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Den här kandidatuppsatsen är en kvantitativ studie genomförd i 
surveyform. Vi har haft ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
med utgångspunkt i lärteori utvecklad av Illeris och 
ledarskapsteori utvecklad av Bass. Dataunderlaget är inhämtat via 
enkäter i fyra populationer. Med utgångspunkt i våra 
frågeställningar, I vilken utsträckning korrelerar ledarskaps-
komponenterna i ledarskapet med motivation och hinder för 
lärande, har studien haft som avsikt att undersöka förhållandet 
mellan dessa variabler.  Vi fann stöd i resultatet för att de fyra 
komponenterna i varierande grad korrelerar med både motivation 
och hinder för lärande. Vi fann även stöd för att de olika 
komponenterna har en inbördes hierarki, där den personliga 
omtanken är den komponent som lämnat störst avtryck på våra 
respondenter. Vi drog också slutsatsen att ledare bör fokusera på 
att eliminera hinder för lärande. Detta är i mångt och mycket 
outforskad mark då litteraturen hitintills främst syftat till att 
ledaren bör alstra motivation bland sina underställda.  
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INTRODUKTION 
Ledarskap kan betraktas och analyseras ur många olika perspektiv, teoretiskt eller 
pragmatiskt, ur medarbetarsynpunkt eller ur ledarsynpunkt för att nämna några. Det kan 
studeras ur dess intentioner, resultat eller handlandet däremellan. Alla dessa 
frågeställningar och fler därtill har gett upphov till en mängd olika teorier och metoder 
för att utreda, kartlägga och värdera olika ledarskap. En generell beskrivning av 
ledarskapet presenteras av Babcock-Roberson och Strickland (2010, sid. 314) 

 
Leadership is typically viewed as a process of social influence, in which one or more 
persons affect one or more followers by clarifying what needs to be done, and providing 
the tools and motivation to accomplish set goals. 
 

Med utgångspunkt i den beskrivningen antas ett arbetslivspedagogiskt perspektiv med 
avsikt att undersöka på vilket sätt inlärningsmoment kan stödjas och stimuleras av de fyra 
komponenterna i Transformativt ledarskap (TFL). Svedberg (2012, sid. 320–321) skriver 
i sin bok att “Transformativt ledarskap i en lärande organisation innebär…förmågan att 
förena tre roller- att vara formgivare, förvaltare och lärare” Den som idag anses vara den 
mest betydelsefulla utformaren av TFL-teorin, Bernard M Bass, beskriver ledarskapet 
enligt följande (Bass & Riggio, 2006, sid. 3) 
 

Transformational leaders...are those who stimulate and inspire followers to...achieve 
extraordinary outcomes... Transformational leaders help followers grow...by responding 
to individual followers’ needs by empowering them and by aligning the objectives and 
goals of the individual followers 
 

Det här arbetet avser att studera de fyra ledarskapskomponenterna då vår förförståelse 
väckt en nyfikenhet inför vad i det transformativa ledarskapet som påverkar 
medarbetarnas lärande och motivation, samt i vilken utsträckning. Det finns enligt 
tidigare forskning (Boies, Fiset & Gill, 2015; Deinert, Homan, Boer, Voelpel & 
Gutermann, 2015; Doucet, Fredette, Simard & Tremblay, 2015) ett behov av att granska 
de fyra komponenterna; idealized influence, inspirational motivation, intellectual 
stimulation och individualized consideration mer ingående, då ledarskapet huvudsakligen 
studerats i sin helhet. Oss veterligen har det inte bedrivits någon tidigare forskning med 
utgångspunkt i komponenterna i det transformativa ledarskapet kopplat till 
arbetsplatslärande. Vi har därför valt att närmare studera innehållet i dessa komponenter 
i samband med det som påverkar lärande. Det är med denna infallsvinkel vi hoppas kunna 
bidra till forskningsläget. Vårt arbete riktar sig främst till ledare och organisationer som 
har ett intresse av att utveckla och anpassa sitt ledarskap mot motivation och lärande.  
 

Bakgrund 
Transformativt ledarskap  
I tidigare kurs har vi fördjupat oss i det transformativa ledarskapet (TFL). Genom att 
genomföra en litteraturgranskning på området har vi sett hur både positiva och negativa 
aspekter lyfts fram i den tidigare forskningen. Tankar om TFL, eller snarare teoribildning 
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runt begreppet framlades av forskare redan innan Burns och Bass utvecklade det 
transformativa ledarskapsbegreppet och var ämne för diskussion bland forskare vid olika 
lärosäten (Bass & Riggio, 2006). Främst vid amerikanska institutioner diskuterades 
frågan flitigt mellan Burns, Bass och Riggio. Begreppet TFL myntades med utgångspunkt 
i den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt som genom sitt ledarskap och reformer 
ansågs vara en förebild (Bass & Riggio, 2006). För att kunna mäta ledarskapet utformades 
därför ett verktyg bestående av 21 frågor inriktade på de fyra komponenterna samt 
ledarskapsstil och närvaro, MLQ (Multifactor Leadership Questionaire). Detta verktyg 
används än idag och anses vara ett vedertaget instrument för ändamålet. 

 

Det Transformativa ledarskapets positiva effekter 
Forskningen om TFL innehåller enligt vår tidigare studie en övervikt av positiva effekter 
av ledarskapet. Det finns belägg för att det transformativa ledarskapet har en positiv 
inverkan på medarbetares upplevelse av sin arbetsmiljö och självbild. Detta redogörs för 
i studier av bland andra Hu, Gu och Chen (2013) som beskriver att TFL leder till 
kreativitet och innovation bland medarbetarna samt att svagare individer stärks genom 
empowerment. Liu, Siu och Shi (2010) redovisar resultat som styrker relationen mellan 
TFL och arbetstillfredsställelse, minskade stressymptom samt ökat självförtroende. 
Munir, Nielsen, Garde, Albertsen och Carneiro (2012) pekar på att TFL har en positiv 
inverkan på individers självförtroende samt fostrar ett klimat som tar hänsyn till 
individuella behov vilket kan leda till ökad tolerans och teamkänsla. Nielsen och Daniels 
(2016) presenterar resultat som visar att TFL odlar ett klimat av tolerans och att 
medarbetare uppmuntras att prestera över förväntan. Kovjanic, Schuh och Jonas (2013) 
studie visar att TFL ökar gemenskap och autonomi bland medarbetare.  

Att det transformativa ledarskapet i sin helhet inverkar positivt på medarbetare 
har alltså ett omfattande stöd i litteraturen, men i det här arbetet väljer vi att fördjupa oss 
i komponenterna var för sig och hur de påverkar medarbetarnas lärande. Det 
transformativa ledarskapet bygger på fyra komponenter; Individualized Influence (II), 
Inspirational Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS) och Individualized 
Consideration (IC). Vi kommer hädanefter referera till dessa komponenter på svenska, 
det vill säga Idealiserad Influens, Inspirerande Motivation, Intellektuell Stimulans samt 
Personlig Omtanke. I vår undersökning av det vetenskapliga landskapet, rörande det 
transformativa ledarskapet, har flertalet forskare uppmanat till en grundligare forskning 
på de enskilda komponenterna. Detta för att nå en djupare förståelse för vilken påverkan 
var och en av komponenterna har. Boies et al. (2015, sid. 1091) uttrycker exempelvis i 
sin artikel att komponenterna bör undersökas var för sig;  

 
...a search for mechanisms inside the so-called “black box” of leadership must go through 
a careful examination of the specific behavioral dimensions involved in the process. Only 
then will researchers be truly able to articulate precisely what happens, and under what 
conditions which behavior is most or least effective (and why). 

 
Deinert et al. (2015) anser att det är relevant att granska komponenterna var för sig då de 
påverkar medarbetare på olika sätt, eftersom ledare har olika personligheter. De 
argumenterar för att exempelvis intellektuell stimulans i större utsträckning än de andra 
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komponenterna påverkar kreativitet och att forskare därför bör undvika att baka ihop 
komponenterna till ett begrepp om syftet är att undersöka dess effekter.  
 

leaders can achieve similar outcomes of communication, trust, and task performance 
using different routes—intellectual stimulation or inspirational motivation. This is 
encouraging news, as it is likely that different individuals will feel naturally more 
comfortable using one dimension over the other. (Boies et al., sid. 1090) 

 
Vi har även stött på artiklar som problematiserar det transformativa ledarskapets 
idealiserade influens och inspirerande motivation under begreppet karisma (Cho & 
Dansereau, 2010). Detta är i linje med Bass och Riggios (2006) modell där de beskriver 
de två komponenterna som närbesläktade. Dock har vi funnit empiri i Deinert et al. (2015) 
att dessa två bör delas åt, då de finner stöd för att den inspirerande motivationen kan 
kopplas till ledarens prestation, medan de inte finner något stöd för prestation i relation 
till den idealiserade influensen. Dessa exempel pekar på behovet att studera 
komponenterna var för sig. 

 

Förbehåll och Kritik mot Transformativt ledarskap 
Det bör även nämnas att det förekommer förbehåll och kritik mot teorin. Exempelvis 
råder det en oenighet runt begreppet för medarbetare som följare vilket både Cockroft 
(2014) och Andersen (2015) lyfter fram. Deras invändningar rör otydligheten huruvida 
det är lämpligt att tala om medarbetare som följare, då de opponerar mot föreställningen 
att individer agerar altruistiskt i den organisatoriska kontexten, utifrån den transaktionella 
premissen som råder. Det vill säga att individen bidrar med sin arbetskraft i gengäld mot 
arbetsgivarens kompensation. Tidigare forskning har även ställt sig frågande till vad i det 
transformativa ledarskapet som ger effekt och i vilken omfattning. Nielsen och Daniels 
(2016) kunde direkt påvisa negativa effekter av det transformativa ledarskapet kopplat till 
utbrändhet. Men då studien inte med säkerhet kunde utesluta att pseudotransformativa 
ledare registrerats uppmanas det till mer forskning på området.  

Även Bass var medveten om en del av dessa brister och utvecklade begreppet 
pseudotransformativt ledarskap. Det pseudotransformativa ledarskapet stämmer i mångt 
och mycket överens med TFL, men kan bottna i helt andra motivatorer så som egen 
vinning (Bass, 1998). Det kan vara svårt att skilja dessa åt då det ytterst är en intern 
process (Nielsen & Daniels, 2016). Fernet, Sarah-Geneviève, Stéphanie, Marylène och 
Jacques (2015) menar att ett äkta genuint transformativt ledarskap motverkar ohälsa 
genom att arbetskrav omvandlas till resurser, men att ett pseudotransformativt ledarskap 
leder till ökad ohälsa. Anledningen till detta skulle vara att den pseudotransformativa 
ledaren utgår ifrån egna intressen snarare än omtanke om medarbetarna. För att avgöra 
huruvida en ledare är transformativ eller ej skulle det enligt Nielsen och Daniels (2016) 
gå att skilja de åt genom granskning av medarbetarnas sjukfrånvaro, ett så kallat 
resultatperspektiv.  

Bass berör i sin bok Transformational Leadership (1998) pseudo-aspekter av 
ledarskapet som egocentrerat. När teorin grundades särskilde inte teoribildarna 
transformativt och pseudotransformativt ledarskap, utan antog att dynamiken i 
ledarskapet skulle innebära samma vinster/konsekvenser för medarbetare. Senare fastslog 
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dock Bass och Riggio (2006) att en transformativ ledare måste besitta goda och moraliska 
intentioner och värderingar. Även detta är en grund för kritik, då forskare anser att det är 
alltför svävande; Vems moral och etik är det som skall definiera vad som är gott och 
moraliskt, och hur skall detta mätas (Alvesson & Spicer, 2012)? Vidare visar Doucet et 
al. (2015) med sin studie att det sällan, om ens någonsin, går att uttala sig om renodlade 
ledarskapsprofiler. De hävdar snarare att ämnet bör betraktas på ett glidande spektrum 
bestående av egenskaper vilka ledare i olika utsträckning har fallenhet för. Deras kritik 
riktar sig därför mot teorins praktiska tillämpning. Deras studie pekar på att renodlade 
ledarskapstyper är ytterst ovanliga, nästintill obefintliga. Därför uppmanar de istället till 
granskning av de enskilda egenskaperna i ledarskapet.  

Som vi förstår kritiken mot TFL består den till stor del på att ledarskapet 
undersöks i sin helhet och därmed blir det svårt att yttra sig om delar av ledarskapet. 
Renodlade ledarskapsprofiler är så pass sällsynta att de inte är praktiskt relevanta, samt 
att ledare använder olika egenskaper i olika moment. Detta medför att det är relevant att 
utröna vad var och en av ledarskapets fyra komponenter har för påverkan och effekt.  

 

Komponenterna i transformativt ledarskap enligt Bass 
Idealiserad Influens 
Den idealistiska eller karismatiska ledaren uppträder på ett sätt som innebär att hen blir 
en förebild för sina medarbetare. Ledaren anses ha en hög trovärdighet. Hen beundras och 
respekteras. Ledaren anses ha extraordinära egenskaper och vara både ihärdig och besitta 
en hög grad av beslutsamhet. Hen är inte rädd för nya utmaningar och risker. Vidare 
beskrivs ledaren som konsekvent snarare än som godtyckligt agerande. Slutligen beskrivs 
ledaren som en person som uppvisar både god moral och som är etiskt exemplarisk. (Bass, 
1998) 

 

Inspirerande Motivation 
Ledaren uppträder och agerar på ett sätt som inspirerar och motiverar medarbetarna. Hen 
ger medarbetarna utmaningar och skapar därmed en mening med arbetet. Ledaren skapar 
laganda och uppvisar hög entusiasm och optimism. Hen sätter upp tydliga, attraktiva och 
genomförbara framtida mål tillsammans med sina medarbetare. Dessa förverkligas 
sedermera av medarbetarna genom den förpliktelse som de känner gentemot ledaren. Den 
inspirerande motivationen är nära knuten till den idealiserade influensen genom 
ledarskapets utövande. (Bass, 1998) 

 

Intellektuell Stimulans  
Genom att ledaren ifrågasätter vedertagna antaganden, omformulerar och 
kontextualiserar problem samt närmar sig problem med nya perspektiv, uppmuntras 
medarbetarna att vara kreativa och innovativa i sitt tänkande. Eventuella misstag 
kritiseras aldrig öppet bland andra medarbetare, utan hanteras enskilt mellan ledaren och 
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den berörde. Ledaren uppmuntrar nya idéer. Vidare uppmuntrar hen sina medarbetare till 
kreativ problemlösning, vilka bjuds in till processer för problemhantering och att finna 
nya lösningar på gamla problem. Ledaren uppmuntrar medarbetare att testa nya vägar och 
de kritiseras inte för att komma med idéer som avviker från ledarens. (Bass, 1998) 

Personlig Omtanke  
Genom att agera som coach eller mentor tar ledaren särskild hänsyn till varje individs 
speciella behov. Bass anser att det uppstår en utveckling där medarbetare ständigt ökar 
sin potential när nya lärtillfällen skapas i ett stödjande klimat. Individuella skillnader och 
behov tas i beaktande och ledaren visar acceptans för olika behov. En del medarbetare 
har exempelvis ett större behov av styrning medan andra kan behöva en högre grad av 
autonomi. Genom att engagera sig i en växelverkande dialog sker erfarenhetsutbyte 
mellan medarbetare och ledare, där den senare dessutom utövar ett “management-by-
walking”. Detta bidrar till att skapa en mer personlig relation och dialog där medarbetare 
ses som individer och inte enbart arbetskraft. Vikt läggs vid att ledaren minns tidigare 
samtal, problem som lyfts av medarbetare och annat som ger kommunikationen en 
personlig prägel. Detta utvecklas genom att ledare aktivt lyssnar på sina medarbetare och 
organisation. Ledaren delegerar även arbetsuppgifter utifrån individuella förutsättningar 
och engagerar sig i utövandet av dessa. En viktig aspekt är att ledaren inte övervakar och 
kontrollerar, utan stöttar och bidrar till medarbetarnas självförtroende och utveckling. 
(Bass, 1998) 
 

De fyra komponenternas inverkan på individ och grupp 
Vi har nu övergripande redogjort för TFL och dess inverkan på medarbetare. Vi har även 
redovisat Bass begreppsförklaring till de fyra komponenterna. Nedan följer tidigare 
forskningsresultat kopplat till de fyra komponenterna och dess inverkan på lärande i olika 
dimensioner. Illeris (2007) beskriver att lärprocessen består av tre dimensioner (kognitiv, 
emotionell och social) och att interaktionen dem emellan är avgörande för det lärande 
som sker (se avsnittet Lärotriangeln sid.7). Vi kommer därför redovisa forskningsresultat 
som är kopplade till de olika dimensionerna. Då det saknas forskning inom området, och 
vår studie enligt vår förståelse är banbrytande i det avseendet, gör vi nedan en 
kategorisering av dessa. 
 

Kognition - Innehåll 
Hu et al. (2013) beskriver i sin artikel att det transformativa ledarskapet bidrar till att 
omvandla utmaningar till möjligheter via inspirerande motivation, samt stärker 
individerna via personlig omtanke. Ledarens omtanke bidrar till att medarbetare 
överkommer sin rädsla för att utföra nya uppgifter, vilket enligt författarna i sin tur leder 
till att öka medarbetarnas kreativitet. Hu et al. (2013) beskriver även hur personlig 
omtanke agerar välgörande genom ett coachande mentorskap. Detta bidrar till att 
medarbetare strävar efter att öka sin skicklighet. Författarna beskriver även att den 
personliga omtanken tillsammans med den intellektuella stimulansen medför att 
medarbetare blir mer intresserade av (arbets)uppgiften istället för att fokusera på externa 
störningsmoment, samt att den intellektuella stimulansen sporrar utforskande 
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tankeverksamhet medan den inspirerande motivationen verkar uppmuntrande på 
genererandet av kreativa idéer. Andra författare finner stöd för att intellektuell stimulans 
har ett signifikant samband med kreativ problemlösning, samt att inspirerande motivation 
har en positiv effekt på gruppens prestation, främst genom minskad mängd kritiska fel 
(Boies et al., 2015). Vidare finner vi i tidigare forskning att abstrakt och utforskande 
tänkande premieras av intellektuell stimulans och att medarbetarna utmanas att tänka 
kreativt samt ifrågasätta sina etablerade föreställningar (Hu et al., 2013; Doucet et al., 
2015; Babcock-Robersson & Strickland, 2010). Även Vaismoradi, Griffiths, Turunen och 
Jordan (2016) beskriver den intellektuella stimulansen som det inflytande, vilket i de 
lärande medarbetarna, resulterar i kreativt tänkande och ifrågasättande av rådande praktik 
samt vedertagna föreställningar. Detta leder till att ett progressivt lärande möjliggörs. I 
sin forskningsöversikt som granskar det transformativa ledarskapet argumenterar Hu et 
al. (2013, sid. 157) för att ledarskapet agerar som bränsle i den lärande organisationen 
“Transformational leadership fuels organizational learning by promoting intellectual 
stimulation, inspirational motivation, and individual consideration.” 

 

Emotion - Känslor 
Cho och Dansereau (2010) finner stöd för att personlig omtanke bidrar till ökat önskvärt 
beteende bland medarbetarna genom att främja en känsla av rättvisa och ömsesidig 
respekt både på individ- och gruppnivå. Doucet et al. (2015) pekar på att idealiserad 
influens och inspirerande motivation bidrar till att knyta emotionella band mellan 
medarbetare och organisation. Författarna finner även belägg för att TFL bidrar till att 
skapa engagemang. Även Nielsen och Daniels (2016) kan i sin studie om samband mellan 
ledarskap och sjuknärvaro peka på samband mellan idealiserad influens, inspirerande 
motivation och det emotionella engagemanget som uppstår mellan medarbetare och 
ledare. De drar slutsatsen att den transformativa ledaren genom komponenterna bidrar till 
att skapa en stark gemenskap och att medarbetare därför presterar utöver det som ”plikten 
kallar”. Den intellektuella stimulansen som ledaren bistår med bidrar dessutom till att 
ledaren uppfattas som en kreativ förebild bland medarbetarna (Hu, et al., 2013). 
Idealiserad influens och inspirerande motivation bidrar enligt Babcock-Roberson och 
Stricklands (2010) studie till att främja organisatoriskt beteende bland medarbetare, det 
vill säga att individer handlar av egen kraft och vilja för organisationens bästa, är 
hjälpsamma gentemot sina kollegor och tar extra arbetspass eller jobbar övertid för att 
lösa problem. Det utmärkande för den drivande faktorn i organisatoriskt beteende är inte 
ersättning eller belöning, utan känslan av att göra gott. Smothers, Doleh, Celuch, 
Peluchette, Valadares (2016) finner samband mellan individens egenmakt, alltså det 
upplevda självbestämmandet, och den intellektuella stimulansen. Det finns enligt Hu et 
al. (2013) även samband mellan egenmakt och personlig omtanke. I sin 
forskningsöversikt finner de stöd för att ledaren bygger upp individens självförtroende 
och ökar deras personliga utveckling. Det innebär att individer upplever en känsla av 
kontroll över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö.  
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Socialisation - Interaktion 
Hu et al. (2013) argumenterar för att relationen mellan gruppidentitet och grupprestation 
påverkas av graden av inspirerande motivation hos ledaren i tre steg. Först genom att 
ledaren förmedlar och bekräftar gruppens betydelse och värde samt uppmuntrar denna att 
upprätthålla en hög prestation. För det andra fungerar den inspirerande motivationen på 
så sätt att gruppmedlemmarna ansluter sig till gemensamma mål och prioriterar dessa. 
För det tredje fungerar det optimistiska budskapet, som förmedlas via den inspirerande 
motivationen, avväpnande för medarbetare som blir mindre rädda för att begå misstag. 
Sammantaget leder detta till att utmaningar omformas till möjligheter och uppmuntrar till 
en mer adaptiv problemlösning. Även Cho och Dansereau (2010) kom fram till liknande 
resultat som Babcock-Roberson och Strickland (2010), att det transformativa ledarskapet 
leder till ökat organisatoriskt beteende bland medarbetare, men då främst genom den 
personliga omtanken. Deras resultat indikerade att detta beteende främst riktas mot 
ledaren. I en experimentell studie utförd av Boies et al. (2015) kunde de påvisa att både 
inspirerande motivation och intellektuell stimulans hade en positiv inverkan på antalet 
ord som utväxlades mellan deltagarna. Det innebär att komponenterna bidrar till högre 
interaktion mellan individer. Dessa komponenter hade även en positiv inverkan på 
gruppernas prestationsnivåer kontra kontrollgruppen, där ledaren inte agerade utifrån 
komponenter i TFL. Det finns även stöd bland flera forskare att det transformativa 
ledarskapet bidrar till att skapa tillit mellan individer i gruppen och till ledaren (Doucet 
et al., 2015; Liu et al., 2010; Boies et al., 2015). Boies et al. (2015) hittar dessa samband 
mellan intellektuell stimulans och inspirerande motivation. Deras resultat pekar på att 
dessa komponenter skapar ett positivt kommunikationsklimat vilket ökar tilliten. Deinert 
et al. (2015) finner i sin studie att personlig omtanke tillsammans med idealiserad influens 
och inspirerande motivation bidrar till en acceptans för ledaren som förebild. De förklarar 
att ledaren, genom att uppvisa ett varmt, omtänksamt och generöst beteende påverkar 
medarbetarnas syn positivt och blir därmed betraktad som förebild.  

 

Lärande enligt Illeris 
Illeris (2007, sid.13) definition av lärande sammanfattas väl i ett citat: “Lärande är varje 
process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte 
bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.” Författaren förklarar vidare att 
lärande alltid består av ett objekt och ett subjekt. Det är någon som lär sig något, och det 
är tillvaratagandet av detta som är innehållet i lärandet. Illeris (2007) menar att lärande 
sker genom två processer som vanligtvis är aktiva samtidigt. Samspelsprocessen är 
samspelet/interaktionen mellan omvärlden och individen. När denna process pågår lägger 
individen sin uppmärksamhet på händelsen, vilket leder till att denna blir av stor betydelse 
i lärsituationen. Tillägnelseprocessen består av individens psykologiska bearbetning och 
tillvaratagande av de intryck och den påverkan som sker i samspelet med dennes omvärld. 
Författaren beskriver att den psykologiska bearbetningen och tillägnelsen innebär en 
energiåtgång som skall vägas mot vinsten. Mycket av det enklare lärandet sker utan en 
medveten avvägning. Det är först när mer omfattande energiåtgång krävs som vinsten av 
lärandet bör väga upp insatsen. Denna balans utgör en central funktion i drivkrafts- och 
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motivationsdimensionen. “Jag har...klart och tydligt slagit fast att allt lärande är situerat, 
det vill säga att det äger rum i ett visst yttre sammanhang, och att detta sammanhang ingår 
i lärandet och påverkar både lärprocessen och dess resultat” (Illeris, 2007, sid. 253) 

 

Lärotriangeln 
Illeris (2007) talar om lärandets tre dimensioner.  De tre dimensionerna bildar 
tillsammans det som författaren kallar för lärotriangeln. Individens kognitiva 
(innehållsmässiga) och emotionella (känslomässiga) förhållande, vilka ingår i 
tillägnelseprocessen interagerar med dess sociala kontext (omvärlden). Den kognitiva 
dimensionen betyder att varje individ har förmågor, kunskaper, förförståelse m.m. vilket 
samlats ihop från tidig barndom och under dennes fortsatta liv. Dessa erfarenheter 
påverkar det framtida lärandet. Den emotionella dimensionen beskriver individens 
psykologiska och känslomässiga förhållande. Den inrymmer motivation, vilja och känslor 
och avgör i vilken utsträckning som individen använder de förmågor som ryms i den 
kognitiva dimensionen. Det är mellan den emotionella och kognitiva dimensionen som 
drivkraft/motivation uppstår i en skiftande grad. När de båda interagerar uppstår impulser 
som skapar och möjliggör lärande hos individen. Således är lärandet och dess processer 
beroende av drivkraft/motivation, det är detta som inleder och möjliggör lärandet (Illeris, 
2007). Den sociala dimensionen påverkas av de två andra dimensionerna (kognitiva, 
emotionella). Tidigare erfarenheter, kunskaper och motivation ligger till grund för hur vi 
tolkar vår omvärld och det påverkar vår interaktion med denna. Illeris (2007) klargör att 
de tre dimensionerna alltid ingår i lärprocessen. 

 

Fyra lärotyper 
Illeris (2007) beskriver fyra lärotyper som sker vid olika tidpunkter och sammanhang. 
Kumulativt lärande sker i de fall där vi inte sedan tidigare har etablerat vad Illeris (2007) 
beskriver som ett mentalt schema. Detta innebär att vi lär oss något för första gången och 
som vi sedan kan bygga nya kunskaper på. Det kumulativa lärandet sker framför allt under 
våra tidigaste levnadsår då individen ständigt utsätts för nya intryck och situationer den 
inte upplevt förut (Illeris, 2009). Det samma kan sägas ske för individen när hen är ny på 
arbetsplatsen. Hen ställs då inför nya normer och artefakter som behöver tolkas och 
internaliseras, nya arbetsmoment och rutiner behöver förstås och tränas in och så vidare. 
Detta kan leda till att vissa moment innebär att det sker ett kumulativt lärande. 

Assimilativt lärande innebär Enligt Illeris (2007) att nya intryck och upplevelser 
pusslas ihop med sedan tidigare etablerade kunskaper och mentala scheman. Det innebär 
att våra mentala scheman justeras och korrigeras utifrån nya kunskaper som förvärvas. 
Ett typexempel för assimilativt lärande är inom skolmiljön där grundschemat för ett 
kunskapsobjekt etableras tidigt, exempelvis ett ämne eller en företeelse, och där 
kunskapen byggs ut (Illeris, 2009). Det kan röra sig om ämnen som matematik, eller 
företeelser som exempelvis att producera uppsatser. Illeris (2009) beskriver det som 
typiskt för det assimilativa lärandet, att det kan vara svårt att återkalla kunskaperna när 
individen inte är mentalt orienterad till kunskapsobjektet. Exempelvis kan det vara svårt 
att återkalla matematiska kunskaper utanför utbildningsmiljön, trots att individen besitter 
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kunskaper eller kapacitet för att lösa ett problem. Det assimilativa lärandet beskrivs ofta 
som vardagslärande, det som sker regelbundet i vår vardag utan större mental påverkan. 
(Illeris, 2007) 

Ackommodativt lärande innebär att individens etablerade mentala scheman 
omarbetas eller helt förändras efter att den tillskansat sig ny information eller kunskaper. 
Det ackommodativa lärandet sker enligt Illeris (2007) främst i situationer då problem 
uppstått och behöver övervinnas. Författaren beskriver det ackommodativa lärandet som 
särskilt avgörande då lärandet blir mer individuellt. Omvandlingarna som sker under 
lärandet innebär att förståelse och uppfattningar om händelser kommer att bli olika för 
olika individer. Detta leder således till att människor blir olika och unika. Det 
ackommodativa lärandet innebär en högre psykisk påfrestning och en högre energiåtgång 
än det assimilativa lärandet eftersom det sker en mer omfattande förändring av mentala 
scheman. Illeris (2007) betonar vikten av tidigare väl etablerade mentala scheman som 
kan förändras för att ett ackomodativt lärande skall kunna äga rum. Vidare menar han att 
det är viktigt att individen, på grund av påfrestningen och energiåtgången, ser en mening 
och en vinst i att förändra det etablerade schemat. Han beskriver därtill betydelsen av att 
individen måste våga förändra sitt etablerade schema. Det ackommodativa lärandet 
beskrivs av Illeris (2007) som nära relaterat till kompetensbegreppet. Detta då lärandet i 
stor utsträckning handlar om kritiskt tänkande, reflektion och medvetenhet. Illeris (2013, 
sid. 15) beskriver kompetensbegreppet enligt följande;  

 
...kompetens [är] helt klart det begrepp som enligt min uppfattning bäst fångar karaktären 
hos det som krävs för att man i dagens samhälle ska fungera ändamålsenligt i olika 
sammanhang. 

 
Ackommodation leder enligt författaren till att vårt lärande blir användbart i olika 
situationer. Kompetens innebär förmågan att omsätta kunskaper till praktiskt handlande i 
en specifik situation. (Illeris, 2013)  

Transformativt lärande är enligt Illeris (2007) den mest komplicerade formen av 
lärande. Författaren beskriver hur lärandet innebär att ett stort antal etablerade scheman 
samtidigt omstruktureras i lärandets samtliga tre dimensioner. Det transformativa lärandet 
sker inte nödvändigtvis självmant hos individen, utan kan vara resultatet av en 
uppkommen situation som kräver att en förändring sker. Det är ofta, men inte 
nödvändigtvis, i krisartade situationer där hela individens självuppfattning och identitet 
utmanas som det transformativa lärandet sker och transformeras. Exempel på situationer 
som kan leda till transformativt lärande kan vara plötslig arbetslöshet eller omfattande 
omorganisationer, speciellt om arbetet eller arbetsuppgifterna varit nära knutet till den 
egna identiteten. Det transformativa lärandet är väldigt krävande och sker inte 
regelbundet i vår vardag, utan oftast i vissa extrema fall. (Illeris, 2013).  
 

Hinder för lärande 
Illeris (2007) gör skillnad mellan fellärande och försvarsmekanismer, där fellärande i 
första hand är förbundet med innehållsdimensionen och försvarsmekanismer är förbundet 
med drivkraft. Försvar är enligt författaren den främsta psykologiska mekanismen som 
medför till att lärandet inte blir det avsedda eller rentav uteblir. Försvarsmekanismer 
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syftar främst till att skydda och bevara den individuella identiteten och självkänslan. 
Samtidigt är det essentiellt att försvarsmekanismer övervinns om ett lärande skall kunna 
ske, då försvarsmekanismer främst syftar till att bevara status quo. För att individen skall 
kunna övervinna sina försvar är det därför viktigt att det finns en stark motivation samt 
att individen känner sig trygg, det vill säga att det inte föreligger hot mot identitet eller 
självbild. Nilsson (2011) beskriver att lärande kan hindras av en organisationskultur som 
är intolerant för risktagande och misstag. Det innebär att individen behöver känna sig 
trygg, inte enbart gentemot ledare, utan även gentemot övriga medarbetare. Till skillnad 
från lednings-sanktionerade konsekvenser så som löneavdrag kan bestraffningen från 
kollektivet exempelvis ta sig uttryck i kränkande särbehandling och mobbing 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Illeris (2007) är det minst lika viktigt att ta hänsyn till 
det faktum att individen inte alltid lär sig det som är avsett eller under förvrängd form. 
Han argumenterar för att det exempelvis i ett bestämt lärande inte alltid sker den 
tillägnelseprocess som är avsedd. Detta innebär enligt Illeris (2009) lärteori dock att ett 
annat lärande sker då vårt medvetande genom emotioner, kognitioner och samspel med 
vår omgivning ständigt resulterar i någon form av lärande om vår tillvaro. Individer 
etablerar så att säga erfarenheter. Illeris (2013) nämner ett exempel från skolan där 
studenter på grund av oförmåga, bristande intresse eller andra störningsmoment inte lär 
in det som är avsett (bestämt lärande) utan istället får en negativ erfarenhet av lärare, 
studiekamrater eller en negativ självbild av den egna förmågan. Dessa exempel anser 
dock författaren är av sådan karaktär att de är enklare att åtgärda än de hinder som 
konstrueras genom försvarsmekanismer. Några av dessa beskrivs nedan. 
 
Everyday Consciousness 
Illeris (2009) grundar sin argumentation på att vi i vårt moderna samhälle blir 
bombarderade med så mycket information och intryck att vi utvecklar ett ”everyday 
consciousness” eller vardagsmedvetande. Detta medvetande är ett automatiserat 
sorteringsverktyg (harmonisering) som sorterar och värderar information, intryck och så 
vidare utifrån en disposition av våra existerande scheman (Illeris, 2007). Detta innebär 
att när vi möter situationer och influenser, är vi redan fördisponerade till vissa slutsatser 
om vi inte aktivt reflekterar över det vi ställs inför. Vardagsmedvetandet kan då antingen 
förkasta eller förvränga influensen så att den stämmer överens med redan existerande 
scheman eller mönster. Detta leder inte bara till ett icke-lärande, utan även till mer 
cementerade övertygelser, vilka ibland kan vara felaktiga. En annan aspekt av 
vardagsmedvetande är när vi konfronteras med element som är överväldigande, 
exempelvis av ständig förändring, grymhet, absurditet, eller hjälplöshet. 
 
Identity Defence 
Försvarsmekanismer aktiveras när den personliga identiteten är hotad till exempel vid 
stora omorganisationer och/eller plötslig arbetslöshet. Individer kan då mobilisera försvar 
som ofta är väldigt svårt att bryta igenom. Inte helt sällan krävs det någon form av terapi 
eller transformativt lärande. Ett exempel på försvarsmekanism som ofta förekommer i 
arbetslivet är reduktion. Illeris (2007) menar att detta kan ske när individen upplever att 
dennes kompetens ifrågasätts eller brister och svarar “-det vet jag mycket väl”. Det är ett 
försvar av den egna identiteten och självbilden. Förskjutning är en annan form av 
identitetsförsvar där ansvaret läggs över på någon annan, “det är inte mitt bord”. Individen 
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besitter då inte den kunskap, motivation eller vilja som är nödvändig för att ta sig an 
uppgiften. Nära besläktat med förskjutning är syndabocksmekanismer där förskjutning 
handlar att lägga ansvaret på någon annan och ansvaret för misstag eller brister förskjuts 
till andra (Illeris, 2007). 
 
Mental Resistance  
Mentalt motstånd kan uppstå när en individ stöter på ett motstånd som den inte kan 
acceptera, överkomma eller förstå. Vad som skiljer mentalt motstånd gentemot andra 
hinder som tagits upp ovan är att det är en reaktiv process till skillnad från t.ex. 
vardagsmedvetande som snarast måste ses som proaktiv. Det är en aktiv handling som 
fordrar stor mental mobilisering och energi, vilket därutöver kan ses som en potentiell 
lärsituation för ackommodativt eller transformativt lärande (Illeris, 2009). Några av våra 
största vetenskapliga och tekniska framsteg har uppkommit genom att individer inte 
accepterat rådande situation, kunskap eller problem.  
 
Ambivalence 
Illeris (2009) beskriver ambivalens kopplat till exempelvis arbetslöshet eller omplacering. 
Individen kan dels känna lust och nödvändighet att lära sig nya saker, samtidigt som 
situationen är påtvingad, vilket kan innebära att motivationen inte räcker till för att hitta 
kraft och ork för nytt lärande. Ett annat exempel skulle kunna röra en påtvingad 
omorganisation där medarbetare inte fått vara delaktiga i förändringsprocessen. De kan 
förstå behovet av att lära sig nya arbetsmoment, till och med känna viss lust, även om de 
egentligen har varken ork eller motivation för det. 
 

Motivation 
Illeris (2007) klargör att lärandet och tillägnelseprocessen är beroende av drivkrafter. 
Dessa drivkrafter startar och bistår lärandet och kan därmed också ses som en 
grundläggande förutsättning i själva lärandet. Drivkrafter eller motivation skapas och sker 
av en rad olika anledningar, t.ex. av intresse, känslor, tvång eller av ren nödvändighet. 
Illeris (2007) beskriver det som ytterst problematiskt att kategorisera känslor och 
motivation var för sig, samt att försök från vetenskapligt håll att etablera konsensus i 
ämnet mer eller mindre misslyckats. Han argumenterar istället för att motivation och 
känslor bör betraktas som ett samlat begrepp under det som benämns som drivkraft och 
som även beskrivs i författarens teoretiska modell lärotriangeln (Illeris, 2009). 
Motivation påverkar inlärning och inställningen hos medarbetarna. Vad som driver 
individer kan kategoriseras kvantitativt -till vilken utsträckning någon engagerar sig, och 
kvalitativt -anledning till att någon engagerar sig (Fernet et al., 2015). Inom SDT (Self 
Determination Theory) skiljs det på autonom och kontrollerad motivation. Autonom 
motivation karaktäriseras av individens egen vilja att handla och drivs exempelvis av 
tillfredsställelse, engagemang eller personlig övertygelse. Kontrollerad motivation 
karaktäriseras å andra sidan av inre eller yttre krav. Inre krav kan reflektera de handlingar 
individer ägnar sig åt för att förstärka eller bibehålla sin självbild och ställning, eller för 
att undvika ångest eller skuldkänslor. Yttre krav är de handlingar som kommer till uttryck 
genom hot om konsekvenser, eller genom belöningar och press från omgivningen. (Fernet 
et al., 2015)  
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Enligt SDT utvecklas autonom motivation på arbetsplatser som odlar ett klimat av 
personlig och organisatorisk utveckling. På arbetsplatser som är kontrollerande eller hårt 
reglerade uppmuntras istället kontrollerad motivation. Enligt SDT kan en hög grad av 
autonom motivation uppnås genom att grundläggande psykologiska behov uppfylls hos 
individen. Dessa behov beskrivs som autonomi -individens handlingsutrymme, 
kompetens -individens kapacitet att möta och förstå uppgifter samt anknytning -individens 
relation till sin situation och uppgift. (Fernet et al., 2015; Schaufeli, 2015) Resultat som 
Fernet, Austin och Vallerand (2012) visar i sin studie pekar på att autonom motivation 
har ett positivt samband med hängivenhet och engagemang. Författarna beskriver att när 
individer har möjlighet att själva påverka och välja, medför det en vilja att deltaga och 
utföra. Detta påverkar inte bara engagemang utan innebär också att känslomässig 
utmattning motverkas. När medarbetarnas grundläggande psykologiska behov tillgodoses 
optimeras både motivation och prestation. Deras resultat pekar vidare på att 
kontrollerande motivation istället bidrar till känslomässig utmattning. 

Kock (2010) beskriver istället drivkraft och motiv utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv. Det rör sig då om snarlika mekanismer som på individnivå. Det vill säga att 
miljöer som är konkurrensutsatta tenderar att etablera en mer utvecklande lärmiljö än 
verksamheter med lägre krav. Detta går hand i hand med det Illeris (2007) beskriver som 
drivkraft och behovet av att lära för att möta sin omgivning, att lärande och kunskap blir 
en resurs. Van Ruysseveldt, Verboon och Smulders (2011) skriver i sin artikel om 
arbetsresurser och arbetskrav att kognitiva arbetskrav främjar möjligheter till 
lärande. Kock (2010) beskriver att faktorer som tillgång till stöd, handlingsutrymme och 
ett utvecklingsinriktat klimat i organisationen är av betydelse för medarbetare. Detta kan 
ses i samband med de uttryckliga intentionerna i TFL och de fyra komponenterna. 
 

Arbetslivspedagogik  
Pedagogik handlar enligt Svensson (2009) om tre kunskapsobjekt, uppfostran, utbildning 
och utveckling. Dessa objekt samspelar med den kontext som arbetslivet innebär och 
skapar därmed arbetslivspedagogik (Söderström, 2011). Svensson (2009) menar att 
kunskapsobjekten står i nära relation till varandra och att det ständigt sker en överlappning 
mellan dem. Författaren förklarar att undervisning alltid innebär en form av uppfostran 
från den som undervisar och att individer (mottagare) uppfostras genom undervisningen. 
Interaktion mellan organisationens medlemmar leder till att mer kompetenta individer 
undervisar och överför kunskaper till övriga medarbetare. Med andra ord; någon som kan 
och vet mer ger stöd till någon annan att lära sig (Svensson, 2009). När ledaren lägger 
fram mål för medarbetarna så är detta en del av uppfostran. Syftet är att få till stånd ett 
önskvärt lärande och en önskad utveckling. Vidare menar han att det är av stor vikt att 
ledaren innehar goda moraliska och önskvärda egenskaper, då det är eftersträvansvärt att 
denne ses som ett föredöme. Detta är högst relevant för att uppnå goda effekter i 
uppfostran av medarbetare. Denna pedagogiska inställning stämmer väl överens med 
komponenten idealiserad influens som ingår i TFL. “Organisationens ledning formar mål, 
strategier och arbetssätt. Pedagogikens roll blir att få medarbetarna att dela dessa…” 
(Svensson, 2009, sid. 39.)  

I teorin om TFL betonas att ledaren visar personlig omtanke, och låter 
medarbetarna utvecklas genom intellektuell stimulans. Svensson (2009) menar att en 
ledare som stödjer och skapar lärtillfällen för sina medarbetare i syfte att dessa skall 
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utvecklas och nå nya kunskaper, bedriver ett pedagogiskt ledarskap. Författaren 
poängterar att, för att kunna beskriva ett ledarskap som pedagogiskt, är det väsentligt att 
det sker en aktivitet. Författaren hävdar därmed att det inte är tillräckligt med enbart en 
tanke eller avsikt att lärande skall ske. Utifrån Illeris (2009) lärotriangel är det också 
väsentligt att ledaren utövar inspirerande motivation för att lärande skall underlättas. 
Svensson (2009) hävdar att allt stöd måste ske utifrån varje grupps eller individs särskilda 
behov om det skall kunna klassas som pedagogik, vilket stämmer väl överens med den 
personliga omtanken i TFL. Förhållandet mellan den som undervisar och den som tar 
emot undervisning är enligt Svensson (2009) pedagogik. Utifrån vad Svensson (2009) 
och Söderström (2011) beskrivit som ett arbetslivspedagogiskt perspektiv jämfört med 
TFL:s komponenter, går det att uppfatta att ledarstilen i mångt och mycket överlappar ett 
pedagogiskt synsätt. Ledaren agerar som ett idealiskt föredöme som inspirerar och stödjer 
sina medarbetare i lärandeprocessen.  
 

Komponenternas inverkan på arbetslivspedagogik 
Utifrån Svensson (2009) och Söderströms (2011) beskrivning av arbetslivs- och 
pedagogik kan följande summering göras. Pedagogik rör tre områden, uppfostran, 
utbildning och utveckling. Skillnaden mellan arbetslivspedagogik och pedagogik handlar 
närmast om den kontext i vilken pedagogiken äger rum. Naturligtvis skiljer sig de 
pedagogiska processerna åt mellan exempelvis arbetsliv och skola, men det rör sig främst 
om den praktiska tillämpningen och den tilltänkta målgruppen (Illeris, 2007). Vi har även 
redogjort för hur det transformativa ledarskapet genom de fyra komponenterna inverkar 
på både grupp och individnivå. Tidigare forskning kunde exempelvis peka på att 
samspelet mellan komponenterna kunde bidra till att både stärka individer via 
empowerment och leda till kreativitet och innovation. Döös, Johansson och Wilhelmson 
(2015) beskriver i sin kvalitativa undersökning att merparten av det informella lärandet 
är en biprodukt av handlande. Vi utgår därför, att vi utifrån tidigare forskning, kan anta 
att de fyra komponenterna i samverkan och olika utsträckning bistår lärande genom att 
skapa motivation och engagemang i arbetet, samt eliminerar hinder för lärande genom 
stöd och uppmuntran. Även den personliga omtanken fungerar både som stöd (förståelse 
för individuell kapacitet) och behov av utveckling. Den transformativa ledaren bidrar med 
empati, uppskattning, omtanke och stöd genom de fyra komponenterna. Detta leder i sin 
tur till att främja medarbetare att ta initiativ och vara kreativa i sin problemlösning.  I det 
här arbetet har vi dock valt att relatera de fyra komponenterna till två områden; motivation 
samt hinder för lärande, som enligt oss är grundläggande för att riktat eller bestämt 
lärande skall kunna uppstå. Det är dessa två områden ledaren har ett reellt inflytande över 
och huvudfokus för det här arbetet. 
 

Komponenternas inverkan på motivation bland medarbetare 
Idealiserad influens innebär att ledaren uppträder på ett idealiskt och föredömligt sätt, 
vilket medför att hen blir accepterad som ett föredöme för sina medarbetare som därmed 
motiveras att agera, imitera och tillfredsställa ledaren. Den idealiserade influensen bidrar 
även till att skapa och stärka engagemang, upprätta emotionella band mellan ledare och 
medarbetare samt mellan medarbetare och organisation. Detta leder i förlängningen även 
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till ett ökat organisatoriskt engagemang. Emotionellt engagerade medarbetare är enligt 
Illeris lärotriangel mentalt orienterade till lärande. Vi ställer därför upp hypotesen 
H1.A) Ledarens Idealiserade Influens korrelerar med medarbetarnas Motivation 
 
Ledaren omvandlar utmaningar till möjligheter via den inspirerande motivationen. Det 
innebär att ledaren ger medarbetarna tydliga, attraktiva och genomförbara mål och 
utmaningar. Detta innebär att meningsskapande i arbetet möjliggörs. Inspirerande 
motivation verkar även positivt på medarbetarnas organisatoriska beteende, det vill säga 
individens handlande utifrån den fria viljan. Via inspirerande motivation bekräftas 
gruppen som därmed ansluter sig till gemensamma mål. Ledaren skapar laganda genom 
att uppvisa hög entusiasm och optimism. Därmed uppmuntrar ledarens inspirerande 
motivation till kreativt tänkande och förbättrade grupp-prestationer. Vi ställer därför upp 
hypotesen 
H2.A) Ledarens Inspirerande Motivation korrelerar med medarbetarnas Motivation  
 
Den intellektuella stimulansen som förmedlas av ledaren innebär att medarbetarna 
uppmuntras till kreativitet och innovation genom ledarens förmåga att ifrågasätta 
vedertagna antaganden. Genom att ledaren tar hänsyn till att misstag ovillkorligen sker 
och inte kritiserar det öppet inför andra, uppmuntras och motiveras medarbetare att våga 
ta risker genom att skapa ett positivt kommunikationsklimat. Medarbetare blir även 
inbjudna till problemlösning vilket har en motiverande effekt genom att deras kunskap 
och synpunkter värdesätts och tillvaratas. Vi ställer därför upp hypotesen 
H3.A) Ledarens Intellektuella Stimulans korrelerar med medarbetarnas Motivation 

 
Den personliga omtanken påverkar medarbetarnas motivation genom stöd, respekt och 
personligt bemötande. Individen blir bekräftad som mer än bara arbetskraft. Detta 
uppmuntrar individens självförtroende och förmåga att anta nya utmaningar. Vi ställer 
därför upp hypotesen 
H4.A) Ledarens Personliga Omtanke korrelerar med medarbetarnas Motivation 
 

Komponenternas inverkan på hinder för lärande bland medarbetare 
Idealiserad influens bidrar till att skapa starka emotionella band och engagemang mellan 
ledare och organisation samt i arbetsgruppen. Illeris (2007) beskriver att engagemang och 
emotioner är starkt knutna till drivkraft. Genom den idealiserade influensen ökar 
individens emotionella kapital vilket i sin tur bidrar till ett ökat engagemang. Genom att 
ledaren själv deltar i arbetet och blir “smutsig om fingrarna” bidrar detta till att stärka de 
emotionella banden till medarbetarna. I de fall där ledaren kliver in och aktivt deltar i 
verksamheten kan medarbetare studera och lära av ledaren, vilket bidrar till att 
överkomma rädslor och bristande kunskaper. Vi ställer därför upp hypotesen 
H1.B) Ledarens Idealiserade Influens korrelerar med medarbetarnas Hinder för lärande 

 
Den transformativa ledaren omvandlar utmaningar till möjligheter via den inspirerande 
motivationen. Det vill säga att medarbetare inspireras att vara kreativa och se på problem 
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ur andra perspektiv. Ledaren bestraffar inte medarbetare när fel uppstår vilket leder till 
att dessa vågar prova nya arbetsuppgifter och utmaningar. Ledaren uppmuntrar och 
motiverar medarbetare till lärande, även i de fall där bristande självförtroende för den 
egna kapaciteten utgör ett motstånd. Därför ställer vi upp hypotesen 
H2.B) Ledarens Inspirerande Motivation korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 
 
Den intellektuella stimulansen bidrar till att medarbetare blir mer fokuserade på 
uppgiften framför sig istället för externa störningsmoment samt sporrar en utforskande 
tankeverksamhet. Genom att erbjuda alternativa perspektiv presenterar ledaren 
möjligheter för medarbetare att närma sig problemlösning utifrån den egna individens 
preferenser. Detta innebär att motstånd mot lärande minskar. Därför ställer vi upp 
hypotesen 
H3.B) Ledarens Intellektuella Stimulans korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 

 
Illeris (2007) beskriver att försvarsmekanismer ur ett lärandeperspektiv är att anse som 
ett avvisande. Det vill säga att ny kunskap och lärande uteblir. Om avvisandet är 
subjektivt viktigt för individen, exempelvis om denne är rädd för att misslyckas och 
ständigt repeterar “jag kan inte”, kan detta utvecklas till en blockering. Detta innebär att 
individen utvecklar ett automatiskt och massivt försvar som kan anta neurotiska drag och 
leda till starka ångestreaktioner om dessa utmanas. Illeris (2007) beskriver att det är 
viktigt att individen känner sig trygg för att kunna övervinna sina försvarsmekanismer. I 
dessa fall kan det motverkas av ledaren via stöd och uppmuntran genom personlig 
omtanke. Vi ställer därför upp hypotesen 
H4.B) Ledarens Personliga Omtanke korrelerar med medarbetarnas Hinder för lärande 
 

Syfte och problemformulering 
Den här studien ämnar undersöka det transformativa ledarskapets fyra komponenter och 
hur de samverkar för att motivera medarbetare till lärande samt eliminera hinder för 
lärande hos dessa. Vi utgår ifrån Illeris (2007; 2009) lärteori om att allt handlande och 
socialiserande leder till någon form av lärande, men problematiserar felinlärning, 
uteblivet önskvärt lärande samt förvrängt lärande. Vi arbetar utifrån hypoteser att ledaren 
genom de fyra komponenterna kan bistå ett önskvärt lärande genom att skapa 
förutsättningar för motivation och undanröja hinder för lärande.  
 

Frågeställning: 
1a) I vilken utsträckning korrelerar ledarskapskomponenterna i TFL med motivation.  
1b) I vilken utsträckning korrelerar ledarskapskomponenterna i TFL med minskade 
hinder för lärande. 
 
Våra frågeställningar 1a) och 1b) undersöks via våra hypoteser H1.A-H4.A samt H1.B-
H4.B enligt tankekartan i Figur 1. 
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Figur 1: Tankekarta över komponenter och deras relation till motivation / hinder för lärande utifrån våra 
hypoteser där lärande är att anse som slutprodukt. 
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METOD 
Metodologiska utgångspunkter 
Ontologisk ståndpunkt 
Vi har i detta arbete antagit en socialkonstruktionistisk ståndpunkt. Det innebär att 
forskaren ser på sociala företeelser som något dess aktörer skapar och återskapar i ett 
ständigt pågående samspel mellan aktörerna eller i vårt fall studieobjekten. Detta för att 
lärande i sig är något som skapas och återskapas, både internt, men även mellan individer. 
(Thomassen, 2007; Bryman, 2011) 
 
Metodologisk utgångspunkt 
Bryman (2011) beskriver att den kvantitativa metoden bygger på hypotesgenerering, ofta 
genom ett deduktivt förhållningssätt. Vi har i den här undersökningen använt oss av 
kvantitativ metod, vilket enligt Bryman (2011) innebär att insamling och analys av data 
sker genom kvantifiering. Vi har genom teorigranskning genererat hypoteser som vi testat 
via observationer genom enkäten. Vi har antagit ett deduktivt förhållningssätt i 
undersökningen, vilket Bryman (2011) beskriver som den dominerande varianten inom 
samhällsvetenskap. Det innebär att vi med utgångspunkt i våra teorier om lärande och 
ledarskap formulerade åtta hypoteser. Dessa prövades och bekräftades senare via vår 
resultatredovisning. Någon omformulering av teorin var ej aktuell, däremot kunde vi 
bidra med reflektion och synpunkter som förhoppningsvis kan vara behjälpliga i en vidare 
förståelse av ledarskapet. Vi valde kvantitativ metod utifrån vår frågeställning. Bland alla 
de metodbeskrivningar vi läst under våra studier förekommer det olika åsikter och 
perspektiv på hur man skall närma sig forskning, men på en punkt är de alla rörande 
överens. Det är den aktuella frågeställningen som avgör metoden (Bryman, 2011; 
Denscombe, 2016; Ejlertsson, 1996). Då vår undersökning ämnar undersöka hur lärande 
bland medarbetare kan påverkas av ledare, hade det varit problematiskt att intervjua 
ledare då vi riskerat att få socialt önskvärda svar. Detsamma kan sägas om intervjuer med 
medarbetare. Genom att genomföra enkäter och därmed låta respondenter förbli anonyma 
minskar den så kallade intervjuareffekten (Ejlertsson, 1996). Ett problem med enkäter, 
men även en vinst, kan dock vara att respondenternas identitet aldrig fullt ut kan styrkas, 
vilket ökar anonymiteten. Detta ansåg vi dock vara marginellt och motverkas via den 
mängd respondenter inom populationen som svarat, det vill säga att den lilla mängd 
obehöriga som eventuellt svarat bör kompenseras av den totala mängden. Vi ville också 
försöka komma åt det undermedvetna lärandet som kan vara svårt, om inte omöjligt att 
direkt ställa frågor om. Därför lämpade det sig så att enkätundersökning med vissa 
omvända kontrollfrågor passade vår frågeställning. 
 

Etik 
Bryman (2011) påtalar vikten av medvetenhet beträffande etiska aspekter i 
forskningsarbetet. Han menar att det är av största vikt att beakta de etiska principer som 
råder vid allt forskningsarbete. Vi har haft dessa principer med oss genom hela 
forskningsprocessen. Vi har i samband med vår undersökning noggrant förklarat för och 
hänvisat till Vetenskapsrådets etiska principer (2002). 
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Informationskravet, innebär att forskaren tydligt skall upplysa berörda personer om 
avsikten med undersökningen. Vidare skall informanterna upplysas om rätten att närhelst 
de önskar, kan de avsluta sitt deltagande i undersökningen. Bryman (2011) förklarar att 
informanterna dessutom skall informeras om de olika moment som ingår i 
undersökningen. För att möta dessa krav skapades ett missiv (Bilaga I) som skickades ut 
innan själva undersökningen genomfördes. Detta gjordes i syfte att få ett godkännande 
för vår undersökning samt tillträde till respondenter inom verksamheterna. I samband 
med utlämnandet av enkäterna/länken så medföljde följebrev. Då vi var medvetna om att 
vår undersökning kunde uppfattas som hotfull av vissa på grund av ämnets känsliga 
karaktär, har vi i både missivet och följebrevet varit tydliga och informerat om de 
forskningsetiska principerna samt om syftet med undersökningen. 
 
Samtyckeskravet, forskningen bygger på frivillighet, det innebär att informanterna själva 
äger rätten att bestämma om de vill medverka i undersökningar. I de fall där minderåriga 
berörs av en undersökning så skall deltagande godkännas av målsman. Här har vi i 
samband med att undersökningen presenterades, skriftligen och muntligen informerat om 
detta, samt uttryckligen bett de verksamheter vi inriktat oss mot, om godkännande. Det 
har varit viktigt för oss att deras medverkan upplevs som positiv eftersom vi inte bara 
representerat oss själva, Linnéuniversitetet och vår handledare utan även vetenskap som 
principiell metod. Det har varit viktigt för oss att inte underminera institutionen eller 
framtida forskare och därmed avskräcka respondenter från framtida delaktighet. 
 
Konfidentialitetskravet, innebär att informanter i största möjliga mån skall skyddas. Detta 
kan ske genom det som tidigare beskrevs, att det finns en medvetenhet om risker för 
igenkännande. När det råder en medvetenhet kan arbetet utformas så att risker minimeras. 
Insamlade uppgifter om personer och åsikter har förvarats utan åtkomst från obehöriga. 
Eftersom vi i den här undersökningen har använt oss av kvantitativ metod kan vi med 
största sannolikhet garantera att respondenternas uppgifter förblivit anonyma. Detta 
genom att vi exempelvis utformat vår enkät så att vi registrerat åldersgrupper istället för 
ålder. Enkäterna har dessutom distribuerats genom förtryckta ark med bifogade blanka 
kuvert men också via webben, utan krav på registrering eller inloggning. 
 
Nyttjandekravet, uppgifter om enskilda individer som framkommer i samband med en 
undersökning får endast användas för forskningsändamålet. Vi har här tagit det moraliska 
och etiska ansvar som föreligger varje forskare i syfte att skydda både individer och 
forskningens anseende i vårt samhälle. Vi har även enbart använt uppgifterna i det 
sammanhang vi informerat och fått samtycke om och ingenting annat. 
 
Avslutningsvis har vår intention varit att uppfylla det forskningsetiska krav som Kvale 
och Brinkman (2014) framlägger. De hävdar att det är varje forskares ansvar enligt etiska 
riktlinjer att försöka presentera forskning som ger goda effekter utifrån ett allmänt 
samhällsintresse. 
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Planering och genomförande 
Urval 
Enligt Bryman (2011) finns det en kedja av överväganden och moment som skall 
genomföras när studien utformas och urvalet bestäms. Det är nödvändigt att fråga sig 
vilken population som är lämplig för undersökningens syfte. I vårt fall var vi även tvungna 
att ta hänsyn till vilken population som var tillgänglig, utifrån den korta tidsram som var 
angiven. Det viktigaste för vår undersökning var urvalskriteriet arbetstagare, som i någon 
form har en överordnad arbetsledare eller chef. Detta val gjordes på grund av att 
undersökningen utgår ifrån hur ledarskap främjar medarbetarnas möjlighet till lärande. 
Vi har haft tillgång till fyra populationer, som därmed har utgjort urvalsramen i 
undersökningen. Tre av dessa fyra populationer var verksamma inom tre organisationer. 
De tre medverkande organisationerna är alla geografiskt belägna i södra Sverige och 
verksamma inom vård och omsorg. De har bestått av privat, kommunal och 
landstingsdriven verksamhet. Den fjärde populationen bestod av respondenter i en sluten 
webbgrupp. Dessa hade olika bakgrund och för studiens syfte ansåg vi inte det vara 
relevant att beskriva det närmare, då deras svar inte nämnvärt skilde sig från övriga 
respondenters. Vad gäller antalet respondenter har vi valt att försöka nå ut till så många 
medarbetare som möjligt inom populationerna. Detta för att säkerställa ett svarsunderlag 
som är tillräckligt omfattande för att kunna dra några slutsatser och därmed försöka stärka 
generaliserbarheten. Dock skall det påtalas att vi i de verksamheter vi undersökt inte med 
säkerhet har kunnat fastställa populationens storlek då detta kontrollerats av portvakter. 
Det vill säga de nyckelpersoner som gett oss tillträde till verksamheterna men som även 
främst agerat i verksamheternas intresse. 
 

Instrument  
Bryman (2011) redogör för den deduktiva processen i sex steg. Processen inleds med att 
forskaren utgår ifrån vald teori. Vi utgick ifrån två teorier. Dels Bass (1998) teori om 
transformativt ledarskap (TFL) som beskriver ett lärande ledarskap samt Illeris (2007) 
lärotriangel. Dessa teorier lämpade sig särskilt väl för vår studie då det är teorier på 
mellannivå och således tillräckligt breda för att innefatta det vi ville undersöka, nämligen 
lärandets principer ur ett brett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Därefter ställer forskaren 
upp en eller flera hypoteser som sedermera prövas genom inhämtande av empiri (Bryman 
2011). Utifrån genomgång av teoribeskrivning och litteraturgranskningen av 
forskningsläget diskuterades möjliga problemformuleringar och hypoteser, då vi var 
intresserade av att fånga upp även det omedvetna lärandet. Detta resulterade i ett 
resonemang om att se på ledarskapet som en katalysator till lärande genom att motivera, 
inspirera och underlätta lärande för medarbetare. Vi bestämde oss därför att undanröjande 
av hinder för lärande skulle lämpa sig som en del av vår undersökning. Vår enkät 
utformades därför utifrån dessa premisser. Resultatet av det inhämtade materialet avgör 
huruvida hypoteserna verifieras eller falsifieras av forskaren. Slutligen omformuleras 
teorin. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) talar om de i forskningssammanhang 
så viktiga faktorerna validitet, reliabilitet och replikation. Författarna beskriver 
validiteten som giltigheten i det som mäts, dvs. har studiens forskare lyckats ställa frågor 
som ger svar på det som eftersträvas, mäts det som avses att mäta. Reliabiliteten beskriver 
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Djurfeldt et al. (2010) som tillförlitligheten i frågorna, det innebär att forskaren reflekterar 
över hur mätningen genomförs.  

Vi vidtog en del åtgärder för att säkerställa validiteten. Dels genom att utgå ifrån 
MLQ när vi utformade våra frågor som rör komponenterna. Vidare genomfördes en 
pilotstudie för att kontrollera hur vår enkät uppfattades och för att undvika frågor som 
upplevdes som oklara. Pilotstudien genomfördes utan några behov av justeringar. 
Replikation innebär möjligheten att återupprepa en forskningsundersökning. Bryman 
(2011) förklarar att det kan finnas ett intresse bland forskare att återupprepa en 
undersökning för att pröva om de redovisade resultaten verkligen stämmer. Vidare hävdar 
författaren att forskningsprocessen måste beskrivas med stor noggrannhet för att en 
undersökning skall vara replikerbar. Genom att undersökningen genomfördes i tre olika 
urval inom offentlig sektor samt en sluten blandad webbgrupp var ambitionen att 
säkerställa generaliserbarheten genom att jämföra signifikansen mellan dessa grupper.  
 
Enkätfrågor och operationalisering 
Enkätfrågorna (Bilaga II) har utformats utifrån områdena motivation, hinder för lärande 
samt ledarskapets fyra komponenter. Samtliga frågor har ordnats på en 5-gradig 
likertskala. Svarsalternativen var rangordnade från Tar helt avstånd, Tar avstånd, 
Neutral, Instämmer till Instämmer helt.  Frågorna som rör ledarskapskomponenterna 
utgår från MLQ, ett frågeformulär som Bass utvecklade i samband med grundandet av 
teorin. Eftersom MLQ är en beprövad metod vid mätning av TFL ansåg vi det lämpligt 
att använda delar av den. MLQ mäter inte enbart komponenterna utan även områden som 
belöning och närvaro. Då vi enbart är intresserade av komponenterna plockade vi ut dessa 
ur verktyget. Då vi inte undersökte TFL var vi heller inte bundna till att använda MLQ, 
men ansåg att den var en användbar utgångspunkt utifrån vårt syfte. Genom att använda 
beprövade frågor gjordes bedömningen att tillförlitligheten i de aktuella frågorna borde 
vara god. I frågor som inte sedan tidigare är beprövade kan det uppstå problem med inre 
validitet. Vi översatte samtliga frågor i MLQ:n till svenska och därefter översatte vi dem 
åter till engelska. Detta gjordes med anledning av att frågor som hämtas från färdiga 
instrument inte skall omarbetas eller förvrängas då tillförlitligheten i frågorna inte längre 
kan garanteras. Enligt Ejlertsson (1996) bör översättningar utföras av två oberoende 
auktoriserade översättare, men då vi varken hade tid eller resurser till detta valde vi att 
översätta via Google translate, jämföra resultaten och justera därefter. Vi valde ut två 
frågor av fyra från MLQ:n till varje komponent, det vill säga att totalt åtta frågor 
kopplades till ledarskapet. Exempelfråga för intellektuell stimulans; Min arbetsledare 
uppmuntrar mig att söka nya lösningar på gamla problem samt exempelfråga för 
personlig omtanke; Min arbetsledare stöttar och uppmuntrar mig när det känns tungt.  

Frågorna till Motivation och Hinder för lärande konstruerades av oss själva inför 
enkätundersökningen, och är således inte hämtade från ett färdigt verktyg. Dessa 
operationaliseras utifrån Illeris teori om lärande och hinder för lärande samt 
motivationsteorier av densamme och SDT. Fyra frågor skapades till vardera område 
med påståenden rangordnade på den femgradiga likertskalan. Svarens betydelse för 
motivationsfrågorna utformades så att låg motivation resulterade i låg siffra och hög 
motivation resulterade i hög siffra (1 = tar helt avstånd, 5 = instämmer helt). 
Exempelfråga för motivation; Utmanande arbetsuppgifter inspirerar mig. Till 
motivationen skapades även två omvända frågor. Exempelfråga; Jag vill helst ägna mig 
åt sådana arbetsuppgifter som jag förstår väl. Detta gjordes för att kontrollera för skevhet 
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i svaren (Bryman, 2011). På liknande sätt skapades frågor rörande hinder för lärande. Det 
innebär att höga värden i enkäten indikerar höga hinder för lärande och låga värden 
indikerar låga hinder för lärande. Exempelfråga på hinder för lärande; När ny information 
känns oviktig ignorerar jag den och utför mitt arbete som jag brukar. Frågan 
operationaliserades utifrån Illeris beskrivning av vardagsmedvetandet, det vill säga 
bortsortering av information som upplevs som irrelevant. Även vid hinder för lärande 
skapades omvända frågor. Dessa fick sedan vid omkodning omvändas eftersom vi ville 
markera låga hinder med låga värden och vice versa. Exempelfråga; Jag blir bemött med 
uppmuntran när jag kommer med förslag. Frågan syftar till att indikera acceptans för 
innovation och kreativitet, som kan vara både ett hinder för lärande, men också 
möjliggöra lärande (Nilsson, 2011).  
 

Insamling 
Empirin har inhämtats genom tvärsnittsdesign i form av surveyundersökning. Detta 
innebär enligt Bryman (2011) att forskaren under ett tillfälle (begränsad period) samlar 
in empiri med hjälp av enkäter. Enkäterna ligger till grund för att olika variabler skall 
kunna mätas och analyseras, i syfte att hitta olika sambandsmönster. I samband med att 
vårt instrument färdigställts upprättades fem kopior av undersökningen. Ett original 
bevarades med variablerna beskrivna. De resterande fyra kopiorna döptes om till 
respektive urvalsgrupp för att eliminera missförstånd vid insamling och analys. I samband 
med att kontakt upprättades med respektive urvalsgrupp bifogades förutom länkar till 
undersökningen, även ett medföljande missiv som beskrev syfte, samtycke, nyttjande, 
konfidentialitet samt kontaktuppgifter. Vi beskrev även tidsspannet samt kom överens om 
upphämtning i två urvalsgrupper då dessa fick möjlighet att svara via pappersenkät. I de 
fall respondenterna valde att svara via pappersenkät försågs de med förtryckta enkäter 
och blanka kuvert. Enkäterna var i dessa fall numrerade för att kunna skilja 
urvalsgrupperna åt. De som valde att svara via webben fick göra det anonymt via Google 
formulär. Vi valde att inte registrera emailadresser då respondenterna lovats anonymitet.  

I urvalsgrupp ett, som svarat via webben fanns det ungefär 80 potentiella 
respondenter. Antalet kan inte beskrivas mer exakt då det uppskattade antalet förmedlades 
av en medarbetare, men under den aktuella veckan för undersökning fanns det ett visst 
mått av sjukskrivningar, tjänstledighet och annan frånvaro. Uppskattningsvis är därför 
svarsfrekvensen i urval ett ungefär 70% (56 av 80). I urval två lämnades 50 st. enkäter ut 
varpå vi fick tillbaka 48 st., det vill säga en svarsfrekvens på 96%. (48 av 50) I urval tre 
lämnades 20 st. enkäter ut, vi fick tillbaka 18 st. och därmed en svarsfrekvens på 90% (18 
av 20). I urvalsgrupp fyra, den slutna webbgruppen, var det 22 av 232 individer som 
svarat. Det vill säga 9% (22 av 232). Det låga deltagandet i gruppen beror uteslutande på 
att merparten av användarna inte varit aktiva under veckan undersökningen pågick. Sett 
till aktivitet och inloggningar har 22 respondenter svarat av de 32 som var aktiva, det vill 
säga 69% (22 av 32). De medlemmar som inte varit inloggade under veckan har varken 
haft möjlighet att se undersökningen eller ta del av den. Vi väljer därför att se deltagandet 
som högt, men redovisar ändå antalet i sin helhet. 

Analysmetod 
Vi har i den här undersökningen använt oss av bivariat analysmetod. Djurfeldt et al. 
(2010) beskriver den bivariata analysen som ett verktyg för studier av samband eller 
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samvariation mellan två variabler samt eventuella orsakssamband som kan finnas mellan 
dessa. I den här undersökningen har vi dock, utifrån den metodologiska begränsningen 
inbunden i surveyundersökningar och det faktum att vi endast undersökt korrelation 
mellan två variabler, inte kunnat mäta graden av påverkan. Det enda resultat vi har kunnat 
presentera är alltså signifikansen mellan våra prövade variabler. Utifrån våra teorier har 
vi därför i undersökningen utgått från att de fyra komponenterna i TFL är den oberoende 
variabeln som påverkar motivation och hinder, vilket är våra två beroende variabler. 
Ledarkomponenterna agerar som betingelser (B), vilket via mekanismerna (M) leder till 
händelser (H). Detta tar sig exempelvis uttryck genom den personliga omtankens (B) stöd 
till medarbetare (M) vilket leder till ett ökat självförtroende och minskat hinder för 
lärande (H) (Djurfeldt et al., 2010). För att mäta signifikansen mellan våra variabler har 
vi använt oss av datorprogrammet SPSS v.23. 

Våra data har kodats för att överensstämma med våra hypoteser, vilket innebär att 
svarsalternativen i likertskalorna omvandlats till numeriska värden från ett till fem. 
Därefter summerades våra kategorier motivation och hinder för lärande för att på så sätt 
utöka skalnivåerna till tjugo (20). Detta gav en mer fingradig skala vilket leder till mer 
precis resultat. Samma åtgärd genomfördes även för ledarskapskomponenterna 
Idealiserad Influens, Inspirerande Motivation, Intellektuell Stimulans och Personlig 
Omtanke. Då dessa variabler endast kontrollerades via två frågor innebar det att skalan 
utökades till tio (10). Men vid kontrollberäkningar kunde vi ändå se marginella skillnader 
i resultaten. Som kontrollmetod användes Spearmans rho döpt efter Charles Spearman. 
Metoden lämpar sig för vårt underlag då det inte är relevant att räkna ut medelvärde på 
ordinalskalor. Som övre gräns för våra signifikanstest valde vi att utgå från den allmänna 
konsensus som råder inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet, 5%. Det innebar 
att våra resultat, för att stärka våra hypoteser, var tvungna att understiga ett p-värde om 
0.05. I annat fall var signifikansen för låg och därmed förkastades hypotesen (Djurfeldt 
et al., 2010). 

De beräkningar som utfördes i SPSS är som följer; våra hypotesprövningar H1.A-
H4.B samt TFL som sammanslagen variabel av de fyra komponenterna gentemot 
motivation och hinder för lärande. Vi genomförde även signifikanstest inbördes mellan 
variabelfrågor av samma tema för att kontrollera den inre validiteten mellan frågorna samt 
eventuell skevhet.  
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RESULTAT 
När vi presenterar våra resultat är det viktigt att läsaren noterar att de fyra 
komponenternas samband med motivation kommer utgöras av positiva värden. Detta 
eftersom komponenterna har en positiv inverkan på medarbetarnas motivation. Det 
omvända råder för komponenternas samband med hinder för lärande. Dessa värden 
kommer utgöras av negativa sådana eftersom komponenternas inverkan, utifrån de teorier 
vi haft som underlag, minskar hinder för lärande. Styrkan i sambandet, det vill säga 
signifikansen, representeras av Spearmans rho och skrivs ut enligt följande (rho = 0,500, 
p < 0,01) där rho = 0,500 utgör styrkan i sambandet och p < 0,01 indikerar till vilken grad 
sambandet är slumpmässigt. Ju högre värden, oavsett om de är positiva eller negativa, 
desto starkare samband. I exemplet vi precis beskrivit innebär det att sannolikheten för 
att sambandet är slumpmässigt är mindre än en procent. 

Urval 
Vårt urval bestod av respondenter från totalt fyra stycken populationer. Vid en 
sammanslagning av populationerna visade det sig att det fanns en överrepresentation av 
respondenter i åldersgrupp 1, det vill säga individer mellan 18–35 år. (68 av 145 eller 
46,9%) De flesta av respondenterna hade varit verksamma i sin organisation mellan 1–5 
år (61 av 145, eller 42,1%). Resultatet indikerade även att det fanns en markant skillnad 
i könsfördelningen, där kvinnor representerade 77% av respondenterna (114 av 145). I 
stapeldiagrammet nedan (Figur 2) visas könsfördelning i relation till ålder. 

 
Figur 2: Beskrivning av könsfördelning och ålder i den sammanslagna populationen 
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Resultaten visade att det inte fanns något signifikant samband mellan motivation och ålder 
men däremot mellan hinder för lärande och ålder (rho = -0,228, p < 0,01). Det visade sig 
också att det inte fanns någon signifikans mellan motivation och kön eller hinder för 
lärande och kön. Resultaten pekade däremot på en svag signifikans på 5%-nivån mellan 
motivation och anställningstid (rho = 0,167, p < 0,05) och mellan hinder för lärande och 
anställningstid (rho = -0,192, p < 0,05). Det sistnämnda resultatet kan beskådas i Tabell 
1. 
Tabell 1: Beskrivning av samband mellan Hinder för lärande och Anställningstid  

 

Validitetsprövning 
För att säkerställa att frågorna mätt det som eftersträvades genomfördes en kontroll av 
frågornas inre validitet. Det visade sig att fråga nummer 3; När jag inte förstår en uppgift 
lägger jag den åt sidan och fråga 8; När ny information känns oviktig ignorerar jag den 
och utför mitt arbete som jag brukar uppvisade låg inre validitet varpå vi uteslöt dessa i 
vårt vidare resultatarbete. Validitetsprövningen för Motivation redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2: Validitetsprövning av frågor på temat motivation 

 

 

Prövning av hypoteser 
H1.A) Ledarens Idealiserade Influens korrelerar med medarbetarnas Motivation 

Resultatet (rho = 0,302, p < 0,01) visade på ett signifikant samband mellan de båda 
variablerna. Det finns således ett samband mellan ledarens idealiserade influens och 
motivation hos medarbetarna vilket medför att vi kan bekräfta vår hypotes. Resultatet kan 
granskas i Tabell 3. 
Tabell 3: Tabellen visar på samband mellan ledarens idealiserade influens och medarbetarnas 
Motivation 
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H2.A) Ledarens Inspirerande Motivation korrelerar med medarbetarnas Motivation 

Hypotesen bekräftas då resultatet visar på samband (rho = 0,305, p < 0,01) mellan 
variablerna inspirerande motivation och medarbetarnas motivation. 

H3.A) Ledarens Intellektuella Stimulans korrelerar med medarbetarnas Motivation 
Det finns ett signifikant samband mellan ledarens intellektuella stimulans och 
medarbetarnas motivation. Resultatet visar samband mellan de båda variablerna (rho = 
0,288, p < 0,01)  

H4.A) Ledarens Personliga Omtanke korrelerar med medarbetarnas Motivation 
Vår fastställda hypotes bekräftas genom resultatet. Personlig omtanke korrelerar med 
medarbetarnas motivation (rho = 0,310, p < 0,01) Detta redovisas i Tabell 4 
 
Tabell 4: Tabellen visar på samband mellan ledarens Personliga Omtanke och medarbetarnas 
Motivation 

 
H1.B) Ledarens Idealiserade Influens korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 
Ledarens idealiserade influens uppvisar ett signifikant samband med medarbetarnas 
hinder för lärande (rho = -0,627, p < 0,01).  
H2.B) Ledarens Inspirerande Motivation korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 
Hypotesen bekräftas då resultatet visar att ledarens inspirerande motivation har ett 
signifikant samband med medarbetarnas hinder för lärande (rho = -0,630, p < 0,01). 
H3.B) Ledarens Intellektuella Stimulans korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 
Resultatet (rho = -0,608, p < 0,01) visar att det finns ett samband mellan variablerna 
intellektuell stimulans och medarbetarnas hinder för lärande. Hypotesen bekräftas. 
H4.B) Ledarens Personliga Omtanke korrelerar med medarbetarnas Hinder för 
lärande 
Vår sista hypotes bekräftades med det starkaste sambandet av samtliga (rho = -0,642, p 
< 0,01). När ledaren uppvisar personlig omtanke finns det ett signifikant samband med 
medarbetarnas hinder för lärande. Resultatet redovisas i Tabell 5 och i Figur 3. 
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Tabell 5: Tabellen visar på samband mellan ledarens Personliga Omtanke och medarbetarnas Hinder för 
lärande 

 

 
Figur 3: Grafen visar på samband mellan Personlig Omtanke och medarbetarnas Hinder för lärande 
 
Slutligen valde vi att kontrollera för hur transformativt ledarskap i sin helhet påverkade 
medarbetarnas motivation och hinder för lärande. Detta gjordes genom att vi 
sammanställde de fyra komponenterna i ett sumindex och mätte signifikansen gentemot 
de två variablerna motivation och hinder för lärande. Resultatet visade på signifikanta 
samband mellan TFL och Motivation (rho = 0,320, p < 0,01) och på signifikanta samband 
mellan TFL och hinder för lärande (rho = -0,681, p < 0,01). Resultat för TFL och hinder 
för lärande redovisas i Tabell 6.  
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Tabell 6: Tabellen visar på signifikansen mellan Transformativt ledarskap och medarbetarnas hinder för 
lärande 

 
 
I tabell 7 rangordnas komponenterna efter signifikansnivå. Nedanstående tabell visar att 
den personliga omtanken uppvisar starkast samband mellan våra variabler. Den tydliggör 
även att hinder för lärande har starkare samband med komponenterna än motivation. 
 
Tabell 7: Rangordning av komponenternas signifikans i relation till motivation och hinder för lärande, från 
högst till lägst, uppifrån och ner. 
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Sammanfattningsvis bifogas även vår ursprungliga tankekarta med samtliga 
signifikansnivåer i figur 4. 
 

 
Figur 4: Tankekarta över komponenter och deras signifikans till motivation / hinder för lärande utifrån 
våra hypoteser där lärande är att anse som slutprodukt. 

 

Sammanfattning av resultat  
Resultatet av studien bekräftade samtliga våra uppställda hypoteser, vilket innebär att det 
finns positiva samband mellan det transformativa ledarskapets komponenter (Idealiserad 
Influens, Inspirerande Motivation, Intellektuell Stimulans samt Personlig Omtanke) och 
medarbetarnas motivation. Vi har även kunnat bekräfta ett negativt samband mellan 
hinder för lärande och komponenterna. Det innebär att ledaren genom komponenterna 
ökar medarbetarnas motivation samt minskar hinder för lärande. Genom att presentera 
signifikansnivåer för våra hypotesprövningar anser vi även att vi besvarat våra två 
frågeställningar, 1a) I vilken utsträckning korrelerar ledarskapskomponenterna i TFL 
med motivation. 1b) I vilken utsträckning korrelerar ledarskapskomponenterna i TFL 
med minskade hinder för lärande. Vår prövning av TFL som helhet genererade det 
tydligaste sambandet mellan ledarskapet och motivation (rho = 0,320, p < 0,01) och 
hinder för lärande och (rho = -0,681, p < 0,01). Vidare visade resultaten att det inte fanns 
några samband mellan motivation och ålder eller kön. Det visade sig även att det inte 
heller fanns samband mellan hinder för lärande och kön. Dock fann vi en svag 
tendens mellan motivation och anställningstid (rho = 0,167, p < 0,05), mellan hinder för 
lärande och anställningstid (rho = -0,192, p < 0,05) samt mellan ålder och hinder för 
lärande (rho = -0,228, p < 0,01). Det innebär att motivationen och hinder för lärande i 
viss mån korrelerar med medarbetarnas anställningstid i verksamheten samt att hinder för 
lärande har ett samband med ålder. Vi fann även att det fanns en hierarkisk ordning mellan 
komponenternas samband på variablerna där Personlig Omtanke uppvisade starkast 
samband. Vi kunde även konstatera starkare samband mellan komponenterna och Hinder 
för lärande än mellan komponenterna och Motivation. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Metodarbetet har framförallt inneburit ett visst mått av flexibilitet och ständig revision av 
både problemformuleringar och hypoteser. Djurfeldt et al. (2010) beskriver att det 
praktiska analysarbetet kännetecknas av att forskaren ofta undersöker sitt material 
deskriptivt utifrån förförståelse och löst hållna frågeställningar och hypoteser. I detta 
skede upptäcks inte helt sällan brister i operationalisering, val av indikatorer etc. vilket 
leder forskaren till omarbetning av hypoteser, omkodning och variabler och 
konstruktioner av index. Detta i sin tur leder till allt vassare hypoteser. Detta förfarande 
har präglat även vårt arbete.  

Vi genomförde en pilotstudie med tre respondenter i syfte att säkerställa kvalitén 
på enkäten innan den lämnades ut. Detta resulterade inte i några förbättringssynpunkter, 
utan den ansågs som lätt att förstå och genomföra. I efterhand får vi tro att majoriteten av 
våra respondenter delar den uppfattningen. Vi kan genom att analysera svarsfrekvensen i 
våra urvalsgrupper konstatera att den generellt sett varit väldigt hög. (urval 1, 70%, urval 
2, 96%, urval 3, 90% och urval 4, 69%) Valet att anpassa svarsmöjligheten efter 
urvalsgruppernas önskemål (fysisk eller webbenkät) var säkert en bidragande anledning 
till detta. En begränsning i undersökningen som dock bör lyftas fram är att respondenterna 
endast hade 5–7 dagar på sig att besvara enkäten. Vår tidsram möjliggjorde inte en längre 
insamlingsperiod och vi ansåg därför inte heller att det var meningsfullt att skicka ut 
påminnelser till respondenter som inte besvarat enkäten. Hade tidsramen varit större hade 
det varit möjligt att involvera fler urvalsgrupper, eller påminna respondenter som inte 
svarat, för att på så sätt få ett bredare svarsunderlag.  

Våra enkätfrågor omarbetades ett flertal gånger för att säkerställa att de mätt det 
som avsågs att mäta och för att respondenterna skall vara säkra på vad frågan innebär. I 
efterhand kan vi konstatera att våra omarbetningar inte var tillräckliga, då vi i samband 
med resultatarbetet upptäckte att vissa frågor inte var tillräckligt tydliga eller inte mätte 
det som avsågs att mäta. För att kontrollera frågornas inre validitet utfördes 
signifikanstest på samtliga frågor. Detta medförde att fråga nummer 3; När jag inte 
förstår en uppgift lägger jag den åt sidan inte var signifikant. Detta innebar att vi valde 
att plocka bort frågan eftersom den riskerade att påverka det totala värdet på området 
(motivation). Anledningen till att frågan inte var användbar beror förmodligen på att den 
kunde tolkas på flera olika sätt. Att lägga uppgiften åt sidan kan innebära att individen 
avvaktar med att utföra den tills den kan få hjälp och stöd med den, eller att uppgiften 
helt och hållet åsidosätts. Fråga nummer 8 på området hinder för lärande plockades också 
bort. Frågan uppvisade en svag inre validitet, vilket innebar att denna, precis som fråga 
nummer 3 mätte något annat än det avsedda. Övriga frågor visade sig vara signifikanta i 
varierande grad och kunde således användas vid övriga beräkningar.  

Vi anser även i efterhand att den kvantitativa metoden lämpade sig synnerligen 
väl med frågeställningen då detta skapat ett brett underlag för analys och slutsatser på ett 
helt annat sätt än en kvalitativ undersökning hade medgivit.  
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Resultatdiskussion 
Trots att vi haft olika frågor för motivation och hinder för lärande, kunde vi efter analys 
av våra data se att de olika komponenterna, inte bara korrelerade i varierande 
utsträckning, men även notera att dessa följde en hierarkisk ordning. Det vill säga att 
intellektuell stimulans var den variabel som hade lägst korrelation med både motivation 
och hinder för lärande. Den komponent som haft störst korrelation med båda dessa 
områden var personlig omtanke. De andra komponenterna, idealiserad influens och 
inspirerande motivation, stämde överens på samma vis, om än med mindre åtskillnad. 
Detta stämmer väl överens med mycket av den litteratur vi funnit på området. Exempelvis 
sammanfattar Cho och Dansereau (2010) komponenterna under karismatiskt ledarskap. 
Även Bass och Riggio (2006) beskriver dessa två komponenter som närbesläktade. Vi 
hade ingen hypotes angående de olika komponenternas inbördes betydelse, utan endast 
att komponenterna skulle korrelera med våra två teman. Vi fann ändå stöd i våra data för 
ett nära samband mellan idealiserad influens och inspirerande motivation. Vårt resultat 
speglar med andra ord teorin om TFL av Bass (1998). Med utgångspunkt i Bass teori och 
våra resultat kan vi konstatera att det föreligger olika grader för det avtryck 
komponenterna lämnar på medarbetare. Vad gäller komponenternas högre samband med 
hinder för lärande kontra motivation beskriver Illeris motivation eller drivkraft som en 
intern process som sker inom individen. Den yttre påverkan som ledaren utövar har 
visserligen påverkan på medarbetare, vilket också presenterades av oss under resultat, 
men det är via socialisation, den tredje dimensionen, det vill säga i ett andra led. Först 
och främst utgörs drivkraftsdimensionen av samspelet mellan emotioner och kognitioner, 
vilket i sin tur stimuleras av den sociala interaktionen. Hinder för lärande innebär däremot 
en mer direkt påverkan, vilket även återspeglas via våra resultat. Vi har inga direkta 
belägg för varför hinder för lärande har ett samband med ålder. Vi kan enbart spekulera i 
att med ålder kommer erfarenhet, vilket individerna kan förhålla sig till på ett mer konkret 
sätt än motivation.  

 

Personlig Omtanke 
Att den personliga omtanken är den komponent som har högst korrelation med båda 
teman finner vi stöd för i Bass teori för TFL och i tidigare forskning. Bass och Riggio 
(2006) beskriver att den personliga omtanken bland annat tar hänsyn till individuella 
skillnader, fostrar ett tryggt och lärande klimat och delegerar uppgifter utifrån 
individuella förutsättningar. Hu et al. (2013) beskriver att individer stärks av den 
personliga omtanken. Motivation och hinder för lärande tacklas alltså av den personliga 
omtanken på flera nivåer.  Motivation främjas främst genom att den personliga omtanken 
skapar gynnsamma förutsättningar för individer att känna trygghet och tillit. Som vi 
inledningsvis beskrev Illeris (2009) lärteori krävs det att vinsterna överstiger kostnaden i 
form av energi för att individen skall känna sig motiverad att ta till sig ny kunskap eller 
lära sig. Den personliga omtanken riktar sig som vi förstår det främst till den emotionella 
dimensionen och ökar därmed det känslomässiga kapitalet. Hinder för lärande korrelerar 
på samma vis med den personliga omtanken, men utifrån våra resultat i en långt större 
omfattning. Detta kan förklaras genom att den personliga omtanken har ett större 
inflytande på individens försvarsmekanismer genom att bygga upp förtroende och stöd. 
Försvarsmekanismerna syftar främst till att skydda individens identitet och självbild och 
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vi tolkar resultaten som att den personliga omtanken fungerar avväpnande på detta 
område, både vad gäller grupp- men även på individnivå. 
 

Inspirerande Motivation 
Doucet et al. (2015) presenterar resultat som pekar på att inspirerande motivation bidrar 
till att knyta emotionella band mellan medarbetare och organisationen. Ledaren skapar 
attraktiva och genomförbara mål tillsammans med medarbetarna. När ett psykologiskt 
kontrakt upprättas mellan ledaren och medarbetaren innebär det ett förhållande som 
bygger på tillit och förtroende. Illeris (2007) beskriver i sin lärteori hur kognition, emotion 
och socialisation samverkar i läroprocessen. Ledaren påverkar medarbetarnas motivation 
genom att uppvisa hög entusiasm och optimism. Detta förmedlas via den sociala 
dimensionen och medarbetaren bearbetar intrycken i den kognitiva och emotionella 
dimensionen. Emotionella band upprättas således i individens inre av en yttre påverkan. 
Dessa knyts både till ledaren men även till arbetsgruppen (Hu et al., 2013). Den 
inspirerande motivationen, likt den idealiserade influensen är främst en socialt inriktad 
interaktion. Det vill säga att ledaren genom sitt utövande av komponenten främst 
stimulerar andra processer i den kognitiva och emotionella dimensionen, till skillnad från 
den personliga omtanken som mer är riktad direkt till emotioner utan mellanliggande 
processer. Enligt Bass (1998) beskrivning av komponenten bidrar den inspirerande 
motivationen till att minska hinder för lärande främst genom att den utformar 
genomförbara mål och skapa laganda vilket leder till att medarbetaren som gruppmedlem 
blir stärkt i sin övertygelse om den egna kapaciteten. 

 

Idealiserad Influens 
Enligt Bass (1998) innebär den idealiserade influensen att ledaren uppträder som ett 
föredöme som inte är rädd för nya utmaningar och risker. Ledaren anses ha extraordinära 
egenskaper och vara både ihärdig och besitta en hög grad av beslutsamhet. Dessa 
egenskaper resonerar i medarbetarna eftersom de enligt Bass (1998) respekterar och 
beundrar ledaren som anses ha en hög trovärdighet. Här fungerar den idealiserade 
influensen som katalysator för de andra komponenterna vilket leder till att medarbetarna 
blir mer mottagliga för ledarens budskap. Den idealiserade influensen bidrar också enligt 
tidigare forskning till att skapa känslomässiga band och engagera medarbetare. 
Engagemang är en viktig faktor i den emotionella dimensionen i Illeris lärotriangel vilket 
bidrar till att stärka det emotionella kapitalet som behöver investeras i lärande.  Vi kan 
dock inte förklara varför korrelationen är så hög gentemot hinder för lärande. Vi kan inte 
finna något stöd i varken tidigare forskning eller litteraturen. Kanske är det ett resultat av 
att vi mäter ledarskapet i samband med övriga komponenter. Bass (1998) avsåg aldrig att 
tillämpa komponenterna var för sig, utan enligt honom sker det ett samspel mellan dessa 
i det transformativa ledarskapet. 

  

Intellektuell Stimulans 
Resultatet visade att den intellektuella stimulansen var den av komponenterna som 
uppvisade lägst signifikans gentemot motivation och hinder för lärande. Illeris (2007) 
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beskriver att lärande hos framförallt vuxna individer bygger på motivation och vilja att 
lära. Det innebär att ledarens intellektuella stimulans endast påverkar medarbetaren om 
denne finner ett intresse och en vilja att lära av det som erbjuds. Ledaren kan påverka och 
stimulera medarbetaren, men vad som ses som stimuli är individuellt. Den sista 
komponenten är också i hög grad beroende av tillämpningen av de andra komponenterna. 
Den intellektuella stimulansen är således en individuell upplevelse, vilket ställer högre 
krav på diversifiering hos ledaren. Det vill säga förmågan att kunna identifiera behov och 
förutsättningar. I vår kvantitativa studie har vi undersökt hela populationer, vilket inte tar 
hänsyn till individuella behov. 
 

Slutsats och implikation 
Resultatet i den här studien visar att det finns en korrelation mellan det transformativa 
ledarskapets komponenter och motivation och hinder för lärande. Resultatet pekar även 
på att komponenterna i varierande grad korrelerar med de båda områdena. Vid en närmare 
granskning kan vi konstatera att hierarkin mellan komponenternas signifikans är identisk 
mellan motivation och hinder för lärande. Personlig Omtanke uppvisade starkast 
samband, följt av Inspirerande Motivation, Idealiserad Influens och slutligen Intellektuell 
Stimulans. Förklaringen till att personlig omtanke uppvisar starkast samband tror vi beror 
på ett par faktorer. Som vi tidigare redovisat beskriver teorin att personlig omtanke berör 
medarbetarna på flera olika nivåer. Det innebär att komponenten påverkar över ett brett 
spektrum, från individuellt hänsynstagande till skapandet av fördelaktigt lärklimat. Detta 
medför att den personliga omtanken ofta kan innebära ett regelbundet och vardagligt 
inslag i arbetet. Illeris (2007) beskriver det assimilativa lärandet som vardagslärande. Det 
assimilativa lärandet kännetecknas som ett lärande som sker närmast per automatik, och 
där det endast sker smärre korrigeringar av etablerade mentala scheman. Vi tror med 
anledning av detta att den personliga omtanken är nära knuten till det assimilativa 
lärandet. Vi har alla någon gång upplevt hur någon visat omtanke eller varit behjälplig i 
en besvärlig situation. När ledaren visar på personlig omtanke gentemot 
medarbetaren krävs ingen mental kraftansträngning för att analysera händelsen, utan 
komponenten är enkel att relatera till. Effekten av komponenten är alltså mer direkt. Detta 
innebär i sin tur att det är enkelt att uppfatta personlig omtanke, samt att de flesta individer 
kan relatera till den.  

Den inspirerande motivationen och den idealiserade influensen benämns av ett 
flertal forskare under samlingsbegreppet karismatiskt ledarskap med anledning av dess 
nära relation. Den nära relationen komponenterna emellan bekräftas även av vår studies 
resultat. Signifikansen på de båda komponenterna var inte lika hög som den personliga 
omtanken och vi tror inte heller att de båda komponenterna påverkar medarbetarna på 
samma breda plan. Kopplat till Illeris teori om de fyra lärtyperna tror vi att inspirerande 
motivation och idealiserad influens innebär mer komplicerade processer av stimuli att 
identifiera och tolka. Illeris (2007) beskriver det ackommodativa lärandet som avgörande 
då lärandet blir mer individuellt. När ledaren inspirerar och motiverar medarbetaren att ta 
sig an en ny uppgift sker en inre prövning av informationen. Medarbetarens tidigare 
erfarenheter och upplevelser sätts i relation till den nya informationen och en avvägning 
om insats kontra vinst görs. Den inre prövningen vid ackommodativt lärande innebär en 
större mental ansträngning. Detta leder till att medarbetarna kommer att få en mer delad 
uppfattning om betydelsen för den inspirerande motivationen. Precis som vi nyss 
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beskrivit angående inspirerande motivation tror vi även att idealiserad influens kräver en 
viss förförståelse via erfarenheter och upplevelser för att individen skall kunna relatera 
till komponenten. Hur vi uppfattar och bedömer en ledare kommer alltid i något avseende 
att skilja sig åt. Vi skapar oss inte genast en tydlig bild över hur någon är eller fungerar. 
Detta är en mer långtgående process som innebär att en rad olika faktorer summeras till 
en samlad bedömning. Den samlade bedömningen kommer att vara högst individuell 
vilket innebär att medarbetare kommer att ha olika syn på ledaren. Den inspirerande 
motivationen och den idealiserade influensen kommer därför enligt oss att inte beröra 
medarbetarna på ett lika brett och direkt sätt som den personliga omtanken.  

På liknande sätt tror vi att den intellektuella stimulansen utgör än mer krävande 
processer att bearbeta än de tidigare. Vi tror att de tre första komponenterna är enklare att 
förhålla sig till och kräver inga större motprestationer. De kan ändå skänka 
gruppindividen en känsla av delaktighet och välbehag. Den intellektuella stimulansen 
avviker på det sättet att den direkt vänder sig till individen och uppmuntrar eller förväntar 
sig högre kognitiva processer som kreativitet och innovation. Till skillnad från de andra 
komponenterna där individen i större utsträckning tillåts vara en mottagare av influens, 
inspiration och motivation förväntas nu alltså medarbetaren bidra med perspektivskifte, 
kreativitet, innovation och att vara delaktig i problemlösning. Sammantaget skulle vi vilja 
göra liknelsen till det som Illeris beskriver som det transformativa lärandet. Genom att 
skifta perspektiv, tänka i nya banor, vara kreativ och mottaglig för andras erfarenheter 
och mentala scheman utsätts de egna för större påfrestningar. Detta kan innebära stora 
hot mot den egna identiteten och kräver således förutom en större energiåtgång även en 
större tillit till både ledare, men även övriga gruppmedlemmar. Därför tror vi att den 
intellektuella stimulansen också är den mest snäva komponenten vad gäller signifikansen 
i våra resultat. Den ställer ömsesidigt större krav än de andra komponenterna på både 
ledare och medarbetare.  

Om hierarkin i komponenterna vänds bildar de en pyramid där den personliga 
omtanken utgör grunden. Den är central och en förutsättning för att de andra 
komponenterna skall komma till sin rätt. Överst hamnar då den intellektuella stimulansen. 
Betraktat ur detta perspektiv befinner sig medarbetare på olika nivåer i pyramiden utifrån 
den fördisponering de för tillfället befinner sig i. Det innebär att medarbetare i olika 
utsträckning kommer vara mottagliga för komponenterna. Det skulle även kunna förklara 
våra resultat i det avseendet att alla blir mer eller mindre påverkade av omtanke, men ju 
högre upp i den emotionella - kognitiva dimensionen vi kommer desto färre mottagare 
finns det. 
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Figur 5: De fyra komponenternas korrelations nivåer illustrerade som en pyramid där den högsta 
korrelationen representeras av pyramidens bas. 
 
Det synes så vitt vi kan se att ledarskapskomponenterna så som vi granskat dem, i 
varierande grad inverkar med både motivation och hinder för lärande. Det stämmer 
överens med de teorier vi läst på området och den litteratur som avhandlar dessa ämnen. 
Illeris beskriver i sin lärteori att lärande är ett tätt integrerat samspel mellan emotioner, 
kognitioner och socialisation. Det kan vara svårt att dra skarpa gränser mellan dessa tre 
dimensioner vilket innebär att dessa dimensioner i viss mån kommer påverka varandra. 
Ledarskapet enligt våra resultat handlar då mer om att undanröja hinder samt skapa en 
trygg miljö. Motivationen är i högre utsträckning en intern process, ett samspel mellan 
emotion och kognition och enligt SDT något som främst uppstår genom att 
grundläggande psykologiska behov tillfredsställs. Vi tror att dessa behov möts genom att 
ledaren genom komponenterna till viss del eliminerar hinder. Vi drar därför slutsatsen att 
det är därför vi kan se en större korrelation mellan ledarskapet och hinder för lärande än 
motivation. Ofta fokuserar ledarskapslitteratur på att addera kunskaper och 
förutsättningar. Som vi tolkar våra resultat är det minst lika viktigt, om inte viktigare, att 
subtrahera störningsmoment och hinder. Detta är ett nytt perspektiv, i alla fall för oss. Det 
är inte alla ledare som har en stark karismatisk personlighet, men alla bör kunna träna sig 
i att eliminera hinder för lärande då det inte är lika starkt knutet till ledarens personlighet. 
Detta bör uppmuntra ledare, som vill vara effektiva och stödja ett riktat lärande, att 
fokusera på insatser som eliminerar hinder snarare än att lägga energi på att motivera sina 
medarbetare. Det är inte omöjligt att medarbetare blir motiverade på vägen när hinder 
undanröjs i enlighet med Illeris (2013) lärteori om vinst kontra insats i lärandeprocessen. 
Vi hade även en ambition att fånga upp det omedvetna lärandet genom vår utformning av 
studien, vilket vi tror oss ha stöd för genom våra resultat. Då vårt resultat pekar på att 
komponenterna har signifikanta samband med både motivation och hinder för lärande 
anser vi att detta styrker lärande i alla dess former, även det lärande som inte 
nödvändigtvis är uttalat.  
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Förslag till framtida forskning 
Vårt förslag till framtida forskning är att fortsätta studera behovet av att eliminera hinder 
för lärande och hur det i sin tur verkar motiverande för medarbetare. Illeris beskriver i sin 
lärteori att individer alltid, om så på ett undermedvetet plan, väger vinsten kontra insatsen. 
Allt lärande kräver energi i olika omfattning, därför är det viktigt att minska de hinder 
som kan stå i vägen för lärande.  

Inför framtida forskning skulle det även vara intressant att genomföra 
longitudinella undersökningar för att studera eventuella förändringar i motivation och 
hinder för lärande över tid. Dessa skulle kunna kompletteras med kvalitativa studier för 
en mer djupgående förståelse av medarbetarnas upplevelser av ledarskapet. Vi kunde i 
vårt arbete konstatera att det förelåg någon form av interaktionseffekt mellan 
komponenterna. Det vill säga att sambanden mellan komponenterna och motivation samt 
hinder för lärande var starkare när de studerades genom sumindex. Genom att undersöka 
komponenterna multivariat skulle det öka förståelsen för hur de samverkar, då vi 
uppfattar det transformativa ledarskapet som mer än summan av dess komponenter. 
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