

beteende påverkades negativt. Chefen gick mer in i sig själv och medarbetarna blev mer 

ensamma och fick inte den stöttning och uppmuntran som de i vanliga fall får. Detta har en 

negativ påverkan för medarbetarnas inre motivation vilket innebär att hantera stress i alla 

situationer krävs för att bibehålla kvaliteten i ledarskapet. Feedback på medarbetarnas arbete 

är en viktig del för att medarbetarna ska få kännedom av resultatet. När chefen går in i sig 

själv minskar feedbacken till medarbetarna vilket också minskar den inre motivationen till 

arbetet.  

 

Chefen ger medarbetarna möjlighet till kreativ problemlösning inom ramen för bankens 

regler. Det leder till att medarbetarna själva skapar meningsfullhet i arbetet genom att bredda 

sin kunskap när de löser problem på nya sätt. Därför har intellektuell stimulans en betydelse 

för den inre motivationen. Det finns ingen färdig mall hur arbetsuppgifterna ska lösas utan 

medarbetarna har själv möjlighet att lösa uppgifterna på nya sätt. Beteendet ta hänsyn till 

individen handlar till viss del om att utveckla medarbetarnas kompetenser vilket flyter ihop 

med beteendet intellektuell stimulans. När de utvecklar sina kompetenser kan de hitta nya och 

mer kreativa sätt att lösa problem på. Även här har stress en negativ påverkan på 

medarbetarna eftersom vid stressade situationer blir det mer lösningsorienterat och det 

kreativa tänkandet sätts åt sidan. Chefen kritiserar inte enskilda individer öppet vilket skapar 

ett klimat som främjar kreativiteten och nytänkande vid problemlösning. Det positiva är att de 

enkla lösningarna är respondenterna trygga i men kan samtidigt vara negativt eftersom stress 

påverkar lugnet och den noggrannhet som behövs på en bank. En enkel lösning på ett 

problem behöver inte vara sämre än en kreativ lösning men kreativiteten främjar nytänkande 

som ökar den inre motivationen.  

 

Inspirerande motivation har en betydelse för den inre motivationen genom att chefen får 

medarbetarna att arbeta mot bankens intresse genom att förmedla att deras arbete är 

betydelsefullt. När medarbetarna känner att deras arbete är betydelsefullt skapar det en känsla 

av meningsfullhet och deras inre motivation ökar. Chefen har inte lyckats kommunicera 

samma vision till samtliga medarbetare men samtliga medarbetare arbetar mot den vision de 

har uppfattat i sitt dagliga arbete vilket leder till att medarbetarna känner sig meningsfulla. I 

detta fallet har det ingen negativ påverkan på banken eftersom respondenterna nämner alla 
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visioner som gynnar bankens intressen. Samtidigt finns det en förbättringspotential genom att 

få respondenterna att arbeta mot samma vision. Chefen skulle kunna arbeta med symboler för 

att förenkla visionen för medarbetarna för att alla på arbetsplatsen ska ha samma vision om 

vad banken strävar efter.   

 

Idealiserat inflytande har minst betydelse för den inre motivationen eftersom det är svårt att 

koppla beteendet tillsammans med Hackman och Oldhams motivationsteori. Idealiserat 

inflytande kan dock vara betydelsefullt för företagsklimatet på banken. Samtliga respondenter 

upplever att de har förtroende för sin chef och majoriteten av respondenterna blir inspirerade 

av chefen. När chefen blir en inspirationskälla genom att vara positiv skapar det en bra känsla 

på banken och påverkar medarbetarna positivt. Eftersom det inte finns någon direkt koppling 

till Hackman och Oldhams motivationsteori är detta beteende den minst viktiga i ramverket. 

Utifrån teorin finns det ingen tydlig koppling till inre och yttre motivation men 

respondenterna uppskattar detta beteende och därför är det ändå viktigt för arbetsplatsen. 

Även om idealiserat inflytande inte har en direkt påverkan på inre och yttre motivation spelar 

det en viktig roll i det transformativa ledarskapet och för företagsklimatet på banken.  

 

Enligt den empiriska undersökningen skapas inte förtroende enbart av att föregå med gott 

exempel utan förtroende kan skapas genom att lyssna på medarbetarna. Det innebär att chefen 

även kan få förtroende genom att ta hänsyn till individerna. Detta skiljer sig från teorin som 

säger att förtroende skapas genom att föregå med gott exempel men respondenterna nämner 

även andra anledningar till att de får förtroende för chefen. Hur chefen får förtroende från 

sina medarbetare beror på medarbetarnas olika personligheter.  

 

En del av Hackman och Oldhams motivationsteori är kännedom av resultatet som leder till 

inre motivation. Respondenterna får kännedom av resultatet via muntlig feedback från deras 

chef men de får också kännedom av resultatet via statistik. Statistik kan ses som en form av 

betyg på ens arbete vilket är en yttre motivationsfaktor. Därför kan kännedom av resultatet 

både leda till ökad inre motivation och ökad yttre motivation. Eftersom samtliga respondenter 

nämner att statistiken har en betydelse för dem blir de också motiverade av yttre 

motivationsfaktorer. Genom att chefen ger medarbetarna tillgång till deras statistik skapar 

chefen möjlighet för att de ska känna yttre motivation. På banken har de ingen möjlighet till 

bonus för prestation på kort sikt men statistiken blir som ett verktyg vid lönesamtal för 

medarbetarna.  

 

Det är intressant att det enbart var en respondent som nämnde yttre motivationsfaktorer när 

frågan om varför de går till jobbet ställdes. Eftersom samtliga respondenter nämnde att 

statistiken påverkar dem. Att endast en respondent nämnde lön som en motivationsfaktor kan 

bero på att de andra respondenterna anser att lönen är en självklarhet för att gå till arbetet. En 

löneökning skulle kunna vara en tillfällig glädje men för att bibehålla motivationen till arbetet 

krävs det mer fokus på de inre motivationsfaktorerna. Detta skulle kunna vara anledningen 

till varför fokuset har varit på inre motivation hos respondenterna.  
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Stress är enskilt den faktor som respondenterna nämner påverkar ledarskapet negativt. 

Framförallt beteendena ta hänsyn till individen och intellektuell stimulans blir lidande. När 

ledaren är stressad finns inte de utrymme som behövs för att ge feedback samt att tänka 

kreativt vid problemlösning. Därför är det viktigt för chefen att lära sig hantera stress både för 

medarbetarna och för organisationen.   

6.1 Bidrag 

Mycket av den tidigare forskningen om transformativt ledarskap har varit kvantitativ. 

Forskningen har bevisat att transformativt ledarskap har en betydelse för hur motiverade 

medarbetare är till arbetet i bankbranschen. Uppsatsens bidrag med kvalitativ empiri styrker 

den tidigare forskningen samt visar de fyra olika beteendenas betydelse i förhållande till 

Hackman och Oldhams motivationsteori.  

 

Uppsatsens ramverk ger en överskådlig bild för vilken betydelse det transformativta 

ledarskapsbeteendena har för inre och yttre motivationen enligt Hackman och Oldhams 

motivationsteori. Uppsatsen visar även att kännedom av resultatet inte enbart har en betydelse 

för den inre motivationen utan även den yttre motivationen påverkas.    

 

Uppsatsen visar även att stress har en negativ påverkan på det transformativa ledarskapet och 

påverkar motivationen till arbetet negativt. Ett annat teoretiskt bidrag är att idealiserat 

inflytande inte enskilt har någon betydelse för den inre motivationen utifrån Hackman och 

Oldhams motivationsteori men att beteendet kan vara viktigt för att skapa ett positivt 

företagsklimat.    

 

Ledare inom bankbranschen kan använda denna uppsats för att få förståelse för betydelsen av 

det transformativa ledarskapet för medarbetarnas inre och yttre motivation. Genom att ta del 

av uppsatsen förstår ledarna hur medarbetarna uppfattar ledares agerande vid stressade 

situationer och hur de påverkar dem negativt.  

 

Ett annat praktiskt bidrag är att ledaren förstår vikten av sin roll som chef för medarbetarnas 

motivation. Ledarens roll är viktig för att skapa förutsättningar för medarbetarnas inre och 

yttre motivation.   

6.2 Begränsningar 

De teoretiska begränsningar som uppsatsen har är att beteendena hos den transformativa 

ledaren är svåra att skilja åt eftersom delar av beteendena är liknande och kan tolkas som 

snarlika. För att motverka det har vi delat upp beteendena i teorin och sen i analysen visat hur 

beteendena flyter samman och påverkar varandra. 
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Resultatet hade varit mer säkert om det gjorts på fler respondenter samt flera olika banker. 

Det är inte säkert att denna studien representerar samtliga banker med samma förutsättningar. 

Åldersspannet på respondenterna var mellan 23 och 29 vilket gör att de förhållandevis ligger 

nära varandra i ålder. Hade undersökningen gjorts på ett annat åldersspann hade resultaten 

eventuellt blivit annorlunda. Samtliga respondenter hade universitetsutbildning vilket kan ge 

förkunskap om ledarskapsteorier samt om ordningen på frågeformuläret hade ändrats hade 

eventuellt fler respondenter pratat om yttre motivationsfaktorer.   

 

Det beteende som har uppfyllt flest kriterier i Hackman och Oldhams motivationsteori är det 

som är rangordnat högst. Det behöver inte vara det mest betydelsefulla beteendet utifrån vad 

medarbetarna tycker är det viktigaste beteendet. Beroende på vad respondenterna själva 

tycker kanske de uppskattar de olika beteendena på ett annat sätt än hur vi rangordnat 

beteendena.   

6.3 Förslag till framtida forskning 

Tillsammans ger de fyra beteendena för transformativt ledarskap en hög inre motivation till 

arbetet och kan även påverka den yttre motivationen till arbetet. Uppsatsen visar att 

idealiserat inflytande har minst betydelse för motivationen. Det kan vara intressant att 

undersöka hur de andra beteendna står sig utan detta beteendet. Finns det en risk att de andra 

beteendena blir lidande ifall ledaren inte skulle arbeta med att föregå med gott exempel. 

Förslag till vidare forskning är att undersöka hur den inre och yttre motivationen skulle 

påverkas av att idealiserat inflytande inte arbetas med. Ett annat förslag är att undersöka ifall 

beteendet ta hänsyn till individen ensamt går att använda för att uppnå inre motivation. Eller 

om det är en kombination av alla fyra beteendena som krävs för att det ska ha en betydelse 

för den inre och yttre motivationen. I denna fallstudie arbetade inte chefen aktivt med 

bonusar. Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka transformativt ledarskap på en 

bank där chefen arbetar med aktivt med belöningar i form av bonusar.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Operationaliseringsschema 
 
 

Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap 

handlar om att få följarna 

att känna förtroende, 

beundran, respekt och 

vara lojal gentemot sin 

ledare (Yukl, 2013). Målet 

med det transformativa 

ledarskapet är att få 

följarna att bli motiverade 

till att göra mer arbete än 

vad som förväntas av dem 

från början (Bass, 1985; 

Yukl, 2013).  

 

Intellektuell stimulans är ett beteende som går ut på att få följarna att 

se problem från nya vinklar (Yukl, 2013). Genom att se problem från 

nya vinklar uppkommer nya sätt att lösa gamla problem på vilket 

ökar kreativiteten i arbetet. Ledaren hjälper även sina följare att tänka 

innovativt och kreativt samt hitta alternativa lösningar på problem 

som kan uppstå (Bass & Bass, 2008). Följarna uppmanas även att 

tänka fritt och inte känna sig begränsade men samtidigt rationellt när 

de löser problemen (Bass, 1990; Bass & Bass, 2008; Zineldin, 2017). 

I beslutsfattande processer är ledaren hoppfull, lugn, respekterar de 

anställdas idéer. Ledaren ger möjlighet till följarna att lösa problem 

på sitt eget sätt och uppfattas som lugn eftersom den respekterar 

följarnas idéer vid problemlösning (Zineldin, 2017). Genom att inte 

kritisera medarbetarna inför andra när misstags gjorts främjar det en 

kultur där alternativa lösningar vågas göras trots att misstags 

förekomma (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). 

1. På vilket sätt tycker du att din 

chef ger dig möjlighet att tänka 

kreativt och se problem från nya 

vinklar? 

 2. Hur upplever du att din chef 

lyssnar och tar till sig dina åsikter? 

*3. Hur påverkar dina åsikter de 

beslut som din chef tar?  

*4. Hur påverkas din chefs 

beteende när det är mycket att 

göra? 

 

*Kan även kopplas till “ta hänsyn till 

individen” beroende på respondentens 

svar 

För att uppnå målet och 

följarna ska bli 

motiverade till att göra 

mer än vad som krävs 

arbetar den transformativa 

ledaren med tre olika 

sammanhängande 

punkter. 

Inspirerande motivation handlar om att skapa en tilltalande vision 

som följarna kan relatera till och ledaren använder symboler som får 

följarna att rikta sitt arbete mot denna vision (Bass, 1990; Yukl, 

2013; Zineldin, 2017). Ledaren är en optimist samtidigt som ledaren 

kommunicerar höga förväntningar på sina följare (Bass, 1990; 

Zineldin, 2017). Det är viktigt att alla följare ska förstå visionen som 

organisationen har. Ledaren arbetar med att kommunicera visionen 

på ett enkelt sätt som alla följare kan förstå och ta till sig av (Bass, 

1990; Zineldin, 2017). Visionen behöver förenklas för att följarna 

ska ha den med sig i sitt dagliga arbete. 

 

 

5. Har ni något tydlig vision eller 

långsiktiga mål för 

organisationen? 

 6. Hur skulle du beskriva att din 

chef förmedlar visionen och de 

långsiktiga målen?  

7. Hur arbetar du mot denna vision 

i ditt dagliga arbete?  

8. På vilket sätt arbetar din chef 

med att förenkla visionen med 

hjälp av enkla symboler, till 

exempel berättelser om företag 

eller speciella händelser?  

9. Hur skulle du beskriva din chefs 

förväntningar på dig? 

Den första punkten är att 

göra följarna mer 

medvetna om vikten av 

deras arbete, det är viktigt 

att förmedla att alla 

medarbetare på företaget 

har en betydande roll 

oavsett arbetsuppgift. Den 

andra punkten som den 

transformativa ledaren 

arbetar med är att 

medarbetarna ska förstå 

att organisationen intresse 

är det viktigaste. 

Ta hänsyn till individen betyder att ledarens beteende går ut på att 

stötta och uppmuntra sina följare (Bass, 1985; Bass, 1990; Yukl, 

2013). En viktig del av detta beteendet är att hela tiden hålla alla 

följare uppdaterade med ny information om vad som händer i 

organisationen och varför. Genom att följarna blir uppdaterade med 

ny information leder det till att de känner sig involverade och inte 

står utanför organisationen. Helst ska informationen kommuniceras 

ansikte mot ansikte för att det skapar möjligheter att ställa frågor och 

skapar en dialog mellan ledaren och följarna. Ledaren bör känna sina 

följare för att kunna veta vad varje individ i organisationen motiveras 

av (Bass, 1985). Det är också viktigt att ledaren tar hänsyn till alla 

individer individuellt och inte behandlar alla på samma sätt (Bass, 

1985; Bass, 1990; Yukl, 2013). Ledaren bör lyssna på sina följare 

och känna med dem (Bass, 1990). Det är viktigt att ledaren ger 

uppmärksamhet till alla sina följare för att kunna utveckla följarnas 

egna kompetenser (Zineldin, 2017). 

 

10. Hur skulle du beskriva att din 

chef stöttar och uppmuntrar dig? 

11. Hur skulle du beskriva att din 

chef stöttar och uppmuntrar 

samtliga medarbetare i 

organisationen?  

12. Vad gör din chef för att du 

som individ ska utveckla dina 

kompetenser?  

13. På vilket sätt arbetar din chef 

med att hålla dig uppdaterad med 

information? 



 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att 

medarbetarna sätter sina 

egna intresse åt sidan för 

att arbeta mot 

organisationens mål. Den 

tredje och sista punkten 

som ledaren arbetar med 

är att de anställda ska 

uppleva 

självförverkligande i deras 

arbetsuppgifter och att 

arbetet ska vara 

berikande. Därför är det 

viktigt att ledaren ger 

utmanande arbetsuppgifter 

till medarbetarna för att de 

inte ska tappa 

motivationen till arbetet 

(Bass, 1985; Bass & Bass, 

2008; Yukl, 2013). 

Idealiserat inflytande handlar om att ledaren ska föregå med gott 

exempel för att följarna ska kunna identifiera sig själva med ledaren. 

Genom att föregå med gott exempel inspirerar ledaren följarna. När 

ledare själv gör uppoffringar för organisationen och visar 

hängivenhet till arbetet kommer det smitta av sig på följarna (Yukl, 

2013). Det är viktigt att ledaren inte utnyttjar sin position i 

organisationen för att skapa egna fördelar (Zineldin, 2017). Ledaren 

sätter sina följares behov framför sina egna vilket visar att ledaren 

prioriterar medarbetarna före sig själv (Bass et al., 2003). När ledaren 

föregår med gott exempel skapas förtroende och följarna får respekt 

för ledaren (Bass, 1990; Zineldin, 2017).  

 

14. Hur skulle du beskriva att 

din chef föregår med gott 

exempel?  

15. Hur påverkar detta dig i 

ditt arbete?  

16. Vad gör din chef som leder 

till att du får förtroende för 

hen?  

17. På vilket sätt visar din chef 

att hen har förtroende för dig?  

Motivation  Motivation skapar mening i våra liv och är en inre drivkraft 

(Strandberg, 2017). Enligt Mullins (2007) kan motivation beskrivas 

som riktningen och uthålligheten en person har för att utföra en 

uppgift. Det betyder att en individ kan ha ett mål och trots att 

individen stöter på problem och svårigheter väljer individen att 

fortsätta i samma riktning för att uppnå målet (Mullins, 2007). 

18. Varför går du till jobbet 

varje dag?  

19. Kan du beskriva vilka 

arbetsuppgifter som är roliga 

jämfört med mindre roliga? 

20. Hur mycket arbetar du 

med respektive uppgifter?  

21. Vad får dig att fortsätta 

arbeta när du har mer av de 

mindre roliga uppgifterna? 

Inre motivation  Enligt Hackman och Oldhams motivationsteori är det tre olika 

huvudkriterier som behöver uppfyllas för att uppnå inre motivation i 

sitt arbete. Det första kriteriet är kännedom av resultaten för 

medarbetarna i deras arbete. Genom att få kännedom av resultaten 

skapar det möjligheter för medarbetarna att känna glädje när de har 

arbetat hårt och ser resultatet av deras arbete. Kännedom av resultatet 

leder även till att medarbetarna kan känna missnöje när de inte får de 

resultat som förväntas av dem. Båda delarna behövs för att kunna ha 

kännedom av resultatet. Feedback används för att få kännedom av 

resultatet (Hackman & Oldham, 1980).   

 

Det andra kriteriet i modellen är att medarbetarna känner personlig 

ansvar för resultaten av de arbete som utförs. Genom att känna 

personligt ansvar över arbetsuppgifterna skapas möjligheter för 

medarbetarna att känna sig stolta eller missnöjda med sina 

prestationer. Om det finns andra faktorer som påverkar resultatet 

minskar det känslan av personlig ansvar för resultatet (Hackman & 

Oldham, 1980; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Två nyckelfaktorer för 

att uppnå personligt ansvar är att känna eget ansvar och att vara 

självgående (Hackman & Oldham, 1980).  

 

Tredje och sista kriteriet i modellen är att arbetet ska kännas 

meningsfullt. För att arbetet ska kännas meningsfullt är det 

individens personliga värderingar som avgör ifall arbetet känns 

meningsfullt (Hackman & Oldham, 1980). Andra faktorer som att det 

22. Hur förmedlar din chef positiv 

feedback?  

23. Hur förmedlar din chef negativ 

feedback?  

24. Hur påverkar feedbacken dig i 

ditt arbete? 

25. På vilket sätt upplever du att 

du har eget ansvar i ditt arbete? 

26. På vilket sätt låter din chef dig 

bestämma själv i ditt arbete?  

27. Hur arbetar din chef för att du 

ska bli så självständig som 

möjligt? Krav på variation av 

kunskap  

28. På vilket sätt upplever du att 

dina arbetsuppgifter är varierande?  

29. Hur arbetar din chef med att 

dina arbetsuppgifter ska bli mer 

varierande? Uppgiftens betydelse  

30. På vilket sätt upplever du att 

ditt arbete har en betydelse?  

31. Hur visar din chef att ditt 

arbete har en betydelse? 

Identifikation med uppgiften 32. 

På vilket sätt upplever du att dina 

prestationer är kopplade till dig 

som individ? 33. Hur visar din 

chef att dina prestationer är 



 

 

 

 

 

 

krävs hög skicklighetsnivå för att utföra arbetsuppgiften ökar känslan 

för meningsfullhet. De tre komponenterna som meningsfullt arbete 

bygger på är krav på variation av kunskap, att uppgiften har en 

betydelse samt att individen kan identifiera sig med uppgiften 

(Hackman & Oldham, 1980; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

  

kopplade till dig som individ? 

Yttre motivation  Huvudfaktorn för yttre motivation är belöningar, det kan tillexempel 

vara i form av högre betyg eller mer pengar. Högre resultat kan leda 

till att individerna erhåller olika typer av bonusar (Hendijani et al., 

2016). Yttre motivationsfaktorer bestäms ofta av organisationen och 

kan ligga utanför den enskilda ledarens kontroll. Faktorer som ingår i 

yttre motivation kan till exempel vara lön, befordran, arbetsmiljön, 

arbetsvillkor och andra förmåner som företaget har (Mullins, 2007). 

Belöningar i form pengar för väl genomförda prestationer kan leda 

till att en persons motivation överlag förbättras (Hendijani et al., 

2016). 

 

 

 

34. På vilket sätt kan dina 

prestationer påverka din lön?  

35. Finns det möjlighet till bonus 

för prestation på ditt företag? Om 

ja: Individuell/ team. Beskriv hur 

systemet fungerar? 

36. Förs det statistik på dig och 

dina kollegor? Om ja: På vilket 

sätt får du ta del av den och hur 

påverkar det dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetat i bankbranschen? 

 

Intellektuell stimulans 

1. På vilket sätt tycker du att din chef ger dig möjlighet att tänka kreativt och se problem från 

nya vinklar?  

2. Hur upplever du att din chef lyssnar och tar till sig dina åsikter?  

3. Hur påverkar dina åsikter de beslut som din chef tar?  

4. Hur påverkas din chefs beteende när det är mycket att göra? 

 

Inspirerande motivation 

5. Har ni något tydlig vision eller långsiktiga mål för organisationen? 

6. Hur skulle du beskriva att din chef förmedlar visionen och de långsiktiga målen? 

7. Hur arbetar du mot denna vision i ditt dagliga arbete? 

8. På vilket sätt arbetar din chef med att förenkla visionen med hjälp av enkla symboler, till 

exempel berättelser om företag eller speciella händelser? 

9. Hur skulle du beskriva din chefs förväntningar på dig? 

 

Ta hänsyn till individen 

10. Hur skulle du beskriva att din chef stöttar och uppmuntrar dig? 

11. Hur skulle du beskriva att din chef stöttar och uppmuntrar samtliga medarbetare i 

organisationen?  

12. Vad gör din chef för att du som individ ska utveckla dina kompetenser? 

13. På vilket sätt arbetar din chef med att hålla dig uppdaterad med information? 

  

Idealiserat inflytande 

14. Hur skulle du beskriva att din chef föregår med gott exempel? 

15. Hur påverkar detta dig i ditt arbete? 

16. Vad gör din chef som leder till att du får förtroende för hen? 

17. På vilket sätt visar din chef att hen har förtroende för dig? 

 

Motivation 

18. Varför går du till jobbet varje dag?  

19. Kan du beskriva vilka arbetsuppgifter som är roliga jämfört med mindre roliga? 

20. Hur mycket arbetar du med respektive uppgifter? 

21. Vad får dig att fortsätta arbeta när du har mer av de mindre roliga uppgifterna? 

 

Inre motivation  



 

 

 

 

 

 

Feedback  

22. Hur förmedlar din chef positiv feedback? 

23. Hur förmedlar din chef negativ feedback?  

24. Hur påverkar feedbacken dig i ditt arbete? 

 

Självgående  

25. På vilket sätt upplever du att du har eget ansvar i ditt arbete? 

26. På vilket sätt låter din chef dig bestämma själv i ditt arbete? 

27. Hur arbetar din chef för att du ska bli så självständig som möjligt? 

 

Krav på variation av kunskap 

28. På vilket sätt upplever du att dina arbetsuppgifter är varierande? 

29. Hur arbetar din chef med att dina arbetsuppgifter ska bli mer varierande?  

 

Uppgiftens betydelse 

30. På vilket sätt upplever du att ditt arbete har en betydelse? 

31. Hur visar din chef att ditt arbete har en betydelse?  

 

Identifikation med uppgiften 

32. På vilket sätt upplever du att dina prestationer är kopplade till dig som individ? 

33. Hur visar din chef att dina prestationer är kopplade till dig som individ?  

 

Yttre motivation 

34. På vilket sätt kan dina prestationer påverka din lön?  

35. Finns det möjlighet till bonus för prestation på ditt företag? 

 Om ja: Individuell/ team. Beskriv hur systemet fungerar?  

36. Förs det statistik på dig och dina kollegor? 

 Om ja: På vilket sätt får du ta del av den och hur påverkar det dig? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på 

ekonomprogrammet och vi håller på att skriva en C-uppsats inom ämnet ledarskap och 

organisation. Vår uppsats handlar främst om vilken betydelse transformativt ledarskap har för 

motivationen hos de anställda på arbetsplatsen. När du svarar på frågorna vill vi att du tänker 

på den chef som du har nu.  

 

Studien syftar till att utveckla ett ramverk för att få förståelse för de transformativa 

ledarskapets betydelse för den inre motivationen hos medarbetarna inom bankbranschen.   

 

Intervjuerna är helt frivilliga och kommer att spelas in om du går med på det, för att vi ska 

kunna prata så fritt som möjligt utan några avbrott. Intervjun består av cirka 40 frågor. Ditt 

namn och ditt företags namn kommer att hållas utanför uppsatsen och det är endast vi som 

skriver uppsatsen som vet vem du är och vilket företag du jobbar på. Du som respondent 

kommer ha möjlighet att läsa vår transkribering av intervjun för att kunna godkänna att vi har 

tolkat dina svar på rätt sätt, detta är också frivilligt och behöver inte göras.  

 

Stort tack för din medverkan och möjliggörandet av denna uppsats. 

 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Holgersson 

Simon Molander 
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