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Abstract 

Steele, Hannah. (2018). The connection between transactional and transformational 

leadership, health and productivity - A quantitative survey. Thesis in health at work, 15 

credits. Högskolan i Gävle.  

Background: Increased competition on the labour market have also led to increased illness 

and sick leave among employees. The Full Range Leadership Model includes transactional 

and transformational leadership. Work environment is an important aspect to consider when 

studying production loss since problems in the work environment can have a negative 

influence on employee’s performance. There is a connection between leadership behaviour 

and employee´s health. Therefore, it is important to study which leadership behaviour that is 

the most efficient to keep and increase employee´s health.  

Purpose: The purpose of this study was to examine the connection between transactional and 

transformational leadership, health and production loss due to work environment problems.  

Method: It was a cross-sectional design and data was collected thru an electronical survey. 

Health was measured with one question from SF36. Production loss due to work environment 

problems with two questions. Leadership style thru a modified version of Multifactor 

Leadership Questionnaire. A linear multiple regression analysis was used.  

Results: Transformational leadership had a connection to health but transactional leadership 

did not. Nor transformational or transactional leadership had a connection with production 

loss due to work environment problems.  

Conclusion: The result indicates that a leader should use transformational leadership to 

promote employee health.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Health, Production loss due to work environment problems, Transactional 

leadership, Transformational leadership 



 

 

Sammanfattning 

Steele, Hannah. (2018). Sambandet mellan transaktionellt– och transformellt ledarskap, hälsa 

och produktivitet – En kvantitativ enkätstudie. Examensarbete i arbetshälsovetenskap, 

magisternivå, 15 hp. Högskolan i Gävle.  

Bakgrund: I takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden ökat, har även ohälsa och 

sjukfrånvaron bland medarbetare blivit högre. The Full Range Leadership Model består av 

ledarskapsstilarna transaktionellt och transformellt ledarskap. Forskning har visat att chefers 

ledarskapsbeteende har ett samband med medarbetarnas hälsa vilket gör det viktigt att 

kartlägga betydelsen av olika ledarskapsbeteenden för att bibehålla och öka medarbetarnas 

hälsa. Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid produktionsbortfall eftersom 

upplevda arbetsmiljöproblem kan påverka medarbetarnas prestation negativt. Sambandet 

mellan transaktionellt- och transformellt ledarskap och produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem är ännu inte kartlagt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan transaktionellt och 

transformellt ledarskap och hälsa samt produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. 

Metod: Designen var en tvärsnittsstudie och datainsamlingen skedde via en elektronisk enkät. 

Totalt besvarade 101 individer enkäten. För att mäta hälsa användes en fråga om allmän hälsa 

ur SF36. Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem mättes med två frågor. 

Ledarskapsstil mättes med en modifierad version av Multifactor Leadership Questionnaire. 

Initialt gjordes en korrelationsanalys med Pearson produktmomentskoefficent för att se vilka 

oberoende och bakomliggande variabler som hade ett linjärt samband med hälsa respektive 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. En linjär multipel regressionsanalys 

användes för att besvara första frågeställningen.  

Resultat: Transformellt ledarskap hade ett samband med hälsa (b = 0,34, p = 0.02) men inte 

transaktionellt ledarskap. Transformellt ledarskap var den enda variabeln som hade ett linjärt 

samband med produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. Däremot var den inte 

statistiskt signifikant när alfanivån sänktes till 0,05.  

Slutsats: Resultatet indikerar på att en ledare bör praktisera ett transformellt ledarskap för att 

främja medarbetarnas hälsa.  

 

Nyckelord: Hälsa, Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem, Transaktionellt 

ledarskap, Transformellt ledarskap 
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1.Bakgrund 

Ökad konkurrens från nationella och internationella företag har resulterat i förändringar på 

arbetsmarknaden. Nedskärningar, outsourcing, ökat antal visstidsanställningar och anställnings 

otrygghet är exempel på utfall av dessa förändringar (Lohela Karlsson, 2010). I takt med att 

konkurrensen på arbetsmarknaden ökat så har även sjukfrånvaron i Sverige ökat (Hogstedt, 

Bjurvald, Marklund & Theorell, 2004). Ökad sjukfrånvaro och ökad ohälsa bland medarbetare 

har visat sig leda till minskad produktivitet vilket påverkar organisationers ekonomi negativt 

(Lohela Karlsson, Bergström, Björklund, Hagberg, & Jensen, 2013). Den psykosociala 

arbetsmiljön innehåller en rad olika faktorer som kan verka främjande eller hindrande för de 

anställdas hälsa och produktivitet. En av de främsta faktorerna för arbetsrelaterad hälsa är 

kvalitén på det ledarskap som praktiseras (Lornudd, Tafvelin, von Thiele Schwarz, & Bergman, 

2015).  

1.1. Hälsa 

Det finns en mängd olika definitioner gällande begreppet hälsa. Världshälsoorganisationen 

(2018) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och 

inte enbart frånvaron av sjukdom eller svaghet. Hälsa kan även ses ur ett humanistiskt 

perspektiv vilket innebär att stress alltid är närvarande och hälsa beror på hur väl individen kan 

bemästra omvärlden. Detta innebär att en god hälsa uppkommer när en individ klarar av att 

hantera de krav som ställs och individen har en känsla av sammanhang (Medin, 2000).  

1.2.Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem 

Ökad effektivitet och produktivitet har länge varit målet vid organisationsförändringar. Ökad 

produktivitet innebär att företag kan producera samma mängd tjänster eller varor på färre 

arbetstimmar, vilket i sin tur leder till ökad vinst (Lohela Karlsson, 2010). En aspekt som kan 

påverka produktiviteten negativt är om medarbetarna upplever hälsorelaterade problem 

och/eller arbetsmiljöproblem. Vanligen mäts kostnader på grund av arbetsrelaterad ohälsa som 

minskad produktivitet på grund av sjukfrånvaro eller ökade vårdkostnader (Lohela Karlsson et 

al., 2013). 

Ytterligare ett sätt att mäta produktivitet är genom sjuknärvaro, vilket innebär att medarbetare 

går till sitt arbete trots sjukdom eller ohälsa. Vid sjuknärvaro presterar medarbetarna sämre på 

grund av hälsoproblem vilket resulterar i produktionsbortfall (Biron, Brun, Ivers, & Cooper, 
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2006). Produktionsbortfall definieras som skillnaden mellan en medarbetares normala 

prestation och dennas prestation vid ett hälsorelaterat eller arbetsmiljörelaterat problem. 

Arbetsmiljön har betydelse för produktiviteten eftersom upplevda arbetsmiljöproblem kan 

påverka medarbetarnas prestation negativt, vilket leder till produktionsbortfall för arbetsgivaren 

(Lohela-Karlsson, Hagberg, & Bergström, 2015). Arbetsmiljöproblem kan leda till direkt 

produktionsbortfall, men även orsaka ohälsa och ökade nivåer av hälsorelaterade problem, 

vilket kan leda till produktionsbortfall i framtiden. Med arbetsmiljöproblem menas fysiska, 

psykologiska eller sociala problem som kan uppkomma i arbetsmiljön (Lohela Karlsson et al., 

2013). En viktig aspekt av arbetsmiljön är det ledarskap som praktiseras på arbetsplatsen 

(Breevaart, Bakker, Demerouti et al., 2014; Smircich & Morgan, 1982). 

1.3. Ledarskap 

En ledarskapsstil syftar till olika typer av beteende som en ledare använder sig av för att påverka 

beteendet hos sina medarbetare (Bass & Riggio, 2006). En av de mest beforskade och 

tillämpade ledarskapsmodellerna är ”The Full Range Leadership Model” som innehåller 

följande tre ledarskapsstilar: transaktionellt ledarskap, transformellt ledarskap och laissez-faire 

ledarskap (Bass, 1985). 

Burns (1978, refererad i Bass, 1999) var först med att definiera transaktionellt- och 

transformellt ledarskap. Han beskrev ledarskapsstilarna som varandras motsatser och att en 

ledare antingen praktiserar ett transaktionellt ledarskap eller ett transformellt ledarskap. Bass 

(1985) vidareutvecklade Burns teori till ”The Full Range Leadership Model”. Bass 

argumenterar, till skillnad från Burns, att de olika ledarskapsstilarna transaktionellt- och 

transformellt ledarskap snarare är två distinkta dimensioner istället för varandras motsatser. En 

ledare praktiserar ofta både transaktionellt- och transformellt ledarskap men till olika stor grad, 

vilket har visat sig vara det mest effektiva sättet att leda (Bass, 1999). Ledarskapsstilen laissez-

fair ingår även i ”The Full Range Leadership Model” och karakteriseras av ett passivt, 

undvikande ledarskap där ledaren avviker från sitt ansvar att leda sina medarbetare (Bass, 

1999). 

1.3.1. Transaktionellt ledarskap 

Enligt Burns (1978, refererad i Bass, 1999) innebär transaktionellt ledarskap att en individ tar 

kontakt med en annan individ för att skapa utbyte av värdefulla ting som kan vara av ekonomisk, 

politisk eller psykologisk karaktär. Relationen mellan individerna utvecklas inte till mer än 

utbyte av värdefulla fördelar. Utbytet sker efter diskussion mellan ledare och medarbetare där 
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det definieras vilka krav ledaren har på medarbetaren och vilken belöning som medarbetaren 

erhåller när den uppfyller dessa krav (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Genom att praktisera 

ett transaktionellt ledarskap motiverar ledaren sina följare att nå önskade resultat genom att 

förklara och visa de anställda vilka mål som ska uppnås och hur de bör gå tillväga för att 

åstadkomma dem. Ledaren klargör hur prestationen utvärderas, ger feed-back på utfallen av 

arbetet samt utfärdar överenskomna belöningar om de anställda når målen (Avery, McKay, & 

Wilson, 2007). Ett transaktionellt ledarskap resulterar i att medarbetarna utför det som ledaren 

kräver på grund av att de får belöning snarare än att de upplever motivation i arbetet. 

Utbytesprocessen som förekommer vid transaktionellt ledarskap skapar troligtvis inte passion 

eller engagemang bland medarbetarna men däremot är ledarskapsstilen viktig för en 

framgångsrik prestation inom organisationen eftersom ledaren uttrycker tydliga förväntningar 

på medarbetaren (Bass et al., 2003).  

 

Det transaktionella ledarskapet består av tre komponenter, betingad belöning, aktiv ledning 

genom förväntning och passiv ledning genom förväntning. Betingad belöning syftar till det 

utbyte som sker mellan ledare och medarbetare. Det innebär att ledaren sätter tydliga mål och 

förväntningar samt utfärdar belöningar till medarbetarna när dessa uppnås. Om medarbetarna 

inte lyckas uppnå de förväntningar och mål som finns ges kritik och uteblivna belöningar (Bass, 

1985). Aktiv ledning genom förväntningar innebär att ledaren specificerar vilken prestation som 

förväntas och aktivt övervakar arbetet. Ledaren övervakar aktivt vilka fel som begås och rättar 

dem så snabbt som möjligt. Passiv ledning genom förväntningar innebär att ledaren inte 

reagerar på problem systematiskt utan avvaktar tills problemen blir tillräckligt allvarliga innan 

hen gör något åt dem. Ledaren låter medarbetarna göra sitt jobb och ingriper enbart när en 

anställd gör något misstag (Bass, 1985; Bass et al., 2003). 

1.3.2. Transformellt ledarskap 

Burns (1978, refererad i Bass, 1999) beskrev att transformellt ledarskap uppstår när ledaren 

engagerar sig i medarbetaren på ett sätt som leder till att de tillsammans når en ny nivå av 

motivation och moral. Enligt honom besitter en transformell ledare höga ideal och moraliska 

värderingar vilket möjliggör förändringsbenägenhet hos medarbetarna. Förändringen sker även 

genom att den transformella ledaren ökar motivationen, bygger engagemang och uppmuntrar 

medarbetarna att nå organisatoriska mål (Bass et al., 2003). 

Bass (1985) vidareutvecklade även det transformella ledarskapet i sin modell och beskrev att 

en transformell ledare fokuserar på medarbetarnas behov och utveckling. Vidare så uppmuntrar 
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en transformell ledare sina medarbetare till att göra mer än vad som förväntas av dem. Det sker 

genom att ledaren klargör värdet av att uppnå mål och uppmuntrar medarbetarna till att göra 

mer för organisationen än vad som ligger i deras egenintresse (Avolio & Bass, 1999). 

Transformella ledare bryr sig om inre motivation och värderingar vilket resulterar i att 

medarbetarna känner förtroende, beundran, lojalitet och respekt gentemot sin ledare (Bass et 

al., 2003).   

 

Det transformella ledarskapet består av fyra olika komponenter: idealiserat inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserad hänsyn. Idealiserat 

inflytande är relaterat till karisma och ledarens förmåga att agera som en förebild. Genom att 

verka som en förebild för sina medarbetare, förstärker en karismatisk ledare bilden av sin 

kompetens, förespråkar delade värderingar och visioner samt skapar entusiasm bland sina 

medarbetare (Bass 1985). En karismatisk ledare besitter ofta egenskaper som högt 

självförtroende och självkänsla (Gill, 2011). Idealiserat inflytande syftar till en ledare som sätter 

medarbetarnas behov framför sina egna och har förmågan att skapa samhörighet tillsammans 

med medarbetarna vilket resulterar i att de tar till sig ledarens åsikter. Ledaren skapar en klar 

vision och känsla av meningsfullhet hos sina medarbetare som även beundrar sin ledare och 

dess höga standarder av moral och etik. Resultatet blir att medarbetarna strävar efter att 

efterlikna sin ledare vilket innebär att de delar och engagerar sig i visionen som skapats av 

ledaren (Bass, 1985; Northouse, 2015) 

Inspirerande motivation innebär att ledarens beteende motiverar individer genom att skapa 

mening i arbetet och utmana medarbetarna. Ledaren uppmuntrar medarbetarna till att se 

framtida positiva visioner och arbeta för att uppnå dem. Vidare innebär inspirerande motivation 

att ledaren inspirerar medarbetarna till att arbeta hårt och hängivet för att uppnå organisationens 

mål (Bass, 1985; Bass et al., 2003).  

Intellektuell stimulans innebär att ledaren uppmuntrar medarbetarna att ta sig an gamla 

situationer på ett nytt sätt. Ledaren skapar förutsättningar för medarbetarna att vara innovativa 

och kreativa samt inkluderar dem i processen för att kartlägga problem och hitta lösningar (Bass 

et al., 2003).  

 

Individualiserad hänsyn innebär att ledaren ser till varje individs behov för att uppnå resultat 

och fortsätta växa. Ledaren agerar mentor för att medarbetarna ska kunna nå sin fulla potential 
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(Bass et al., 2003). Individualiserad hänsyn praktiseras när ledaren skapar nya 

lärandemöjligheter i samband med ett stödjande klimat. Ledaren accepterar individuella 

aspekter hos medarbetarna och tar hänsyn till skillnader i behov och önskemål. Ledaren är 

personlig med sina medarbetare och ser dem som mer än enbart anställda (Bass & Riggio, 

2006).  

1.4. Ledarskap och hälsa 

Ett flertal tidigare studier har visat att ledarskap har ett samband med medarbetarnas hälsa. 

Ledarskapsstil har visat sig påverka flera aspekter av de anställdas välmående som exempelvis 

sjukfrånvaro, generell hälsa, psykologiskt välmående och tillfredställelse (Arnold, Turner, 

Barling, Kelloway, & McKee, 2007; Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vainio, 2008). 

Framförallt transformellt ledarskap har visat ett positivt samband med medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande (Skakon, Nielsen, Borg, & Guzman, 2010). Genom sin longitudinella studie fann 

Nielsen, Randall, Yarker och Brenner (2008) att transformella ledare kunde influera 

medarbetarnas hälsa genom att skapa en arbetsmiljö som bygger på utvecklingsmöjligheter, ett 

meningsfullt arbete och rolltydlighet.  

 

Det kan även antas att transformella ledare främjar medarbetarnas hälsa genom att stärka deras 

personliga resurser vilket resulterar i att medarbetarna enklare kan hantera höga arbetskrav. 

Personliga resurser som exempelvis förtroende, självkänsla och self-efficacy (individens tilltro 

till en specifik handling) har visat sig fungera som en buffert gentemot höga arbetskrav och kan 

därmed antas öka medarbetarnas hälsa (Bakker & Demerouti, 2007).  

 

Tidigare forskning som undersökt det transaktionella ledarskapet och hälsa har funnit både 

positiva och negativa samband (Kanste, 2008; Stordeur, D’Hoore, & Vandenberghe, 2001). De 

varierande resultaten kan bero på att de olika komponenterna ur det transaktionella ledarskapet 

skiljer sig åt. Ett flertal tidigare studier har därför undersökt de olika komponenternas samband 

med hälsa var för sig. Exempelvis fann Kanste (2008) att betingad belöning hade ett negativt 

samband med emotionell utmattning och depersonalisation. Att fördela arbetsuppgifter, 

specificera procedurer och klargöra förväntningar, vilka är centrala aspekter i komponenten 

betingad belöning, minskar otydligheten i medarbetarnas roller. En ökad rolltydlighet ökar 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, vilket kan minska förekomsten av emotionell 

utmattning (Kanste, 2008; Stordeur, D’Hoore, & Vandenberghe, 2001).  
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Både positiva och negativa samband har påvisats mellan komponenten aktiv ledning genom 

förväntning och hälsa. Kanste (2008) fann i sin studie av finska sjuksköterskor att aktiv ledning 

genom förväntningar och passiv ledning genom förväntning hade ett negativt samband med den 

personlighetsförändring som sker vid utbrändhet. Däremot fann Stordeur et al., (2001) att aktiv 

ledning genom förväntningar var associerat med en ökad risk för emotionell utmattning. 

Ledarskapsstilen karakteriseras av en aktiv övervakning vilket kan resultera i bristande 

autonomi. Bristande autonomi har i sin tur visat sig leda till en ökad risk för emotionell 

utmattning (Bakker, Killmer, Siegrist, & Schaufeli, 2000). Däremot bör resultaten tolkas med 

viss försiktighet eftersom majoriteten är tvärsnittsstudier och några av sambanden var statistiskt 

signifikanta till en låg grad (Kanste, 2008). Vidare är majoriteten av sambanden undersökta hos 

sjukvårdspersonal och kan skilja sig hos andra yrkesgrupper. Sammanfattningsvis visar 

litteraturgenomgången att det finns vetenskapligt stöd för att ledarens beteende har ett samband 

med hälsa hos medarbetarna. Att ha en god hälsa är väsentligt för att en individ ska kunna 

prestera i sitt arbete och vara produktiv på sitt arbete (Lohela Karlsson, 2010).  

1.5. Ledarskap och produktivitet 

Det finns flera studier som undersökt sambandet mellan transformellt ledarskap och olika 

önskvärda organisatoriska utfall, som exempelvis prestation och produktivitet. Majoriteten av 

studierna tillämpar olika sätt att mäta produktivitet på. Brown och May (2012) utförde en 

interventionsstudie där de tränade ledarna till att praktisera ett transformellt ledarskap med 

inslag av betingad belöning. De undersökte produktivitet i tillverkningsindustrin genom att 

mäta antal förpackade gods som skickades iväg under en vecka. De fann att transformellt 

ledarskap och betingad belöning hade ett positivt samband med produktivitet vid baslinjen, men 

även att produktiviteten ökade efter ett års ledarskapsträning. Vidare fann de att komponenten 

intellektuell stimulans, ur transformellt ledarskap, var särskilt viktig för goda 

produktivitetsutfall. Även Bass et al (2003) fann att transformellt ledarskap och betingad 

belöning hade ett positivt samband med produktivitet. Däremot så är ovanstående studier 

utförda i USA och på två specifika organisationer, en inom militären och en inom 

tillverkningsindustrin, vilket ifrågasätter generaliserbarheten till svenska arbetsplatser eftersom 

företagskulturen skiljer sig åt i Sverige och USA.  

Att transformellt ledarskap kan förbättra medarbetarnas produktivitet kan antas bero på att en 

transformell ledare uttrycker sina förväntningar på hög prestation samt har en förmåga att få 

medarbetarna till att vilja ta sig an svåra utmaningar (Avolio & Bass, 1999; Bass et al., 2003). 
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Genom att klargöra förväntningar, belöna framgångar och förespråka höga nivåer av 

ansträngning kan en ledare som tillämpar betingad belöning troligtvis öka produktiviteten hos 

medarbetarna (Bass et al., 2003).  

Tidigare forskning har främst fokuserat på transformellt ledarskap och komponenten betingad 

belöning, ur transaktionellt ledarskap, vilket kan bero på att komponenterna aktiv ledning 

genom förväntning och passiv ledning genom förväntning antas ha ett negativt samband med 

produktivitet och därför inte är av intresse att undersöka. Masi och Cooke (2000) undersökte 

transaktionellt ledarskap i sin helhet och fann ett negativt samband med produktivitet.  

Även om det finns stöd i litteraturen för att transformellt ledarskap och betingad belöning har 

ett positivt samband med produktivitet, har majoriteten av studierna fokuserat på objektiva 

mått (Bass et al., 2003; Brown & May, 2012; Masi & Cooke, 2000). Studier som undersöker 

sambandet mellan transaktionellt- och transformellt ledarskap och produktivitet som mäts i 

termer av produktionsbortfall på grund av upplevda arbetsmiljöproblem har inte hittats. 

1.6. Problemformulering 

I dagens samhälle spenderas en stor del av dagen på arbetsplatsen vilket gör det till en arena 

med stor potential att inverka på individers hälsa. Sjukfrånvaron i Sverige har under de senaste 

åren ökat vilket kostar arbetsgivaren och samhället stora summor pengar. Det är därför 

nödvändigt att skapa hälsofrämjande strategier för att minska sjukfrånvaron och öka hälsan 

bland medarbetarna (Hogstedt et al., 2004). Som framkommer i bakgrunden har chefers 

ledarskapsbeteende ett samband med medarbetarnas hälsa vilket gör det viktigt att kartlägga 

betydelsen av olika ledarskapsbeteenden för att bibehålla och öka medarbetarnas hälsa. 

Förutom att hälsa är viktigt ur ett individuellt perspektiv så är hälsosamma medarbetare 

gynnsamt för organisationen i form av ökad produktivitet (Lohela Karlsson, 2010).  

 

För att motivera hälsofrämjande strategier för organisationers ledning kan kvantitativa siffror 

avseende produktivitet med fördel användas (Brown & May, 2012). Genom att öka kunskapen 

om vilka faktorer i arbetet som har ett samband med produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem, kan lämpliga interventioner för att förbättra arbetsmiljön och 

organisationers ekonomiska utfall utvecklas (Lohela Karlsson et al., 2013). Eftersom ledarskap 

är en viktig aspekt av arbetsmiljön bör sambandet till produktionsbortfall undersökas 

(Breevaart, Bakker, Demerouti, m.fl., 2014; Smircich & Morgan, 1982).  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan transformellt och transaktionellt ledarskap 

och hälsa samt produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem.  

2.2. Frågeställningar 

Vilket samband finns mellan transformellt- och transaktionellt ledarskap och hälsa? 

Vilket samband finns mellan transformellt- och transaktionellt ledarskap och 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem?  

2.3. Hypoteser 

H1 = Det finns ett positivt statistiskt signifikant samband mellan transformellt ledarskap och 

medarbetarnas hälsa.  

H2 = Det finns ett positivt statistiskt signifikant samband mellan transaktionellt ledarskap och 

medarbetarnas hälsa.  

H3 = Det finns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan transformellt ledarskap och 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. 

H4 = Det finns ett positivt samband mellan transaktionellt ledarskap och produktionsbortfall på 

grund av arbetsmiljöproblem. 

 

3. Metod 

3.1. Litteratursökning 

En litteratursökning utfördes i de olika databaserna Proquest, Psychinfo och Google Scholar. 

Urvalskriterier för artiklarna var att de var peer-reviewed, skrivna på engelska och publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter med tillgång till fulltext. Söksträngar som användes var 

“transformational leadership AND transactional leadership AND productivity”, 

“transformational leadership AND productivity”, “leadership AND productivity”, “Leadership 

AND work environment-related production loss”, ”Leadership AND health-related production 

loss”, ”transformational leadership AND transactional leadership AND health” ”leadership 

AND health”. Artiklar valdes även ut genom sökta artiklars litteraturlista och råd från 

handledare.  
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3.2. Design och tillvägagångssätt 

Studien var en tvärsnittsstudie och bestod av en elektronisk enkät. Enkäten skapades med hjälp 

av verktyget Sunet Survey (se bilaga 1). Initialt utfördes en pilotstudie som besvarades av fem 

individer i författarens bekantskapskrets för att se om enkäten var enkel att förstå, vilken tid 

som krävdes för att fylla i den och om statistiska analyser var genomförbara. Enkäten spreds 

sedan elektroniskt via Facebook och LinkedIn samt på ett mindre företag verksamt inom HR 

och rekrytering under perioden 2018-03-29 till 2018-04-12. En kort skriftlig information om 

studiens syfte gavs och deltagarna godkände sin medverkan genom att klicka vidare och besvara 

enkäten.  

3.3. Undersökningsdeltagare 

För att rekrytera deltagare till studien tillämpades ett bekvämlighetsurval via Facebook och 

LinkedIn. Förhoppningen var att nå ut till flera individer inom olika typer av organisationer och 

yrken inom författarens nätverk. Inklusionskriterierna var ålder mellan 18 och 65 år, anställning 

på ett företag, myndighet eller annan organisation och arbetade vid tidpunkten för 

datainsamling. 

 

3.4. Variabler 

Oberoende variabler var transformellt och transaktionellt ledarskap och de beroende 

variablerna var hälsa och produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. Kontrollerande 

variabler som undersöktes var ålder, kön, yrke, anställningsgrad, anställningsform och sektor.  
 

3.5. Material 

3.5.1. Hälsa 

För att mäta hälsa användes en fråga ur SF36 som mäter den allmänna upplevda hälsan. 

Individerna skattar hur de upplever sin hälsa på en skala 1–5 där 1=dålig, 2 = någorlunda, 3 = 

god, 4 = mycket god, 5 = utmärkt (Ware & Sherbourne, 1992).  

 

3.5.2. Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem 

För att mäta produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem användes två frågor som är 

utvecklade från Work Productivity and Activity Impairment (WPAI) (Reilly, Zbrozek, & 

Dukes, 1993).  
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Mätinstrumentet bestod av två frågor; ”har du under de senaste sju dagarna upplevt problem i 

din arbetsmiljö?” och ”under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade 

arbetsmiljörelaterade problem din prestation medan du arbetade?” Deltagarna svarade ja/nej på 

frågan om de upplevt problem i arbetsmiljön och skattade sedan i vilken utsträckning de 

upplevde att det påverkade prestationen mellan 0-10 (0=arbetsmiljöproblemen hade ingen 

påverkan på mitt arbete till 10=arbetsmiljöproblemen hindrade mig fullständigt från att arbeta) 

(Lohela Karlsson et al., 2013).  

 

3.5.3. Multifactor Leadership Questionnaire 

För att mäta hur deltagarna skattade sina chefers ledarskapsstil användes en modifierad version 

av Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio & Bass, 1999; Bass et al., 2003; 

Nilsson & Nygren, 2005). MLQ anses vara det mest välanvända instrumentet för att mäta 

transaktionellt och transformellt ledarskap och har även visat sig ha god reliabilitet och validitet 

(Avolio & Bass, 1995). Mätinstrumentet består av totalt 29 frågor. Fyra komponenter mäter det 

transformella ledarskapet, idealiserat inflytande (fem frågor), inspirerande motivation (fem 

frågor), intellektuell stimulans (fem frågor) och individualiserad hänsyn (fyra frågor). Tre 

komponenter används för att mäta transaktionellt ledarskap, betingad belöning (fyra stycken 

frågor), aktiv ledning genom förväntningar (tre stycken frågor) samt passiv ledning genom 

förväntningar (fyra stycken frågor). En exempelfråga från komponenten betingad belöning är 

”min chef låter mig veta att jag erhåller utlovad belöning om jag arbetar enligt 

överenskommelse.” 

 

I mätinstrumentets original används skalan 1 – 4 (1=tar helt avstånd från, 4= instämmer helt) 

(Nilsson & Nygren, 2005). På grund av att svarsalternativen var svåra att förstå ut ett 

deltagarperspektiv valde författaren att omvandla skalan till 1 – 5 för att få fler svarsalternativ, 

med två tydliga ändpunkter och en mittpunkt, vilket ökade mätinstrumentets liknelse till en 

intervallskala. Ändpunkterna tar helt avstånd från och instämmer helt kvarstod. Deltagarna hade 

även möjlighet att välja svarsalternativet ”vet ej” för att ej tvinga in deltagarna i ett 

svarsalternativ som inte passade dem.  

 

För de oberoende variablerna skapades två olika index, ett för transaktionellt ledarskap och ett 

för transformellt ledarskap. Dessa två index skapades genom att räkna ut ett medelvärde för 

samtliga frågor som mäter komponenterna ur respektive ledarskapsstil. Ett högre värde 
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indikerar att deltagaren skattar sin närmsta chefs ledarskapsstil som mer transaktionell eller mer 

transformell.  

3.5.4. Bakomliggande variabler 

Som bakomliggande variabler mättes ålder, kön, yrke, sektor, anställningsgrad och 

anställningsform. Ålder mättes med födelseår, kön med svarsalternativen man, kvinna eller 

annat. För yrke fick deltagarna välja yrkeskategori ur en rullista med följande alternativ; 

HR/personal, administration, data/IT, ekonomi/finans, juridik/rättsvetenskap, 

ledning/management, marknad/produkt, teknik/ingenjörstjänster, utbildning, 

bygg/anläggning/infrastruktur, drift/underhåll, försäljning/affärsutveckling, forskning, 

hotell/restaurang/turism/nöje, kvalitetssäkring, projektledning, skribenter/publishing och annat. 

Sektor med svarsalternativen privat, offentlig och annat och närmast nuvarande 

anställningsgrad med svarsalternativen 25, 50, 75 och 100 %. Alternativen för anställningsform 

var tillsvidareanställd, visstidsanställd, konsult via bemanningsföretag och annat. För att inte 

tvinga undersökningsdeltagarna in i ett svarsalternativ som inte var representativt så fanns 

möjligheten att besvara samtliga frågor med svarsalternativet ”vet ej” som hanterades som 

slumpmässigt bortfall i analysen. 

3.6. Databearbetning och statistisk analys 

3.6.1. Databearbetning 

När datainsamlingen var avslutad exporterades data från Sunet Survey till statistikprogrammet 

SPSS version 24 för analys. Svarsalternativet ”vet ej” för samtliga variabler kodades om till 

bortfall. De beroende och oberoende variablerna samt anställningsgrad hanterades som 

intervallskala. Anställningsform och kön som nominala variabler.  

3.6.2. Statistisk analys 

Deskriptiva data för kön, yrkeskategori, sektor, anställningsgrad och anställningsform 

redovisas i procent. Testet Kolmogorov – Smirnov användes för att analysera om variablerna 

transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap, ålder, hälsa och produktionsbortfall på grund 

av arbetsmiljöproblem var normalfördelade eller ej. Övriga bakomliggande variabler som 

befann sig på nominalskala kontrollerades inte om de var normalfördelade eller ej. Ett 

oberoende t-test användes för att se om det fanns några skillnader i produktivitet mellan de 

individer som upplevde arbetsmiljöproblem och de individer som inte upplevde 
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arbetsmiljöproblem, vilket visade en signifikant skillnad (p = <0,0001). Analysen låg till grund 

för beslutet att enbart inkludera de individer som upplevde arbetsmiljöproblem. 

 

För att undersöka vilka variabler som skulle inkluderas i en regressionsmodell med hälsa och 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem som utfallsvariabler, utfördes 

korrelationsanalyser med Spearmans rangkorrelation och alfanivån sattes till 0,20 (Altman, 

1999). 

 

För att besvara den första frågeställningen användes en linjär multipel regressionsanalys med 

hälsa som utfallsvariabel och transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap och 

anställningsgrad som oberoende variabler. Metoden enter användes och alfanivån sattes till 

0,05. För att ta hänsyn till antaganden vid utförandet av en linjär multipel regressionsanalys 

kontrollerades om ett linjärt samband fanns mellan prediktorer och utfallsvariablen. 

Homoscedasticitet och approximativt normalfördelade residualer kontrollerades genom att 

studera diagram i samband med utförandet av multipel regression. Multikollineraitet 

kontrollerades genom att analysera toleransvärden och outliers genom att screena data. För att 

räkna ut vilket antal deltagare som krävdes, tillämpades regeln 50 + 8 x antal variabler (Borg 

& Westerlund, 2007). Det innebar att det krävdes minst 74 deltagare för analysen. 

 

Den andra frågeställningen besvarades med Spearmans rangkorrelation eftersom inga 

oberoende variabler uppfyllde kriteriet för att inkluderas i en multipel regression.  

 

4. Etiska överväganden 
Vid planering av studien togs individskyddskravets olika delar i beaktning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet fick 

deltagarna skriftlig information om studiens syfte och fick även möjlighet att ta del av studiens 

resultat. I enlighet med samtyckeskravet fick samtliga deltagare lämna sitt samtycke till 

medverkan i studien och kunde när som helst avbryta utan att lämna någon anledning till detta. 

All datainsamling skedde anonymt och samtliga medverkande vid studiens utförande hade 

tystnadsplikt kring insamlade data vilket innebar att konfidentialitetskravet uppfylldes. 

Deltagarna medverkade genom att besvara en elektronisk enkät på nätet, vilket innebar att de 

inte kunde spåras. Författaren ansåg därför att det fanns en mycket liten risk för att individer 

oavsiktligt identifierades. Enligt nyttjandekravet användes eller lånades ingen data ut för 
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kommersiellt bruk och inte heller till andra syften som var av icke-vetenskaplig karaktär. 

Författarens slutliga bedömning var att det ansågs vara mycket liten risk för att deltagarna 

utsätts för psykisk eller fysisk skada eftersom de inte deltog i ett experiment och enkätfrågorna 

inte var av känslig karaktär.  

5. Resultat 

5.1. Deltagare 

Författaren hade ingen kontroll över antalet deltagare som fick möjlighet att besvara enkäten 

vilket innebar att ingen bortfallsanalys kunde utföras. Antal deltagare som valde att besvara den 

elektroniska enkäten var 101, varav fyra inte uppfyllde inklusionskriteriet. Medelåldern var 

34,92 år (SD 11,79), spridning 21 – 62 år. 77,3 % var kvinnor, 22,7 % män, 61,7 % arbetade 

inom privat sektor, 38,2 % inom offentlig sektor. Majoriteten arbetade heltid (75,3%) och var 

tillsvidareanställda (82,5 %). De flesta representerade yrkesgruppen vårdpersonal/hälsa (22,7 

%) och HR/personal (21,6 %), se tabell 1–3.  
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Tabell 1 beskriver vilka olika yrkeskategorier som deltagarna  

tillhörde. 

 Antal Procent 

 Vårdpersonal/Hälsa 22 22,7 

HR/Personal 21 21,6 

Administration 5 5,2 

Data/IT 5 5,2 

Ekonomi/Finans 7 7,2 

Juridik/Rättsvetenskap 2 2,1 

Ledning/Management 4 4,1 

Marknad/Produkt 6 6,2 

Teknik/Ingenjörstjänster 4 4,1 

Utbildning 3 3,1 

Bygg/Anläggning/Infrastruktur 1 1,0 

Drift/Underhåll 1 1,0 

Försäljning/Affärsutveckling 3 3,1 

Forskning 2 2,1 

Hotell/Restaurang/Turism/Nöje 2 2,1 

Kvalitetssäkring 1 1,0 

Projektledning 2 2,1 

Skribenter/Publishing 3 3,1 

Annat 3 3,1 

Total 97 100,0 



 

 

15 

 

Tabell 2 visar fördelningen av anställningsform bland  

deltagarna 

 Antal Procent 

 Tillsvidare (fast anställning) 80 82,5 

Visstid (vikarie, timanställd) 16 16,5   

Annat 1 1,0   

Total 97 100,0 

 

 

Tabell 3 visar fördelningen av anställningsgrad bland  

deltagarna 

 Antal Procent 

 Vet ej 1 1,0 

25 % 5 5,2   

50 % 11 11,3   

75 % 6 6,2   

100 % 73 75,3 

Total 96 99,0 

 Bortfall 1 1,0   

Total 97 100,0 
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5.2. Ledarskap, hälsa och produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem 

Deltagarna skattade att sina närmsta chefer i en något högre grad praktiserade transformellt 

ledarskap (m = 3,45, SD = 1,1) än ett transaktionellt ledarskap (m = 3,13, SD = 0,67). Av 

deltagarna skattade 21 % sin hälsa som utmärkt, 46 % som mycket god, 26 % som god, 5,2 % 

som någorlunda och 2,1 % som dålig. De deltagare som upplevde produktionsförlust på grund 

av arbetsmiljöproblem skattade att arbetsmiljöproblemen påverkade deras prestation i hög grad 

(m = 6,10, SD = 2,34). Transformellt ledarskap (p = 0,2), transaktionellt ledarskap (p = 1,87) 

och produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem (p = 0,2) var normalfördelade 

variabler. Ålder (p = <0,001) och hälsa (p = <0,001) var inte normalfördelade variabler. 

Samtliga antaganden bakom en multipel regression uppfylldes. Det förekom ingen risk för 

multikollineraitet mellan variablerna transformellt ledarskap (0,49), transaktionellt ledarskap 

(0,51) och anställningsgrad (0,95).  

5.3. Sambandet mellan transaktionellt- och transformellt ledarskap, hälsa och 

produktivitet 

Resultatet från Spearmans rangkorrelation visade att transformellt ledarskap och transaktionellt 

ledarskap och anställningsgrad hade ett tillräckligt starkt samband med hälsa för att inkluderas 

i en multipel regressionsanalys (p = <0.2). Varken transformellt eller transaktionellt ledarskap 

och inte heller någon bakomliggande variabel hade ett tillräckligt starkt samband med 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem för att kunna inkluderas i en multipel 

regressionsanalys. För samtliga resultat från korrelationsanalysen, se tabell 4.  

 

Resultatet från den multipla regressionen med hälsa som utfallsvariabel visade en statistiskt 

signifikant förklaringsmodell (F = 3,71, p = 0,01, R2 = 0,11) och 11 % av variansen i hälsa 

förklarades av modellen. Transformellt ledarskap hade ett samband med hälsa och var den 

variabel som förklarade variansen i hälsa till störst grad (b = 0,34, p = 0.02). Även 

anställningsgrad hade ett samband med hälsa (b = 0,21, p = 0,04). Transaktionellt ledarskap 

hade inget statistiskt signifikant samband med hälsa. För resultatet i sin helhet, se tabell 5.  

 

Varken transformellt ledarskap (r = - 0,20, p = 0,21) eller transaktionellt ledarskap (r = -0,18, p 

= 0,27) hade ett statistiskt signifikant samband med produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem.  
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Tabell 4 Sambanden mellan de olika variablerna, allmän hälsa och produktionsbortfall på 

grund av arbetsmiljöproblem. 

Variabel Allmän 
Hälsa
  

P-värde Antal Produktionsbortfall 
på grund av 
arbetsmiljöproblem 

P-värde Antal 

Transaktionellt 
ledarskap 
 

 0,14 0,18 

 

96 -0,18 0,27 42 

Transformellt 
ledarskap 

 

 0,23* 0,02  96 -0,20 0,21 42 

Ålder 

 

-0,04 0,90  90 -0,13 0,42 39 

Kön 

 

-0,19 0,62 96  0,07 0,66 42 

Anställningsgrad 

 

0,16 0,12 94  0,01 0,93 40 

Anställningsform 

  

 0,09 0,40 96 -0,14 0,38 42 

Allmän hälsa 

 

 1  96 -0,46* 0,002 42 

Produktivitet -0,46* 0,002   1   

 * innebär att korrelationen är signifikant på alfa nivån 0,05 
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Tabell 6. Koefficienterna i den multipla regressionen där hälsa var beroende variabel 

Model    N = 94   

  Ostandardiserade 

koefficienter 

 Standardiserade 

koefficienter 

  

  B Standardfel Beta t p 

1 Konstant  2,26 0,59  3,81 0,000 
 

 Transformellt 
ledarskap 

 0,28 0,17  0,34* 2,37 0,02 
 

 

 Transaktionellt 
ledarskap 

-0,06 0,19 -0.04 -0,31 0,76 

       

 Anställnings- 
grad 

0,22 0,10 0,21* 2,07 0,04 

*innebär att prediktorn hade ett statistiskt signifikant samband med medarbetarengagemang på 
alfanivån <0,05 

 

5.4. Övriga analyser 

Den interna konsistensen för mätinstrumentet av de oberoende variablerna undersöktes. 

Resultatet visade mycket god intern konsistens för MLQ med en Cronbach´s Alfa för 

mätinstrumentet i sin helhet på 0,96. Cronbach´s Alfa för transaktionellt ledarskap var 0,75 och 

transformellt ledarskap var 0,98.  

 

6. Diskussion 
6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan transaktionellt och transformellt 

ledarskap och hälsa samt produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. Resultatet visade 

att transformellt ledarskap hade ett positivt samband med hälsa. Även anställningsgrad hade ett 

positivt samband med hälsa vilket innebar att individer med en hög anställningsgrad 

rapporterade bättre hälsa än individer med en lägre anställningsgrad. Varken transaktionellt 
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eller transformellt ledarskap hade ett samband med produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem.  

 

Att transformellt ledarskap hade ett positivt samband med hälsa är i linje med tidigare forskning 

(Arnold et al., 2007; Nielsen et al., 2008). Tidigare studier som undersökt sambandet har även 

inkluderat medierande variabler. De har visat att upplevelsen av ett meningsfullt arbete, 

meningsfull arbetsmiljö, rolltydlighet och utvecklingsmöjligheter delvis medierade sambandet 

mellan transformellt ledarskap och välmående (Arnold et al., 2007; Nielsen et al., 2008). 

Genom att en transformell ledare skapar en vision och känsla av meningsfullhet hos sina 

medarbetare, tenderar deras välmående att öka. (Arnold et al., 2007; Bass, 1985). Genom 

individualiserad hänsyn ser ledaren varje individs behov för att uppnå resultat och fortsätta 

växa. En transformell ledare skapar lärandemöjligheter och främjar utvecklingsmöjligheter för 

medarbetarna, vilket kan leda till ökad hälsa (Bass et al., 2003; Bass & Riggio, 2006; Nielsen 

et al., 2008). Genom att praktisera ett transformellt ledarskap byggs en god relation mellan 

ledare och medarbetare vilken karakteriseras av tillit, erkännande och självförtroende. En god 

relation mellan ledare och medarbetare samt socialt stöd kan minska utvecklingen av stress, 

depression och uttmattningssyndrom (Franke & Felfe, 2011; Moyle, 1998; Rowold & Schlotz, 

2009).  

 

Resultatet visade inget samband mellan transaktionellt ledarskap och hälsa. Tidigare forskning 

kring det transaktionella ledarskapets samband med hälsa har visat på olika resultat, vilket kan 

förklaras av att de olika komponenterna som utgör transaktionellt ledarskap skiljer sig åt (Bass, 

1985). Eftersom betingad belöning visat sig ha ett positivt samband med hälsa, fokuserar 

majoriteten av forskningen på att undersöka den komponenten tillsammans med transformellt 

ledarskap (Skakon et al., 2010). Däremot har tidigare studier som undersökt samtliga 

komponenters samband med utbrändhet funnit att aktiv ledning genom förväntning och passiv 

ledning genom förväntning har ett samband med ökade nivåer av emotionell utmattning 

(Kanste, 2008; Stordeur et al., 2001). Att inget samband påträffades i denna studie kan ha berott 

på tillvägagångssättet för att mäta hälsa. Allmän hälsa mättes enbart med en fråga och skiljer 

sig från begreppen utbrändhet och välmående som undersökts i refererade studier. Vidare 

studerades samtliga komponenter av transaktionellt ledarskap i ett index, istället för varje 

komponent för sig, vilket kan ha inneburit att skiljaktigheterna i de olika komponenterna 

påverkade resultatet.  
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Resultatet visade även att anställningsgrad hade ett positivt samband med hälsa. Resultatet kan 

bero på att deltagare kan ha en lägre anställningsgrad på grund av sjukdom eller ohälsa och 

därmed skattar en lägre allmän hälsa än de individer som har en hög anställningsgrad.  

 

Varken transaktionellt eller transformellt ledarskap hade ett samband med produktionsbortfall 

på grund av arbetsmiljöproblem. Till författarens kännedom har ingen tidigare studie undersökt 

sambandet mellan transaktionellt och transformellt ledarskap och produktionsbortfall på grund 

av arbetsmiljöproblem, vilket gör det svårt att jämföra resultatet med tidigare forskning. 

Däremot fann (Lohela-Karlsson et al., 2015) att de medarbetare som upplevde ett rättvist 

ledarskap hade mindre produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem än de som upplevde 

ett orättvist ledarskap. Att inget samband mellan transaktionellt och transformellt ledarskap 

kunde påträffas i denna studie kan ha berott på att deltagarantalet i analysen var lågt.  

 

Resultatet visade även att hälsa hade ett negativt samband med produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem. Det vill säga att en högre självskattad allmän hälsa innebar lägre nivå av 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. Resultatet går i linje med tidigare 

forskning och ger ytterligare indikationer om att en god hälsa hos medarbetarna leder till god 

prestation (Lohela Karlsson et al., 2013).  

 

Sammanfattningsvis är resultatet från studien av hög relevans för arbetshälsovetenskapen 

eftersom det bidragit ytterligare till att förklara vilket slags ledarskapsbeteende som kan främja 

medarbetarnas hälsa. Vidare har studien även bidragit med ett ekonomiskt perspektiv på 

arbetshälsa.  

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Tillvägagångssätt 

Det finns en del styrkor med tillvägagångssättet i denna studie, men även en del begränsningar. 

En styrka är att studien bidragit med ny kunskap inom produktivitet. Tidigare forskning kring 

produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem är mycket begränsad. Studier om 

sambandet mellan transaktionellt- och transformellt ledarskap och produktionsförlust på grund 

av arbetsmiljöproblem har inte hittats.  

 

Studien var en tvärsnittsstudie vilket innebar att det inte gick att uttala sig om orsak och verkan, 
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utan enbart slutsatser om samband kan dras. Däremot kan en tvärsnittsstudie vara väl motiverat 

tillvägagångssätt när produktionsbortfall mäts. Variabeln varierar till en hög grad och påverkas 

av nuvarande hälsa och arbetsstatus. Därav är det värdefullt att mäta nuvarande arbetssituation, 

det vill säga upplevd arbetsmiljö och produktionsbortfall vid samma tillfälle (Lohela-Karlsson 

et al., 2015).  

 

För vissa fenomen lämpar sig självskattningsformulär bättre än andra mätmetoder. I denna 

studie skattade deltagarna själva sin närmsta chefs ledarskapsstil. Det kan vara fördelaktigt 

eftersom medarbetarens upplevelse av ett ledarskapsbeteende är viktig för utfallen. Om inte 

medarbetaren upplever ett ledarskapsbeteende på ett särskilt sätt, så finns det en liten risk för 

att ledarskapsstilen kommer att påverka medarbetaren och dess hälsa. Däremot så kan 

medarbetarnas skattning av sina chefers ledarskapsbeteende snarare inneburit en reflexion av 

medarbetarnas attityd gentemot sin chef än en sann reflexion av ledarskapsbeteende (Bakker et 

al., 2011; Breevaart et al., 2014). Vidare så finns det en risk för att medarbetarnas hälsa kan ha 

påverkat hur de skattade sin närmsta chefs ledarskapsstil. Nielsen et al. (2008) fann att nivån 

av självrapporterat välmående kan influera hur deltagarna rapporterar ledaskapsbeteende. En 

medarbetare med sämre välmående har svårt att engagera sig i aktiviteter som uppmuntras av 

den transformella ledaren och kan även uppleva sin ledare som icke-stödjande, trots det faktum 

att transformellt ledarskap praktiseras (Nielsen et al., 2008).  

 

Data samlades in via en elektronisk enkät vilket innebar att författaren inte hade någon kontroll 

över miljön som datainsamlingen skedde i. Tidpunkt, sinnesstämning och miljöfaktorer kan ha 

påverkat resultaten. Den elektroniska enkäten bestod av relativt många frågor, vilket kan ha 

resulterat i att deltagarna inte läste frågorna ordentligt när de besvarade enkäten. Däremot 

planerade författaren enkätens upplägg noggrant för att minska risken för bortfall. Enkäten 

spreds på Facebook och LinkedIn vilket innebar att författaren inte hade någon kontroll över 

antal individer som fick möjlighet att medverka och en bortfallsanalys kunde därför inte utföras. 

Det kan ha inneburit att de individer som upplevde god hälsa och tillfredställelse med det 

ledarskap som praktiserades var de som valde att delta vilket in sin tur kan ha påverkat resultatet 

samt dess generaliserbarhet.  

 

En styrka med studien var att författaren inte enbart undersökte en specifik organisation och 

yrkesgrupp utan inkluderade ett flertal olika yrkeskategorier från olika organisationer vilket 

skulle kunna öka generaliserbarheten. Tyvärr var det relativt få deltagare i vissa av 
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yrkeskategorierna vilket innebär att slutsatserna främst kan generaliseras till individer 

verksamma inom hälsa/sjukvård och HR/personal. En negativ aspekt var att yrkeskategorierna 

var relativt breda och att det inte går att se till specifikt yrke och utbildningsnivå i exempelvis 

yrkeskategorin hälsa/sjukvård. Vidare tillämpades ett icke-slumpmässigt urval, vilket kan ha 

påverkat generaliserbarheten negativt.  

 

Önskvärt hade varit att hälsa studerats som en medierande variabel mellan transformellt- och 

transaktionellt ledarskap och produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem, vilket ej var 

möjligt på grund av begränsningar. Genom att undersöka medierande variabler kan frågan om 

varför vissa ledarskapsbeteende är mer effektiva än andra besvaras och det kan även utveckla 

förståelsen för transaktionellt och transformellt ledarskap (Breevaart et al., 2014). Ytterligare 

en begränsning var att variabeln anställningsgrad hanterades som om den befann sig på 

intervallskala när den inkluderades i den multipla regressionen vilket kan ha påverkat resultatet. 

På grund av för lågt deltagarantal togs beslutet att inte omvandla anställningsgrad till en 

dummyvariabel innan den inkluderades i den multipla regressionsanalysen.  

6.2.2. Hälsa 

För att mäta hälsa tillämpades enbart en fråga. Frågan om hälsa utgår från SF36, som i sitt 

original syftar till att mäta olika komponenter av hälsa. Att endast använt en fråga om allmän 

hälsa utgör en begränsning. Även om mätinstrument med fördel kan kortas ned, kan 

innehållsvaliditeten hotas när för många frågor plockas bort. Exempelvis argumenterar Ware 

och Sherbourne (1992) för att en accepterad definition av hälsa kräver ett flertal hälsokoncept 

eftersom hälsa är ett komplext begrepp. Hade hela SF36, eller ett liknande mätinstrument 

används skulle enkäten blivit längre vilket skulle ha ökat risken för bortfall eller för lågt 

deltagarantal. SF36 i sin helhet har visat sig ha god validitet och reliabilitet, däremot har inte 

reliabiliteten och validiteten undersökts för den fråga som användes för att mäta hälsa i denna 

studie (Sullivan, Karlsson, & Ware, 1995). 

 

Självrapporterad hälsa har visat sig vara en värdefull indikator av hälsa. Exempelvis har dålig 

självrapporterad hälsa visat samband med ökad risk för dödlighet (Theorell & Vogel, 2003). 

Däremot kan kulturella skillnader i tolkningen av ord, tillgången till sjukvård, nuvarande 

arbetskrav, familjeförpliktelser och generella krav i dagliga livet påverka deltagarnas svar när 

rapporterar sin hälsa (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005).  
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6.2.3. Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem 

För att mäta produktivitet valde författaren att utgå från produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem. Mätinstrumentet har visat sig ha god begreppsvaliditet (Lohela Karlsson 

et al., 2013). Tidigare forskning har främst fokuserat på produktionsbortfall på grund av 

hälsorelaterade problem vilket inneburit att de inte kartlagt produktionsförlust på grund av 

andra anledningar som exempelvis arbetsmiljö. Även om tidigare studier visat att fler 

medarbetare upplever hälsorelaterade problem än arbetsmiljörelaterade problem så upplever de 

medarbetare som rapporterar arbetsmiljörelaterade problem att deras prestation påverkas i 

högre grad än de som upplever hälsorelaterade problem (Lohela Karlsson et al., 2013). Orsaken 

bakom produktionsbortfall är mycket viktig för att kunna fatta beslut om interventioner för att 

reducera problemen (Lohela Karlsson et al., 2013). En styrka med denna studie är därför att den 

fokuserar på arbetsmiljöproblem som orsak till produktionsbortfallet. Däremot är det en 

begränsning att ingen information om vilka arbetsmiljörelaterade problem som upplevts 

samlats in. Det är fördelaktigt att använda ett mätinstrument med få frågor eftersom det ökar 

möjligheterna för ett högt deltagarantal (Lohela Karlsson et al., 2013). Däremot så 

rekommenderas mätinstrumentet att kombineras med andra aspekter kopplade till 

produktionsförlust som exempelvis sjukfrånvaro, arbetstimmar per vecka och lön för att bättre 

kunna estimera kostnader på grund av minskad prestation hos medarbetarna (Lohela Karlsson 

et al., 2013). 

6.2.4. Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 

Författaren valde att utgå från MLQ  för att mäta transaktionellt och transformellt ledarskap 

eftersom det är det mest välanvända mätinstrumentet (Avolio & Bass, 1995). Få mätinstrument 

har blivit så kritiskt granskade som MLQ vilket lett till en ständig vidareutveckling av 

instrumentet. Teorin bakom MLQ och mätinstrumentet är baserade på forskning i den 

amerikanska populationen. Däremot har transaktionellt och transformellt ledarskap visat sig 

vara universella ledarskapsstilar (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005). En svaghet med 

mätinstrumentet i denna studie är att en modifierad variant var tvungen att användas eftersom 

mätinstrumentet i sitt original var licensbelagt (Nilsson & Nygren, 2005). Den modifierade 

versionen avser att spegla MLQ i så hög grad som möjligt men det kan förekomma skillnader 

vilket kan ha påverkat resultatet. När Nilsson & Nygren (2005) arbetade fram mätinstrumentet 

kan de ha tolkat frågorna fel samt utelämnat vissa frågor. Vidare har författaren ingen 

uppfattning kring tillvägagångssättet när mätinstrumentet översattes från engelska till svenska. 

Om Nilsson & Nygren (2005) inte tog hjälp av en extern översättare kan deras språkkunskaper 
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påverkat översättningen vilken kan ha inneburit att frågorna inte liknar dem i den engelska 

versionen i så hög grad som önskats. Den modifierade varianten är inte heller validitetstestad 

(Nilsson & Nygren, 2005). Däremot undersöktes den interna konsistensen och var mycket god. 

 

För att få en större liknelse till intervallskala med två tydliga ändpunkter valde författaren att 

omvandla skalan från 1–4 till 1–5. En svaghet med tillvägagångssättet var att en mittpunkt 

uppstod. Genom att ha en tydlig mittpunkt ökar det risken för att deltagarna väljer att skatta 

mittenalternativet för att undvika att ta ställning. Det innebar även att det blev en helt annan 

skala än det mätinstrument som använts i tidigare forskning vilket kan förklara varför resultatet 

tills viss del skiljde sig från tidigare forskning. 

 

En styrka med studien var att även komponenterna aktiv ledning genom förväntning och passiv 

ledningen genom förväntning mättes. Majoriteten av tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan transaktionellt ledarskap och hälsa har enbart inkluderat komponenten betingad 

belöning. Även om inget samband påträffades mellan transaktionellt ledarskap och hälsa 

efterfrågas mer forskning där även aktiv ledning genom förväntning och passiv ledning genom 

förväntning inkluderas. På grund av begränsningar valde författaren att inte undersöka 

komponenten laissez-faire som även ingår i ”The Full Range Leadership Model”. Laissez-faire 

som karaktäriseras av ett passivt och undvikande ledarskapsbeteende som till hög grad 

påminner om passiv ledning genom förväntningar (Avolio & Bass, 1999; Bass et al., 2003).  

6.3. Slutsatser 

Resultatet visade att transformellt ledarskap hade ett samband med hälsa. Det innebär att en 

ledare bör agera som förebild, skapa visioner, entusiasm och känsla av meningsfullhet hos sina 

medarbetare för att främja hälsa. Vidare bör ledaren se varje individs behov, skapa 

lärandemöjligheter samt förutsättningar för medarbetarna att vara innovativa och kreativa. 

Varken transaktionellt eller transformellt ledarskap ett samband med produktionsbortfall på 

grund av arbetsmiljöproblem. Däremot behöver sambandet undersökas vidare i en större 

population.  

6.4. Förslag på framtida forskning 

Framtida studier bör fokusera på longitudinella studier som undersöker fler medierande 

variabler mellan transaktionellt och transformellt ledarskap och hälsa. Genom att undersöka 
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medierande effekter kan frågan om varför vissa ledarskapsbeteende är mer effektiva än andra 

besvaras och det kan även utveckla förståelsen för transaktionellt och transformellt ledarskap 

(Breevaart, Bakker, Hetland, et al., 2014). Vidare bör fler ledarskapsstilar och dess samband 

med hälsa studeras.  

 

För att kunna kartlägga vilka faktorer som bidrar till produktionsbortfall på grund av 

arbetsmiljöproblem behöver dessa samband studeras. Exempelvis vore det av intresse att 

undersöka sambandet mellan medarbetarengagemang och produktionsförlust eftersom det kan 

tänkas att medarbetare som har ett högt engagemang och motivation för sitt arbete påverkas i 

lägre grad av upplevda arbetsmiljöproblem (Lohela-Karlsson et al., 2015).  
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 Bilaga 1 - Enkät 

 

 

 

Hej!  

Mitt namn är Hannah Steele och jag studerar Psykologi C vid Södertörns Högskola samt på 
masterprogrammet i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Under våren skriver jag en 
C-uppsats inom arbets- och organisationspsykologi där jag undersöker olika ledarskapsstilars 
samband med medarbetarengagemang. Jag skriver även ett examensarbete inom 
arbetshälsovetenskap där jag undersöker ledarskap och medarbetarengagemang kopplat till 
produktivitet, hälsa samt stress. Datainsamlingen via denna enkät kommer att användas till 
båda uppsatserna. 

För att delta i studien behöver du vara anställd i ett företag, myndighet eller annan 
organisation samt arbeta idag. Alla medarbetare välkomnas att delta i studien oavsett 
anställningsform och anställningsgrad.  
Din medverkan i studien är till stor hjälp för besvara frågeställningarna och jag är ytterst 
tacksam för dina svar. Deltagande sker anonymt och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket betyder att uppgifter som lämnas i enkäten inte kan härledas till enskilda 
individer. Din medverkan är frivillig och genom att besvara enkäten godkänner du din 
medverkan i studien. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva lämna 
någon orsak.  
Det tar ungefär 15 - 20 minuter att svara på enkäten. Enkäten består av en rad påståenden som 
ska besvaras. För att ta del av resultaten så kan du mejla mig på hannasteele@hotmail.com.  

Vid frågor om studien går det bra att kontakta mig eller min handledare Ola Sternäng.  
Hannah Steele, hannasteele@hotmail.com 

Ola Sternäng, Institutionen för samhällsvetenskaper, ola.sternang@sh.se 
 

TACK för din medverkan!  
 

 
 

 
 

 



 

 

1. Vilket är ditt födelseår? 

 
 

2. Vilket kön tillhör du? 
 

  Man Kvinna Annat 

    

 
3. Är du anställd av ett företag, myndighet eller liknande och  

arbetar idag?  
 

  Ja Nej 

   

 
4. Vilken sektor är du anställd inom?  

 

  Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor Vet ej 

    

 
5. Tillhör du kategorin arbetare eller tjänsteman? Är du arbetare så är mindre än 50 % 
av dina arbetsuppgifter arbetsledande, kontrollerande och/eller administrativa. 
Exempel på yrken som tillhör arbetare är receptionist, butikspersonal och kock. 
Tjänsteman är du om mer än 50 % av dina arbetsuppgifter är arbetsledande, 
kontrollerande och/eller administrativa. Exempel på yrken som tillhör tjänstemän är 
rekryterare, kökschef, sjuksköterska, administratör och banktjänsteman. 

  

 
Tjänsteman Arbetare Vet ej 

    

 
  



 

 

6. Vilken yrkeskategori tillhör du? Välj den kategori som ligger närmast ditt yrke. Om 
du inte hittar något alternativ som passar in på dig, välj annat.  
Vårdpersonal/HälsaHR/PersonalAdministrationIndustri/TillverkningData/ITEkonomi/FinansF
örsvar/Säkerhet/RäddningstjänstJuridik/RättsvetenskapLedning/ManagementMarknad/Produk
tTeknik/IngenjörstjänsterUtbildningBygg/Anläggning/InfrastrukturDrift/UnderhållFörsäljning
/AffärsutvecklingForskningHotell/Restaurang/Turism/NöjeKreativitet/DesignKvalitetssäkring
Logistik/TransportProjektledningSkribenter/PublishingAnnat 

 
7. Vilken anställningsform har du vid din nuvarande anställning?  

  Tillsvidare (fast anställning) Visstid (vikarie, timanställd) 
Konsult via 
bemanningsföretag eller 
liknande 

Annat Vet ej 

      

 
8. Vilken är din nuvarande anställningsgrad? Välj det alternativ som är närmast din 
nuvarande anställningsgrad.  
 

  25 % 50 % 75 % 100 % Vet ej 

      

 
 

9. Under hur många år har du jobbat inom din nuvarande organisation?  
 

Detta avsnitt kommer handla om medarbetarengagemang. 
 

Följande 9 påståenden handlar om hur du brukar känna dig på arbetet. Läs varje 
påstående noga och tänk efter om du någon gång haft den känslan när du arbetar. Välj 
sedan det svarsalternativ som stämmer bäst överens om hur vanligt förekommande känslan 
är mellan aldrig, nästan aldrig, sällan, ibland, ofta, mycket ofta och alltid. Välj ett av 
svarsalternativen.  
10. Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete 

 

  Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 



 

 

11. Mitt arbete är inspirerande 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
12. När jag vaknar på morgonen ser jag fram emot att gå till arbetet 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
13. Jag känner mig nöjd när jag får fördjupa mig i mitt arbete 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
14. Jag är stolt över mitt arbete 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
 

15. Jag är starkt engagerad i mitt arbete 
 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 

 



 

 

16. När jag arbetar går jag helt upp i det jag gör 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
17. Jag känner mig full av energi när jag utför mitt arbete 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
18. När jag utför mina arbetsuppgifter så känner jag mig stark och energisk 

 

Aldrig Nästan 
aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta Alltid Vet ej 

        

 
 

Detta avsnitt kommer att handla om stress, hälsa, arbetsmiljö och din arbetsprestation.  
 

19. I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är?  
 

Dålig Någorlunda God Mycket god Utmärkt Vet ej 

 

 
20. Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig 
eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. Har du känt 
dig stressad under de senaste sju dagarna? 

   
Inte alls Bara lite I viss mån Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

Vet ej 

 
 
 



 

 

 

21. Har du under de senaste sju dagarna upplevt problem i din arbetsmiljö? Med 
arbetsmiljöproblem avser vi alla eventuella fysiska, psykologiska eller sociala problem 
som kan uppstå i arbetsmiljön. 
   
Ja Nej Vet ej 

 
 
22. Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade arbetsmiljörelaterade 
problem din prestation medan du arbetade? Tänk på de dagar då du uträttade mindre 
än du önskade, eller dagar då du inte kunde göra ditt arbete så noggrant som vanligt 
pga. arbetsmiljörelaterade problem. Om arbetsmiljöproblemen påverkade ditt arbete 
endast i en mindre grad väljer du en låg siffra. Välj en hög siffra om 
arbetsmiljöproblemen påverkade ditt arbete avsevärt. 
 

  

0, Ar
bets
miljö
probl
emen 
hade 
inge
n 
påve
rkan 
på 
mitt 
arbet
e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10, 
Arbe
tsmil
jöpro
blem
en 
hindr
ade 
mig 
fullst
ändi
gt 
från 
att 
arbet
a 

            

 

 
23. Vilket poängtal skulle du ge din produktivitet överlag under den senaste månaden?  

  

0, 
Inte 
alls 
prod
uktiv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10, I 
högst
a 
grad 
prod
uktiv 

            



 

 

 

Detta avsnitt kommer handla om ledarskap.  
Följande påståenden handlar om hur du uppfattar din chef. Påståendena består av fem 
svarsalternativ mellan 1 -5. Svarar du 1 tar du helt avstånd från påståendet och svarar du 
5, instämmer du helt med påståendet. Jag ber dig att kryssa i ett svarsalternativ som du 
anser passar bäst på din chef. Det är din närmsta chef som du syftar på när du besvarar 
frågorna.  

 
 

24. Jag ser min chef som en symbol av framgång. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från  

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
25. Min chef har en vision som sporrar mig. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

26. Min chef gör det möjligt för mig att tänka på gamla problem på nya sätt. 
 

 1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

      

 
 

 
 

 
 



 

 

27. Min chef är tydlig med vad jag kommer att erhålla om jag utför det jobb som måste 
göras. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
28. Min chef är nöjd med min prestation så länge det utförs på det etablerade 
arbetssättet. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
29. Min chef korrigerar mig om jag avviker från normerna 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 
5, 
Instämmer 
helt 

Vet ej 

       

 
30. Jag har fullt förtroende för min chef. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt 

      

 

  



 

 

31. Min chef kommunicerar sina förväntningar på hög prestation till mig. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

32. Min chef förser mig med skäl till att använda nytänkande vid problem. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
33. Min chef får mig att se på problem som en möjlighet till lärande 

 

 
  

1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 

34. Min chef berömmer mig när jag gjort ett bra arbete. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
35. Min chef undviker att försöka ändra det jag gör så länge arbetet flyter på. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       



 

 

36. Jag känner mig väl till mods när min chef är närvarande. 

 

  
 1, Tar helt 

avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 

37. Min chef ger mig kontinuerlig uppmuntran. 
 

  
 1, Tar helt 

avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 
38. Min chef söker olika perspektiv vid problemlösning. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

39. Min chef ger personlig uppmärksamhet till anställda som verkar vara försummade. 
 

  
 1, Tar helt 

avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 
 

 
 

 
 

 



 

 

40. Min chef låter mig veta att jag erhålla utlovad belöning om jag arbetar enligt 
överenskommelse. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
41. Min chef kontrollerar att mitt arbete går framåt. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

42. Min chef undviker inblandning i mitt arbete förutom då jag misslyckas att nå målen 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
43. Jag känner mig stolt när jag associeras med min chef. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

 
 

 
 

 



 

 

44. Min chef pratar entusiastiskt om vad som behövs utföras. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

45. Min chef uppmuntrar mig till att uttrycka mina idéer och åsikter. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
46. Min chef lyssnar uppmärksamt till mina privata och arbetsrelaterade 
angelägenheter 
 

  
 1, Tar helt 

avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 
47. Min chef gör att jag känner mig bekväm i förhandling angående vad jag ska erhålla 
för min prestation. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
 

 
 

 
 



 

 

48. Min chef undviker beslutsfattande i så hög grad som möjligt. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

49. Min chef använder sig av regler och riktlinjer i mitt arbete. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
50. Min chef är en förebild för mig. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

51. Min chef uttrycker förtroende för att vi kommer att uppnå våra mål.  
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
52. Min chef får mig att se på problem från olika vinklar. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       



 

 

 

53. Min chef förser mig med användbara råd för min utveckling.  
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
54. Min chef talar om för mig vad jag ska göra om jag vill bli belönad för mina 
ansträngningar. 
 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 
55. Min chef ingriper först när problemen är allvarliga och uppenbara. 

 

  
1, Tar helt 
avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

       

 

56. Min chef använder sig av åtgärder för att undvika att jag gör fel i mitt arbete. 
 

  
 1, Tar helt 

avstånd 
från 

2 3 4 5, Instämm
er helt Vet ej 

        

 
 

Skicka nu 
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