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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan det upplevda ledarskapet på 

en arbetsplats och det upplevda välbefinnandet och stressnivån hos medarbetare. Ledarskapen 

som undersöktes är transaktionellt, transformativt och laissez-faire. Deltagarna i studien arbetar 

som socialsekreterare och är en utsatt grupp när det kommer till arbetsrelaterad stress och dess 

följdsjukdomar. För att undersöka samband genomfördes en enkätundersökning där 110 

respondenter deltog. Datan analyserades genom regressionsanalys i SPSS. Studiens viktigaste 

resultat är det signifikanta sambandet mellan transaktionellt ledarskap och stress. Höga nivåer av 

transaktionellt ledarskap var associerat med höga stressnivåer hos medarbetarna. Transformativt 

och laissez-faire ledarskap hade inget samband med medarbetarnas stress.  
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Title: Workrelated stress and leadership – the leadership’s relation with workrelated stress and 

well-being 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate the relation between the leadership of the workplace 

with the well-being and stress levels of the employees. The leadership styles that where 

investigated was transactional, transformational and laissez-faire style. The participants in the 

survey worked as socialworkers, a well-known a risk group of workrelated stress and stress 

diseases. A survey was conducted with 110 participants. The data was analysed in SPSS via 

regression analysis. The results of the study was that the transactional leadership has as 

significant positive relationship with the employees stress levels. Transformational and laissez-

faire leadership had no relation to the employees workrelated stress.   
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Förord 

Vi vill tacka deltagarna i vår studie för deras tid och bidrag till undersökningen, utan er hade vi 

inte kunnat genomföra vår studie. Vi vill också tacka vår kontaktperson på organisationen för 

hennes engagemang och stöd genom hela processen. Slutligen riktar vi ett stort tack till vår 

handledare Mårten Eriksson för stöd och tydlig feedback från början till slut.  

Gävle, maj 2017 

Tove Forsberg och Victoria Sirén  
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Introduktion 

Arbetsrelaterad stress är idag ett av de största problemen relaterade till arbetsmiljö i 

Europa. Var fjärde medarbetare i Europa kommer, vid någon tidpunkt, att lida av arbetsrelaterad 

stress (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010; ref. ETUC, UNICE, UEAPE, & CEEP, 2004). 

Detta är ett stort problem för företag och organisationer eftersom det är resurskrävande i form av 

sjukskrivningar och förlorad arbetstid samt att det leder till högre sjukkostnader och påverkar 

folkhälsan negativt (Ganster, Fox och Dwyer, 2001). I mindre omfattning kan stress vara positivt 

för arbetsprestationen medan stress under längre perioder och utan tillfälle till återhämtning 

riskerar att resultera i trötthet, depression, ångest och utmattningssyndrom (Derks, Brummelhuis, 

Zecic & Bakker, 2014).  Studier visar att det finns ett samband mellan arbetsförhållanden, 

välbefinnande och stress, vilket ger indikationer på att det kan vara förhållanden i arbetsmiljön 

som medför att människor blir drabbade av arbetsrelaterad stress och upplever ett lägre 

välbefinnande (Antopoulou et al, 2017; Gottschalk & Munz 2007).  Studier visar att stress 

uppkommer vid situationer där organisationen och miljön på arbetsplatsen ställer högre krav på 

individen än vad hon kan uppfylla (Blomberg, Kallio, Kroll och Saarinen 2015; Travis, Lizano 

och Barak, 2016). Arbetsbörda och rollkonflikter är andra utlösande stressorer på arbetsplatsen. 

Rollkonflikt uppstår till exempel när en individ uppfattar skilda förväntningar på sin yrkesroll, 

från exempelvis chef och klient eller från sig själv och omvärlden (Rizzo, House & Lirtzman, 

1970). 

Socialarbetare är en ofta akademiskt utbildad yrkesgrupp där många är offentligt anställda 

och arbetar med människor i svåra livssituationer. Socialarbetare är involverade i utredningar 

som är av social, känslomässig och ekonomisk karaktär vilket gör deras yrke komplext 

(Meeuwisse & Swärd, 2007). Det finns enligt Meeuwisse och Swärd (2007) en skillnad mellan 

idén om att vara socialarbetare och vad de i praktiken har för arbetsuppgifter vilket kan skapa en 

rollkonflikt. De yrkesverksamma socialarbetarna har ofta en hög arbetsbelastning och en 

återkommande upplevelse av att inte kunna hjälpa sina klienter i den utsträckning de önskar, 

vilket utsätter socialarbetare för stor känslomässig stress. Blomberg et al (2015) menar vidare att 

socialarbetares arbete i Norden karaktäriseras av stor arbetsbelastning och underbemanning, 

vilket gör det svårt att få tid till återhämtning efter perioder av stress, samt begränsade budgetar 

som hindrar socialarbetare från att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. I 

enlighet med ovan nämnda studier avseende stress och hur stress uppkommer samt om 
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socialarbetares arbetssituation, kan konstateras att socialarbetare är en utsatt grupp avseende 

stress och utmattningssyndrom. Slutsatsen stärks av Antonopoulou, Killian och Forrester (2016); 

Lloyd, King och Chenoweth (2002) som i sina studier har identifierat socialarbetare som en utsatt 

grupp när det kommer till stress och utmattningssyndrom. 

Ledaren på en arbetsplats har en central roll i arbetsmiljön och kan med sitt ledarskap 

prägla stämningen på arbetsplatsen vilket kan påverka medarbetarnas upplevda stressnivå och 

välbefinnande (Alvesson & Sveningsson, 2003; Tepper, 2002). I de fall medarbetarna upplever 

att sin chef stöttar dem, ingjuter självförtroende i dem samt att de upplever sig ha en bra relation 

till sin chef, kan det resultera i högre välbefinnande och lägre stressnivå, trots en i övrigt stressig 

arbetsmiljö (Bass, 1999; Syrek, Apostel & Antoni, 2013). Att medarbetare upplever 

välbefinnande på arbetsplatsen ger organisationen större konkurrenskraft eftersom det kan leda 

till ökad motivation, låg sjukfrånvaro, högre effektivitet och förhöjd prestation (Grant & 

Campbell, 2010; Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 

Ledarskapsstilar 

De senaste tre decennierna har intresset för ledarskap och dess påverkan på medarbetarnas 

välbefinnande ökat (Skakon et al., 2010). 

I föreliggande studie har vi utgått ifrån Bass, (1999) och Judge och Piccolo (2004) tre 

ledarskapsstilar; transformativt, transaktionellt och laissez-faire. Enligt Judge och Piccolo (2004) 

är dessa tre av de ledarskapsstilar som idag dominerar ledarskapsforskningen. De framhåller att 

alla ledare oftast besitter alla tre ledarskapsstilarna i större eller mindre utsträckning. Det är 

mycket ovanligt att någon ledare uppfattas som enbart transaktionell, transformativ eller laissez-

faire, utan ledare kan ha framträdande drag utav någon av dessa tre.  

 Transformativt ledarskap. Karaktäriserande för det transformativa ledarskapet är fyra 

grundläggande komponenter; idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell 

stimulering och individuell hänsyn. Dessa fyra komponenter innebär att ledaren blir beundrad och 

betrodd, är konsekvent och pålitlig samt en förespråkare för det som är moraliskt och etisk rätt. 

En transformativ ledare använder karisma, inspiration och optimism samt bryr sig om individens 

personliga utveckling och prestationer såväl som omgivningens, organisationens och samhällets 

välmående. Ledaren är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna och pratar engagerat om 

framtiden och hur han eller hon tillsammans med sina följare ska agera för att nå målen. För att 

uppnå mål använder den transformativa ledaren en coachande ledarstil. 
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En transformativ ledare kan vara befallande eller deltagande; auktoritär eller demokratisk. 

Deltagande i bemärkelsen att ledaren involverar sig i uppgifter eller problem, befallande i 

bemärkelsen att han eller hon ger direktiv och tydliggör vilka konsekvenser ett beteende kommer 

att få. För den transformativa ledaren är det väsentligt att skapa en stark och sammansvetsad 

arbetsgrupp, främja innovation och ha en välfungerande kommunikation. Vidare agerar den 

transformativa ledaren förebild och utstrålar beslutsamhet och självsäkerhet vilket medför att 

följare vill identifiera sig med en sådan typ av ledare (Bass, 1999).  

 Transaktionellt ledarskap. Det som utmärker transaktionellt ledarskap är att det är ett 

utbyte mellan ledare och följare där parterna söker att uppfylla de egna intressena. En 

transaktionell ledare försöker förstå vad sin följare söker och nyttjar sedan den informationen till 

sin egen fördel. Ledaren klargör vad den förväntar sig av följaren och vad följaren i sin tur kan 

förvänta sig om den genomför den tilldelade uppgiften. Transaktionellt ledarskap grundar sig i 

konkreta arbetsresultat som följs av belöning som ofta är materiell och direkt. Ledaren är tydlig 

med vad som krävs för att få en viss belöning, som även den är uttalad i förväg. Belöningen sker i 

direkt relation till en uppnådd uppgift och misslyckas följaren med uppgiften korrigerar ledaren i 

syfte att följaren ska färdigställa uppgiften. En transaktionell ledare kan agera kontrollerande och 

övervaka följarens arbete så att han eller hon genast kan korrigera om ett problem är på väg att 

uppstå, alternativt agerar ledaren passivt och handlar inte förrän problemet redan uppstått (Bass, 

1999; Judge & Piccolo, 2004).       

 Laissez-faire ledarskap. Det tredje ledarskapet är laissez-faire som anses vara ett icke-

ledarskap. Det kan antingen vara resultatet av ett undvikande ledarskap eller helt avsaknad av 

ledarskap. Beteenden som är vanligt förekommande är undvikande att fatta beslut, frånvaro samt 

tveksamhet att vidta åtgärder. En dimension som kan finnas i transaktionellt ledarskap återfinns 

även i laissez-faire; det passiva ledarskapet där ledaren väntar tills problemet är ett faktum innan 

ledaren agerar. Trots att dimensioner av laissez-faire ledarskap finns i det transaktionella 

ledarskapet anses det nödvändigt att urskilja laissez-faire från transformativt och transaktionellt 

ledarskap just för att det innebär avsaknande av ledarskap (Bass, 1999; Judge & Piccolo, 2004). 

Tidigare studier om ledarskap, stress och välbefinnande 

Enligt en litteraturstudie omfattande cirka 50 studier genomförd av Skakon et al. (2010) fann man 

att tolv tidigare studier i ämnet drog slutsatsen att transformativt ledarskap hade ett positivt 

samband med arbetstillfredsställelse, välbefinnande, låga stressnivåer och lägre risk för 
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utmattningssyndrom. Transformativt ledarskap tycks därför kunna vara en bidragande faktor till 

ett bra arbetsklimat och välbefinnande hos medarbetarna. Vidare har det transformativa 

ledarskapet en inverkan på balansen mellan arbetsliv och fritid samt utmattning, särskilt i 

samband med tidspress. Under hög tidspress blir medarbetarna inte i lika stor utsträckning 

utmattade, samtidigt som de har en bättre balans mellan arbetsliv och fritid i de fall deras chef har 

ett transformativt ledarskap. Därmed skulle transformativt ledarskap kunna fungera som en 

skyddande faktor i arbetsmiljöer där stress är en del av arbetet (Syrek et al, 2013; Tafvelin, 

Armelius & Westerberg, 2011). 

Resultatet Skakon et al. (2010) fann rörande transaktionellt ledarskap var motsägelsefullt; 

två artiklar i litteraturstudien fann inget samband mellan transaktionellt ledarskap och stress eller 

välbefinnande, medan två andra studier redovisade att det transaktionella ledarskapet hade ett 

samband med låga nivåer av arbetstillfredsställelse och låga nivåer av stress. I en studie av Yao, 

Fan, Gou och Lee (2014) som genomförts på olika företag i Kina kunde konstateras att 

transaktionellt ledarskap ökar stressen hos de medarbetare som har en stressig arbetsmiljö. Det 

transaktionella ledarskapet är resultatfokuserat vilket gör att medarbetare tenderar att bli mer 

stressade. 

Tre av studierna i Skakon et al. litteraturstudie (2010) undersökte relationen mellan laissez-

faire ledarskap, välbefinnande och stress utan att finna något samband.  

Bass (1999) menar att man sett en utveckling över tid där de som arbetar inte längre nöjer 

sig med säkra anställningar, en lön de överlever på samt att ett transaktionellt ledarskap inte 

fortsättningsvis är tillräckligt för att skapa arbetstillfredsställelse. Man har även kunnat se en 

trend att medarbetare upplever högre arbetstillfredsställelse vid ett transformativt ledarskap. Bass 

(1999) framhåller dock att det återstår mycket att lära för att kunna förstå för hur olika typer av 

ledarskap fungerar i olika typer av miljöer. 

Inga tidigare studier vi funnit har undersökt ledarskapets samband med stress och 

välbefinnande hos gruppen socialarbetare. Eftersom stress är ett stort problem i socialarbetarnas 

arbete är området viktigt att undersöka. Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om 

sambandet mellan olika ledarskapsstilar och stress hos socialarbetare   

Föreliggande studie 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om ledarskapet på en arbetsplats har ett 

samband med välbefinnande och hos socialarbetare som utgör en riskgrupp för stressrelaterade 
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sjukdomar. De ledarskapsstilar som undersöks är transformativt ledarskap, transaktionellt 

ledarskap samt laissez-faire. Till detta ändamål ha en kvantitativ metod valts. 

De frågeställningar studien syftar till att besvara är 1. Kan graden av transaktionellt 

ledarskap predicera det upplevda välbefinnande hos socialsekreterare? 2. Kan graden av 

transaktionellt ledarskap predicera den upplevda stressnivån hos socialsekreterare? 3. Kan graden 

av transformativt ledarskap predicera det upplevda välbefinnande hos socialsekreterare? 4. Kan 

graden av transformativt ledarskap predicera den upplevda stressnivån hos socialsekreterare? 5. 

Kan graden av laissez-faire ledarskap predicera det upplevda välbefinnande hos 

socialsekreterare? 6. Kan graden av laissez-faire ledarskap predicera den upplevda stressnivån 

hos socialsekreterare?  

Hypoteserna är följande; H1. Hög grad av transformativt ledarskap predicerar lägre grad av 

stress hos socialsekreterarna. H2. Hög grad av transformativt ledarskap predicerar högre grad av 

välbefinnande.  
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Metod 

Deltagare och urval 

Antalet deltagare i studien uppgick till 110 stycken, det fanns inget externt bortfall. 110 stycken 

enkäter samlades in, av dessa föll 12 enkäter bort på grund utav internt bortfall. Vi valde att ta 

bort dessa enkäter helt och utesluta den datan från analys i SPSS. Således användes sammanlagt 

98 respondenters enkäter i studien. Anledningen till bortfallet var att respondenterna inte 

besvarade alla frågor i enkäten, det fanns inget mönster i vilka frågor som ej besvarades. 

Deltagarna rekryterades utifrån följande kriterier; alla deltagarna skulle vara socialsekreterare och 

ha liknande arbetsuppgifter, arbeta på samma organisation och vara underställda en chef. Av de 

98 enkäterna som användes var 81 kvinnor och 17 män. Åldern varierade mellan 23-66 år 

(M=38.4, SD=12.51). 

Mätinstrument 

I studien användes en enkät med tre mätinstrument. Enkäten innehöll ett missivbrev (se bilaga 1) 

och följdes sedan av bakgrundsfrågor om kön och ålder, därefter de tre instrumenten. Första 

instrumentet bestod av 27 frågor som var hämtade från Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ; Bass & Avolio, 1995) och berörde ledarskap. Deltagarna skulle besvara frågan ”skatta hur 

ofta respektive påstående stämmer in på din nuvarande närmsta chef ” och två exempel på 

påståendena var “Min chef agerar inte förrän problem blivit allvarliga” och “Min chef pratar om 

organisationens viktigaste visioner och mål”. Deltagarna skulle besvara påståendena utifrån sin 

närmaste chef, det vill säga enhetschef. Nästa instrument berörde ämnet välbefinnande och består 

av 12 frågor som var hämtade från General Health Questionnaire (GHQ; Goldberg & Hillier, 

1979). I detta instrument skulle deltagarna skatta ”hur ofta har du den senaste månaden...”. Ett 

exempel på hur påståendena var formulerade: “Känt dig tillfreds med din livssituation?”. Sista 

instrumentet berörde stress och bestod av 13 frågor som var hämtade från Perceived Stress Scale 

(PSS; Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Även här skulle deltagarna skatta ”hur ofta har du 

den senaste månaden...”. Ett exempel på påstående: “Känt att du inte kunde hantera allt som 

måste göras?”. Instrumenten MLQ och PSS översattes från engelska till svenska. GHQ fanns 

redan i svensk översättning. Alla tre instrumentens svarsalternativ utformades enligt en 

femgradig Likertskala från 0 (aldrig) till 4 (alltid).  
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Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen har genomförts genom en enkätstudie som i pappersform lämnades ut av 

författarna till uppsatsen. Innan enkäten delades ut genomfördes en pilotstudie för att testa 

enkäten. Enkäterna distribuerades till socialarbetare på en kommun i mellansverige, vid åtta 

tillfällen och enhetsvis. Överenskommelse om tidpunkt beslutades i samråd med respektive 

enhetschef och de flesta tillfällena var i samband med enheternas veckomöten. Vid utlämnandet 

av enkäten presenterades studiens syfte, etiska ställningstaganden och hur deltagarna kan ta del 

av resultatet. Enkäterna samlades in vid samma tillfälle de delades ut, det vill säga efter 

respektive enhets veckomöte. 

Design och dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med två multipla regressionsanalyser. Resultatet analyserades i SPSS. 

Prediktorvariablerna i studien var de tre ledarskapen transformativt, transaktionellt och laissez-

faire ledarskap. Responsvariablerna var välbefinnande och stress. Vid analys gjordes ett 

indexmått för stress och ett för välbefinnande. Det p-värde som krävs var p<0,05 för att resultatet 

skulle anses signifikant. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid utdelandet av enkäten samt i enkätens missivbrev informerades deltagarna om syftet med 

studien och vad deltagande innebar. Deltagandet var frivilligt och de fick när som helst avbryta 

om de önskade. Deltagarna informerades vidare om att alla insamlade enkäter behandlades 

konfidentiellt och förvarades så att ingen obehörig kunde ta del av dem. Slutligen fick deltagarna 

information om att den insamlade datan enbart användes i studiesyfte. Studien har därför, givet 

ovan, utförts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) om informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 
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Resultat 

Tabell 1 visar att transformativt ledarskap är det som utövas i högst grad på arbetsplatsen, efter 

det följer transaktionellt. Laissez- faire är det som utövas i lägst grad. 

Vi beräknade en regressionsanalys med transaktionellt, transformativt och laissez-faire 

som prediktorer och välbefinnande som beroende variabel. Korrelationerna mellan prediktorerna 

transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och laissez-faire, är låg därför förekommer 

ingen multikollinearitet. Det högsta värdet uppgick till 0.47. En inledande variansanalys visade 

dock att denna modell ej var signifikant därför rapporteras inget resultat för de enskilda 

prediktorerna. 

Vi beräknade en regressionsanalys med transaktionellt, transformativt och laissez-faire 

som prediktorer och stress som beroende variabel. En inledande variansanalys visade att denna 

modell var signifikant, F(3.94)=7.346, p< 0.001, R2adj=0.164. 

Transaktionellt ledarskap predicerade stress hos medarbetarna, ju högre skattningar på 

transaktionellt ledarskap, ju högre stress hos medarbetarna. Se tabell 2. Det fanns en tydlig 

utliggare som vi testade att utesluta ur analysen varpå vi fick samma resultat och beslöt att 

behålla denna. 

 

Tabell 1. Medelvärden (M) samt standardavvikelser (SD) för de variabler som ingår i studien. 

 M SD 

Transaktionellt 1.91 0.43 

Laissez-faire 0.7 0.78 

Transformativt 2.89 0.54 

Stress 2.31 0.33 

Välbefinnande 2,02 0.31 

Ålder 38.4 12.51 
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Tabell 2. Ostandardiserade betakoefficienten (B), standard error of B (SE B), standardiserade betakoefficienten (β), 

signifikansnivå (p), samt t-värden (t) för prediktorvariablerna i regressionsanalysen med stress som beroende 

variabel.  

Stress B SE B β p t  

Transaktionellt 0.265 0.076 0.346 0.001 3.472    

Transformativt 0.103 0.068 0.167 0.132 1.521    

Laissez-faire 0.069 0.048 0.163 0.150 1.451  
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att få ökad kunskap om ledarskapet på en arbetsplats har ett 

samband med välbefinnande och stress hos socialarbetare, som utgör en riskgrupp för 

stressrelaterade sjukdomar. Studiens viktigaste resultat är att transaktionellt ledarskap har ett 

positivt samband med stress på en arbetsplats. Högre värden av transaktionellt ledarskap gav 

högre skattade värden på stress. Resultatet stödjer ingen av studiens hypoteser. 

Studier som undersökt socialarbetares arbetsmiljö har tidigare konstaterat att 

socialarbetare är en utsatt grupp när det kommer till stressrelaterade sjukdomar och att detta beror 

på den känslomässigt stressiga arbetsmiljön och de rollkonflikter de kan uppleva (Antonopoulou, 

Killian & Forrester, 2016; Lloyd, King & Chenoweth, 2002).  Tidigare studier har visat på att det 

kan vara förhållanden i arbetsmiljön som medför att människor blir drabbade av arbetsrelaterad 

stress och upplever ett lägre välbefinnande (Antopoulou et al, 2017; Gottschalk & Munz 2007). 

Vilken typ av ledarskap som medarbetarna upplever varje dag kan därför ha stor betydelse för 

deras stressnivåer.  

Stora delar av den tidigare forskningen har visat på att det transaktionella ledarskapet 

antingen har ett samband med låga nivåer av arbetstillfredsställelse och låga nivåer av stress eller 

inte visat på något samband alls. Det finns dock en studie som visar att det transaktionella 

ledarskapet ökar stressen hos socialarbetare (Yao et al. 2014), vilket även vår studie visar. Detta 

tror vi kan bero på att det transaktionella ledarskapet är resultatfokuserat och belönar konkreta 

arbetsresultat. Socialarbetare arbetar med människor i utsatta situationer och får sällan tydliga 

mätbara arbetsresultat, vilket gör att det transaktionella ledarskapet kan vara stressande. Värt att 

poängtera är att det inte är en omöjlighet att vårt resultat beror på att en stressig arbetsmiljö 

medför att chefen i högre grad utövar transaktionellt ledarskap, snarare än att en chef med 

transaktionell ledarstil skapar en upplevd stress hos medarbetarna. Att uttala sig med säkerhet om 

huruvida det transaktionella ledarskapet ger högre upplevd stressnivå är därför svårt. Tidigare 

forskning har inte visat så starka samband mellan transaktionellt ledarskap och stress, att 

föreliggande studie fick ett resultat med starka samband mellan transaktionellt ledarskap och 

stress kan bero på att det transaktionella ledarskapet har större inverkan på medarbetare i en 

känslomässigt stressande miljö. Med bakgrund i tidigare studier och vår undersökning tror vi att 

den transaktionella ledaren inte har förmåga att häva stressen som arbetsmiljön skapar utan 

förvärrar den med sitt ledarskap. 
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Studier som undersökt relationen mellan laissez-faire ledarskap och stress har inte funnit 

något samband och resultatet från vår studie visade på detsamma. Transformativt ledarskap och 

stress visar inte något samband i föreliggande studie vilket talar emot tidigare forskning på 

området. Det måste dock sägas att nivåerna av transformativt ledarskap var låga vilket kan vara 

en orsak till att det inte gav någon effekt trots att det var det ledarskap som utövades i störst 

utsträckning i föreliggande studie. Tidigare studier har kunnat visa att transformativt ledarskap 

har en inverkan på balansen mellan arbetsliv och fritid samt utmattning, särskilt i samband med 

tidspress. Det transformativa ledarskapet kunde motverka arbetsrelaterad stress och 

utmattningssyndrom hos medarbetare som arbetade i en i övrigt stressig miljö (Syrek et al, 2013; 

Tafvelin et al, 2011). Tafvelin et al. (2011) undersökte socialarbetare precis som vi. Att vår studie 

inte kunde visa på något samband mellan transformativt ledarskap och stress skulle kunna bero 

på den speciella typ av känslomässig stress som socialarbetarna arbetar under. Flertalet av de 

tidigare studierna som undersökt stress och transformativt ledarskap undersökte stressen som 

skapas av tidspress och det kan vara så att medarbetarna reagerar olika på känslomässig stress 

och tidsrelaterad stress. Att laissez-faire inte kunde visa någon påverkan på stressnivåerna kan 

bero på att det var få ledare som utövade denna typ av ledarstil, i vår undersökning var detta det 

ledarskap som utövades i minst utsträckning, vilket gör det svårt att uttala sig om huruvida det är 

ett bra ledarskap utifrån stressperspektivet. Med bakgrund i tidigare studier och föreliggande 

studies resultat tror vi att transformativt ledarskap är att föredra framför transaktionellt ledarskap 

och laissez-faire i en arbetsmiljö som är stressande för medarbetarna på ett eller annat sätt. 

Hypotes 1 i föreliggande studie var att hög grad av transformativt ledarskap predicerar lägre grad 

av stress hos socialsekreterarna. Hypotes 2 var att hög grad av transformativt ledarskap predicerar 

högre grad av välbefinnande. Båda dessa hypoteser måste vi förkasta då vår studie inte kan 

uppvisa sådana samband. 

Av vår studie går det att se att transformativt var det ledarskap som utövades i störst 

utsträckning. Det transformativa ledarskapet karaktäriseras av att ledaren bryr sig om sina 

medarbetare och värdesätter deras personliga utveckling. Denna ledare bryr sig om samhället och 

förespråkar det som är moraliskt rätt. Socialarbetare är personer som valt ett yrke där man arbetar 

med människor i utsatta situationer, detta kan vara en möjlig anledning till att det transformativa 

ledarskapet är det ledarskap som i störst utsträckning utövades bland de socialsekreterare vi 

undersökt.  
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Föreliggande studies resultat visar att ledarskapet på en arbetsplats inte har något 

samband med välbefinnande på arbetsplatsen. Detta ligger inte i linje med tidigare forskning som 

har visat att transformativt ledarskap har ett positivt samband med välbefinnande (Syrek et al, 

2013; Tafvelin et al, 2011). Att föreliggande studie fick detta resultat tror vi kan bero på de 

stressade förhållanden som socialsekreterare arbetar under, vilket inte tidigare har undersökts i så 

stor grad i relation till ledarskapets betydelse. Effekterna av det transaktionella ledarskapet tycks 

vara större under stressade arbetsförhållanden. 

Vårt resultat kan ha påverkats av ovidkommande variabler som beror på metod och 

tillvägagångssätt. Exempel på detta är att vid två av tillfällena var chefen kvar i rummet när 

respondenterna besvarade enkäten, detta kan möjligen ha gjort att medarbetarna ville framställa 

sin chef i bättre dager och därmed sänkt trovärdigheten i svaren. Vidare finns en risk att de 

svarande har uppfattat frågorna i enkäten på olika sätt, vid ett tillfälle fick vi exempelvis en fråga 

kring tolkning av ett påstående. Detta kan vara en riskfaktor för validiteten i studien, precis som 

att två av instrumenten i enkäten översattes av oss från engelska till svenska. Översättning medför 

risk att betydelsen av frågorna kan uppfattas olika av oss och respondenterna. Ytterligare aspekt 

att ta hänsyn till vid tolkning av resultatet är att enkäten kan ha upplevts lång för respondenterna, 

då den innehöll över 50 frågor. Vid långa enkätundersökningar kan respondenternas 

uppmärksamhet och koncentration minska vilket gör att respondenterna inte svarar fullständigt 

ärligt och genomtänkt. Vi valde att lämna ut och samla in enkäterna vid samma tillfälle och av 

oss personligen vilket kan ha bidragit till den höga svarsfrekvensen. Att distributionen utfördes 

på detta sätt anser vi även öka reliabiliteten då samtliga deltagare fick samma information samt 

att vi fanns tillgängliga för eventuella frågor.  

Att mäta i vilken utsträckning samma ledare utövar olika ledarstilar kan vara svårt. Har en 

chef höga värden i flera ledarstilar kan det vara problematiskt att avgöra vilken ledarstil som 

påverkar resultatet. De enheter på organisationen som ingick i studien kan ha haft varierande 

arbetsbelastning vid tillfället för enkätundersökningen vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. 

Att ha kontroll över arbetsbelastningen hade varit tidskrävande och dessutom påverkat 

medarbetarnas arbete för mycket. Vi har inte heller kunnat kontrollera vilket ledarskap cheferna i 

studien verkligen utövar vilket hade varit önskvärt för en jämnare fördelning av 

ledarskapstyperna. 
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Fortsatt forskning på socialarbetare är intressant då denna grupp inte har forskats mycket 

på i relation till det ledarskap de upplever. Fler studier på socialarbetare i Sverige kan förslagsvis 

göras då tidigare forskning framförallt genomförts utomlands. Eftersom socialarbetare är ett 

kvinnodominerat yrke och att kvinnor, enligt Folkhälsomyndigheten (2015), i högre grad än män 

drabbas av arbetsrelaterad stress är vidare forskning på denna yrkesgrupp av stor vikt. För att få 

ett sanningsenligt resultat behöver framtida liknande undersökningar kontrollera att de olika 

grupperna, det vill säga enheterna i vår studie, har likvärdig arbetsbelastning. Att korrelera de 

olika egenskaperna som ledarstilarna innehåller med stress och välbefinnande samt att gruppera 

om de olika egenskaperna skulle vara intressant för framtida forskning, för att kunna se vilka 

egenskaper det är som kan predicera stress eller välbefinnande. Detta för att om en och samma 

ledare utövar olika ledarskap så kan man se vilka specifika egenskaper som har samband med 

stress och välbefinnande. Detta skulle också behöva göras på fler branscher. 

Eftersom stress är ett vanligt förekommande problem på arbetsplatser idag har studier om 

stressrelaterade faktorer ett värde för alla organisationer men i synnerhet för arbetsplatser som har 

en stressig arbetsmiljö. Samhället i stort har också att vinna på att minska den arbetsrelaterade 

stressen, eftersom det idag utgör ett av våra större arbetsmiljöproblem (Skakon et al, 2010) På en 

arbetsplats där känslomässig stress och tidspress är förekommande, finns det nackdelar med att 

ha ledare som till högre grad är transaktionell, vilket vår studie och undersökningen av Yao et al 

(2014) tyder på. Vi tror att det är i känslomässigt stressande och tidspressade typer av 

arbetsmiljöer som det transaktionella ledarskapet ger negativa effekter på stressnivåerna. De 

organisationer som har den nämnda arbetsmiljön kan då specificera sin kravprofil för chefer så att 

de kan attrahera och rekrytera ledare som i mindre grad är transaktionella. 
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Bilaga 1.  

 

Vill du delta i en studie om ledarskap och hälsa? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare upplever sin chef och om ledarstilen hos 
chefen påverkar medarbetarnas hälsa. 
 
Deltagande innebär att du besvarar bifogad enkät vilket tar ca 10-15 min. 
 
Deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Vi kommer sedan att 
samla in enkäterna för sammanställning och analys. 
 
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och kommer bara användas i studiesyfte. Det färdiga 
arbetet skickas sedan till vår kontaktperson på din arbetsplats och du kan på så sätt ta del av 
resultatet om du skulle vilja. 
 
Vi som utför studien är två studenter på Högskolan i Gävle som studerar sista terminen på 
Personal- och arbetslivsprogrammet där vi nu ska göra vårt examensarbete. 
 
Har du frågor om studien är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss! 
 
Victoria Sirén     Tove Forsberg 
072-5534222               073-7753169  
viccey.siren@gmail.com   tove_forsberg@hotmail.com 
 
Vår handledare på Högskolan i Gävle, Mårten Eriksson (marten.eriksson@hig.se) går också bra 
att kontakta. 
 
Stort tack på förhand! 

 


