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Sammanfattning  

Organisationer där personal delar förståelse av olika organisatoriska aspekter har visat 

sig få positiva organisatoriska utfall inom olika områden, till exempel inom områden 

som arbetsmiljö och inlärningsklimat. Forskning har efterfrågat studier av olika 

personalgruppers preferenser till ledarskap. Syftet med enkätstudien var att undersöka 

hur medarbetare och chefer ser på ledarskap och specifikt om grupperna uppvisar 

skillnader. De tre aspekter av ledarskap för vilka skillnader i attityder undersöktes var 

ledarstil (transformativ, transaktionell), chefsutveckling (ledarutveckling, 

ledarskapsutveckling) och fortbildning (UGL,värdegrundsbaserad, shibboleth). 

Metoden var en kvantitativ enkätstudie med ett i huvudsak bekvämlighetspräglat urval 

bestående av 69 personer. Data samlades in genom en online enkät. Designen och 

analysen fokuserade på att identifiera vilka ledarskapsattribut i de tre olika aspekterna 

som var önskade samt att se om grupperna medarbetare och chef skiljde sig åt i sina 

skattningar. Resultatet visade att medarbetare och chefer på det valda företaget överlag 

var ganska överens. Båda grupperna ansåg att transformativt ledarskap var mer önskvärt 

än transaktionellt, samt att värdegrundsbaserade ledarskapsutbildningar var mer 

intressanta än andra fortbildningsalternativ. En skillnad fanns mellan grupperna och det 

var att cheferna uppskattade ett transformativt ledarskap mer än vad medarbetarna 

gjorde.  
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Abstract 

Research has shown that congruence in attitudes among an organization’s staff can give 

benefits to the organization. Research in leadership therefore tries to understand 

organizational congruence in leadership preferences. The purpose of this study was to 

investigate how staff members in an organization view different aspects of leadership 

and specifically if managers and employees portray differences or similarities in their 

attitudes. Three dimensions of leadership were considered; desired leadership style; 

supervisor development, and leadership training. The method was quantitative with 

empirical testing carried out through an online survey. 69 respondents from a large 

healthcare company in Sweden responded. The results show that overall the respondents 

prefer transformative leadership over transactional, and that values based leadership 

courses are preferred over classical group oriented courses and more modern, arts based 

leadership trainings. The two groups thus view leadership across the three dimensions 

similarly but one difference was noted: Supervisors preferred transformative leadership 

more than the employees did.  
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Introduktion  

Forskare har uppmärksammat att i en globaliserad värld blir företag och organisationer 

idag plattare och mer teambaserade och därav också mer beroende av att alla 

medarbetare delar förståelse av olika fenomen som påverkar organisationen, däribland 

ledarskap (Illeris, 2007). En hög samsyn mellan medarbetare och chefer i 

organisationen har till exempel visats påverka arbetsmiljön positivt (Bertlett, 2011). En 

låg samsyn mellan medarbetare och chefer gällande hur organisationens 

inlärningsklimat uppfattas, hänger samman med låga skattningar av hälsa och 

arbetsprestation (Hasson, Tafvelin, & von Thiele Schwarz, 2013; Tafvelin, Von Thiele, 

& Hasson, 2017).   

Mot denna bakgrund är det av vikt att studera inte bara hur chefer ser på 

ledarskap, utan även hur de medarbetare som följer cheferna uppfattar olika aspekter av 

ledarskap (Bertlett, 2012). Finns det en samsyn? Denna studie kommer att fokusera på 

att undersöka medarbetare och chefers syn på och attityder till ledarskap.  

 

Ledarskap 

Bass (1990) har sagt att det finns lika många definitioner på vad som utgör ett effektivt 

ledarskap som det finns studier om detsamma. Vissa synsätt på ledarskap har betonat 

individen och ledarens påverkan på andra individers beteenden (Yukl, 2011), medan 

andra har diskuterat ledarskap som process (Day, 2001). Ytterligare andra perspektiv 

har ringat in ledarskap som någonting som uppstår genom samarbete och delaktighet, 

vad som i forsknings benämns som delat eller distribuerat ledarskap (Bertlett, 2012; 

Tafvelin, Hasson, Holmström & Von Thiele, 2019). 

I denna uppsats definieras ledarskap som ett levande och relationellt fenomen där 

både personliga egenskaper, organisatoriska processer, relationer och unika 

kompetenser samverkar (Hartley & Allison, 2000; Hartley & Hinksman, 2003). I det 

följande görs en genomgång över viktiga begrepp och distinktioner inom 

ledarskapsforskningen. 

Ledarstilar: Transformativt och transaktionellt ledarskap. En aspekt av 

ledarskap rör ledarstilar och i forskningen görs en distinktion mellan så kallat 

transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap (Bass, Avolio, Jung, & Berson, 

2003; Yukl, 2012). Inom det transformativa ledarskapet har relationen och motivationen 

för personliga utvecklingsmöjligheter snarare än ekonomiska belöningar ansetts vara det 

som får medarbetare att prestera. Ett transformativt ledarskap går således ut på att skapa 
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motivation och vision för uppgiften samt att ingjuta trygghet i organisationen 

(Dalakoura 2009; Yukl, 2011). 

Transformativt ledarskap har varit populärt i både forskning och praktik då det har 

visat sig att höga nivåer av transformativt ledarskap samvarierat med låg 

personalfrånvaro, höga självskattningar om organisationens välbefinnande samt höga 

försäljningssiffror (Elenkov 2002; Zhu, Chew & Spanger, 2005).  

I kontrast till transformativt ledarskap står det så kallade transaktionella 

ledarskapet. Transaktionellt ledarskap har beskrivits som ett avgränsat och rationellt 

agerande vilket söker styra beteenden mot uppställda mål utifrån på förhand beslutade 

belöningar och incitament (Bass et al., 2003). Inom diskursen för transaktionellt 

ledarskap har det funnits ett fokus på avvikelser från förväntat resultat och hur 

medarbetare bäst skall kunna undvika att göra misstag (Avolio, Bass & Jung 1999; Bass 

et al., 2003). Komplexa organisationer med många avdelningar och utspridda kontor har 

visats uppskatta transaktionella ledarstilar eftersom de bidrar till att skapa tydlighet i 

roller och strukturer (Bass et al., 2003). Deichmann och Stam (2015) fann att det 

transaktionella ledarsapets fokus på belöningar av olika slag bidrog till att stärka 

medarbetares åtagande och lojalitet gentemot organisationen.  

Flera forskare diskuterar att de båda stilarna inte är ömsesidigt uteslutande, utan 

snarare bör förstås som poler på ett och samma kontinuum, och till och med som olika 

sidor inom en och samma ledare (Bass, 1985; Bass et al 2003; Stewart, 2006).  

Chefsutveckling: Ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Ledarskap 

utspelar sig alltid i en kontext och mellan flera människor (Hartley & Hinksman 2003). 

Ledarskap kan därför förstås som något som uppstår inom organisationer och sociala 

system snarare än som egenskaper eller färdigheter hos en enskild individ (Day, 2001).  

Dessa olika typer av utveckling fångas inom ramen för begreppen ledarutveckling 

kontra ledarskapsutveckling: Begreppet ledarutveckling är något som avser stärka 

chefens identitet, kompetens och trovärdighet på olika sätt, till exempel hens 

självförtroende, självregleringsförmåga och/eller självmedvetenhet (Day, 2001). 

Begreppet ledarskapsutveckling har istället använts för att lyfta upp 

interpersonella och sociala fenomen inom en organisation; det vill säga det diffusa, 

unika och komplexa som kan uppstå mellan chef och medarbetare i vardagen och där 

ledarskap utverkas emellan flera personer (Bäckström, Holmberg & Larsson 2009; Day, 

2001). Dalakoura (2009) har betonat att det i dagens snabba värld finns ett växande 

behov av just ledarskapsutvecklande kompetensutveckling, ett organisatoriskt lärande 
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där mellanmänskliga relationer, organisatoriska processer, värderingar och 

nätverksbyggande får ett framskjutet fokus. 

Kompetens: Tre utbildningsalternativ. Forskning har belyst särskilda 

egenskaper och kompetenser som kan antas finnas hos de som utmärkt sig som goda 

ledare; till exempel har aspekter som stresstolerans, energinivå, självförtroende och 

social intelligens kunnat predicera hur effektivt ett ledarskap är (Yukl, 2012). Bass och 

Riggio (2006) fann att karisma, inspiration, intellektuell stimulans samt individuellt 

hänsynstagande korrelerade med ledare som fått goda utvärderingar av sin personal. 

Baserat på synen av ledarskap som kompetens är det rimligt att anta att ledarskap 

är något man kan träna på, eller tränas till. En metastudie av 200 vetenskapligt 

publicerade arbeten gällande effekten av ledarskapsträning konkluderade att de ledare 

som deltagit i ledarskapsprogram uppvisade högre sannolikhet att förbättra sitt 

ledarskap än ledare som inte deltog (Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa & Chan, 

2009). 

I en svensk kontext är en av de mest populära och erkända typerna av 

ledarskapskurserna den så kallade Utveckling Grupp Ledare (UGL) utbildningen 

(Nilsson 2005). Kursen är upplevelsebaserad och bygger på att deltagare skall nå en 

känslomässig attitydförändring så att samarbete för hela gruppen skall få en högre 

betydelse än individuella utvecklingar (Aspehult & Hjernberg, 2006). Det är dock oklart 

hur UGL-kurser följs upp och utvärderas på ett systematiskt sätt (Nilsson, 2005) vilket 

gör att det är svårt att säga hur värdefulla UGL-kurser kan vara för olika typer av 

företag.   

En annan typ av utbildning som har studerats och som blir allt vanligare i Sverige 

är värdegrundsbaserade utbildningar, där ”The Human Element” är ett förekommande 

alternativ (Aspehult & Hjernberg, 2006). Till skillnad från UGL-kurserna utgår dessa 

utbildningar från individen snarare än gruppen. En viktig utgångspunkt är att om en 

individ själv kan förstå och förklara hur hens verklighet ter sig för andra människor så 

blir relationen till andra i gruppen enklare och mindre präglad av försvarsmekanismer 

(Aspehult & Hjernberg, 2006; Döös & Waldenström, 2008).  

Ett tredje typ av utbildningsalternativ har mer nyligen utformats inom ramen för 

konstnärliga ledarskapsutbildningar. Dessa tillvägagångssätt har lokaliserat ”lärande om 

ledarskap” (”learning leadership”) som ett lärande av deltagarnas egna 

medvetandeprocesser (Antonacopoulu & Bento, 2016). Genom ett reflexivt och 

kollektivt utforskande uppmanas deltagare att tydliggöra egna frågor och osäkerheter 
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kring områden såsom ansvar och etiska grundhållningar (Antonacopoulu & Bento, 

2016). Processer som överföring av kunskap mellan deltagare och inspiration till 

skaparkraft och agens har identifierats som framgångsfaktorer för ett konstnärligt 

inspirerat angreppssätt på ledarskap (Taylor & Ladkin, 2009).  

Ett exempel på en konstnärligt präglad ledarskapsutbildning som har studerats är 

den så kallade Shibbolethutbildningen. Denna baserar sig på känslomässig reflektion, 

samtal om etiskt ansvar samt konstnärliga inslag som foto, musik och diktuppläsningar. 

Deltagarna i studien var 50 seniora chefer.  Dessa  uppvisade högre neurobiologisk 

(uppmätt genom blodprov) och psykologisk stresstålighet jämfört med en kontrollgrupp 

som genomgick en UGL utbildning (Romanowska, 2014). Shibboleths deltagare 

uppvisade även en högre pro-social motivation (uppmätt genom personlighetstest), samt 

ett ökat ansvarstagande relativt kontrollgruppen (Romanowska, 2014).  

 

Medarbetare och chefers attityder till ledarskap 

Mätningar av attityder till ledarskap har traditionellt sett baserat sig på stora mätverktyg 

som till exempel Leadership Development Behaviour Questionnaire (LDBQ) (Arnold, 

Arad, Rhoades, Drasgow, 2000). Studier som använt detta instrument har observerat 

kongruens mellan medarbetare och chefers preferenser av ett idealt ledarskap (Lucas, 

Messner, Ryan & Sturm, 1992). Både medarbetare och chefer på ett företag i 

försvarssektorn i England föredrog ett ledarskap som utmärktes av ett fokus på 

relationer och organisationens uppgift. Medarbetarna var dock mer heterogena som 

grupp inom sina attityder till ledarskap än vad cheferna var (Lucas et al., 1992). 

I Sverige har man funnit att personer högre upp i företagens organisatoriska 

hierarkier generellt sett verkade tycka bättre om ledarskapet i sin organisation än vad 

medarbetarna som inte hade något personalansvar gjorde (Framfot, 2018). Detsamma 

gällde också för betygsättning av de operativa chefernas vardagsarbete; det vill säga att 

cheferna i studien generellt sett tyckte att cheferna arbetar bättre än vad medarbetarna 

tyckte att cheferna gjorde (Framfot, 2018).  

I en annan undersökning fann Ahltorp (2003) att chefer och medarbetare hade 

många likheter i sin syn på chefskap men att cheferna även ansåg sig vara mer lyhörda, 

empatiska och dialogvänligt inställda än vad deras medarbetare ansåg att cheferna var. 

Chefer kan också ha en mer idealiserad bild av vad de själva kan åstadkomma än vad 

som är fallet enligt medarbetarna. En sådan bild kan också lätt förstärkas av selektiv 
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feedback från underställda på arbetsplatsen som inte är helt ärliga i sin feedback på 

grund av rädsla för repressalier (Alvesson, 2001; Alvesson & Blom 2019).  

 

Föreliggande studie  

Distansen eller samsynen i attityder mellan medarbetare och chefer har visat sig påverka 

olika aspekter av organisationers prestation, som exempelvis arbetsmiljö (Bertlett, 

2011) välmående och skattad arbetsförmåga (Hasson, Tafvelin, & von Thiele Schwarz 

(2013; 2017). Bertlett (2012) och Alvesson och Blom (2019) har efterfrågat fler studier 

om medarbetares och chefers attityder till-, och syn på ledarskap i en given kontext, 

både konceptuellt och empiriskt.  

Ledarskap sker i ett samspel mellan personer, processer, positioner och 

kompetenser vilket gör det värdefullt att belysa fenomenet ledarskap ur flera perspektiv 

inom en och samma organisation (Hartley & Allison, 2000; Hartley & Hinksman, 

2003). Vanliga sätt att kategorisera ledarskap har varit genom uppdelning av ledarstilar 

(transformativt och transaktionellt) och som utvecklingsprocesser (ledarutveckling 

kontra ledarskapsutveckling) (Bass et.al, 2003; Day, 2001). Ledarskap har ansetts gå att 

tränas upp och olika kompetensutvecklingsalternativ finns, men det har inte gjorts 

systematiska utvärderingar av vad som fungerar och hur utbildningsalternativ påverkar 

inte bara ledarna utan även dess följare. De vanligaste kurserna i Sverige är UGL men 

även värderingsdrivna ledarskapsutbildningar har ökat i popularitet. Nyare konstnärligt 

inspirerade ledarskapsutbildningar som till exempel Shibbolet har också visat 

intressanta empiriska resultat och utgör därigenom ett slags alternativ till de övriga två  

(Aspehjult & Jernberg, 2006; Nilsson, 2005; Romanowska, 2014). 

Med bakgrund av ovan är det relevant att undersöka om medarbetare och chefer 

inom en organisation har en liknande bild av vilken typ av ledarstilar, utvecklingstyper 

och fortbildningsprogram som de anser vara önskvärda för sin organisation. Kunskap 

om attityder i dessa områden torde även vara värdefullt för valt företag då det kan ge 

dem information för arbete med utveckling av adekvata utvecklingsprogram för ökat 

ledarskap. 

Syfte. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur medarbetare och chefer 

ser på ledarskap och specifikt om grupperna uppvisar skillnader i sin preferens av 

ledarskap gällande aspekterna ledarstil, chefsutveckling samt fortbildning. 

Frågeställningar. För att uppfylla syftet användes tre forskningsfrågor: 

a) Idealbild av ledarskap: Vilket av transformativt och transaktionellt ledarskap 
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föredrar de anställda inom organisationen och skiljer sig denna syn åt mellan 

chefer och medarbetare?  

b) Chefsutveckling: Vilken av ledarutveckling och ledarskapsutveckling föredrar 

de anställda inom organisationen och skiljer sig denna syn åt mellan chefer och 

medarbetare?  

c) Fortbildning: Vilken av UGL, värdgrundsbaserat ledarskap eller konstnärliga 

ledarskapsprogram föredrar de anställda inom organisationen och skiljer sig 

denna syn åt mellan chefer och medarbetare?  

 

Metod 

Deltagare och urval 

I denna studie användes ett bekvämlighetsurval där samtliga deltagare rekryterades från 

ett stort nordiskt företag. Företaget beskriver sig självt som ett omsorgsföretag med 

verksamhetsområden inom områden som personlig assistens, äldreomsorg och boende 

för individer med särskilda behov. Totalt svarade 69 personer i Sverige på den enkät 

som skickades ut och av dessa var 34 chefer (med personalansvar för minst 1 person) 

och 35 var medarbetare (utan något som helst personalansvar).  

Bland de deltagande cheferna var 24 kvinnor och 10 män. I gruppen medarbetare 

var 19 av de svarande kvinnor och 16 män. Medelåldern hos deltagande chefer var 

M=44 år (SD=8.90) och i gruppen medarbetare M=39 år (SD=12.10). Bland cheferna 

hade 27 (närmare 80%), avslutat universitetsutbildning som sin högsta utbildning,  4 

gymnasium och 3 någon annan form av utbildning. Bland medarbetarna var det också 

80 % (eller 28) som hade en avslutad universitetsutbildning som sin högsta utbildning, 2 

gymnasium och 5 någon annan form av utbildning. 

På enkätfråga 7, vilken behandlade forskningsfråga 3 om fortbildningsalternativ 

(se vidare nedan) fanns ett visst internt bortfall, tre svaranden hade hoppat över att fylla 

i denna fråga så för just denna enkätfråga var det 66 deltagare (varav 34 chefer och 32 

medarbetare). 

 

Mätinstrument 

I denna studie användes en elektronisk enkät som innehöll fyra bakgrundsfrågor (kön, 

ålder, roll i organisationen och högsta avslutad utbildning) följt av de tre delarna som 

mätte önskad ledarskapsstil, önskad typ av chefsutveckling samt önskad fortbildning (se 

bilaga 1).  
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Önskad ledarskapsstil. För att mäta vilken ledarskapsstil deltagarna föredrog 

användes en adaptation av Multi Leadership Questionnaire Form 1 (Bass, 1985) samt 

med frågor från Global Transformational Leadership Scale (Carless, Wearing & Mann, 

refererad i Frithiof & Johansson, 2014). Denna konstruktion har använts för att fokusera 

på önskad ledarskapsstil snarare än utvärdering av existerande ledarskap (Frithiof & 

Johansson, 2014). Frågan; ”vad är en ideal ledare i dina ögon?” hade 13 påståenden som 

den svaranden fick ranka vikten av mellan 1 och 5. Av dessa tretton olika påståendena 

som användes så mättes attityden till transformativ ledarstil utifrån medelpoängen av 

resultaten på de åtta påståenden som fångar områden som relationell kompetens, 

motivation med mera (påståendena 5 b, c, e, f, g, h, j, l i enkäten). Attityden till 

transaktionellt ledarskapsstil mättes utifrån medelpoängen de fem påståenden som 

handlar om rutiner, vikten av att undvika misstag och tydliga incitament på 

arbetsplatsen (påståendena 5 a, d, i, k, m i enkäten). Ett cronbach’s alpha test  

genomfördes i syfte att undersöka studiens reliabilitet. Värdet var 0.77 för skalan 

gällande transformativt ledarskap och 0.61 gällande transaktionellt ledarskap. 

Chefsutveckling. I nästa fråga av enkäten avhandlades hur de svarande skattade 

ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Då inga översatta, existerande skalor kunde 

identifieras för detta utgick jag ifrån Days (2001) samt Dalakouras (2009) beskrivningar 

av skillnader mellan ledarutveckling och ledarskapsutveckling och designade 

enkätfrågan från dessa arbeten. Frågan som ställdes till deltagarna här var ”Hur skapas 

ledarskap i din organisation?”. Deltagarna fick skatta sin preferens av 6 påståenden 

mellan 1-5. Attityden till ledarutveckling mättes utifrån medelpoängen av resultaten på 

de tre påståenden som betonade investering i chefernas roller och kompetenser som 

individer (påståendena 6 c, d och f i enkäten). Attityden till ledarskapsutveckling mättes 

genom medelpoängen från resultaten på de påståenden som betonade organisatoriska 

investeringar i processer, såsom till exempel att integrera lärande som en del av det 

kontinuerliga uppföljningsarbetet i organisationen (påståendena 6 a, b och e i enkäten). 

Cronbach’s alpha var 0.54 för skalan gällande ledarutveckling samt 0.71 gällande 

ledarskapsutveckling. 

Fortbildning. Gällande det sista området fortbildning (fråga 7) så testades detta 

genom att svaranden fick en fråga som beskrev ett fiktivt scenario där organisationen 

där de jobbar beslutat sig för att genomföra kompetensutveckling för ett ökat ledarskap i 

hela organisationen. Som personal på företaget hade de möjlighet att välja bland tre 

olika alternativ till utbildning, och genom att betygsätta relevansen av de tre olika 
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alternativen fick de skatta sin preferens. De tre olika alternativen beskrevs genom små 

vinjetter som byggde på den introduktion av UGL, värdegrundsbaserat ledarskap och 

Shibboleth som redovisats. Attityden till de tre alternativen upmättes genom 

medelpoängen på skattningen för varje alternativ (vart och en av de tre olika 

alternativen kunde skattas mellan 1-5).  

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten utformades digitalt genom onlineverktyget Survey Monkey. Genom en URL 

adress kunde den som klickade komma till enkäten. Länken placerades på företagets 

intranät av företagets HR chef tillsammans med ett brev som utformats av företagets HR 

chef (se missiv i bilaga 2). Länken publicerades den 3 december 2018 och stängdes den 

1 februari 2019.  

 

Design och dataanalys  

Insamlade och bearbetade data analyserades med Statistical Package of Social Sciences 

(SPSS, version 25). För att besvara studiens tre frågeställningar användes en mixad 

design där yrkesroll (medarbetare och chefer) fungerade som oberoende variabel vid 

alla tre frågor, men där den andra oberoende variabeln skiljde sig åt i de olika frågorna. 

För en översikt av studiens design se tabell 1 nedan. 

Vid samtliga analyser användes flervägs-ANOVA för mixad design där 

signifikansnivån vad satt till 5 %. T-test användes för att göra uppföljningstest där 

effekter kunde identifieras.  
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Tabell 1. Översikt över studiens design. Frågor, variabler och tester. 

        Forskningsfråga              OBV                      BV          Tester 
 

 
Fråga 1: Vilket av transformativt och 
transaktionellt ledarskap föredrar de 
anställda inom organisationen och 
skiljer sig denna syn åt mellan chefer 
och medarbetare? 

 
Organisatorisk roll 
(medarbetare,chef) 

 
Medelpoäng som 
mäter attityden till 
olika stilar 
(transformativ vs 
transaktionell) 

 
2*2 ANOVA 

 
Ledarskapsstil; 
(transaktionell,transformat
iv) 
 
 

 
Ev 
uppföljningstest 
(t-test) 

 
Fråga 2: Vilken av ledarutveckling och 
ledarskapsutveckling föredrar de 
anställda inom organisationen och 
skiljer sig denna syn åt mellan chefer 
och medarbetare? 
 
 

 
Organisatorisk roll; 
(medarbetare, chef) 

 
Medelpoäng som 
mäter attityden till 
olika stilar (ledar 
utveckling vs 
ledarskaps-
utveckling 

 
2*2 ANOVA 

  
Chefsutveckling; 
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Uppföljningstest 
(t-test) 
 

 
Fråga 3: Vilken av UGL, 
värdgrundsbaserat ledarskap eller 
konstnärliga ledarskapsprogram 
föredrar de anställda inom 
organisationen och skiljer sig denna syn 
åt mellan chefer och medarbetare? 

 
Organisatorisk roll; 
(medarbetare,chef) 

 
 
Medelpoäng som 
mäter attityden till 
olika utbildnings-
alternativ  

 
2*3 ANOVA 

 
Fortbildning; (UGL, 
värderingsdriven 
utbildning, shibboleth) 

Ev 
Uppföljningstest 
(t-test) 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enkäten designades utifrån de riktlinjer Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet antog i mars 1990 (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke och 

konfidentialitet säkerställdes i aktiv form genom själva enkäten: Genom att besvara 

enkäten gav deltagarna sitt samtycke till att delta samt till att låta data behandlas 

anonymt då detta framgick i missivet till enkäten. Inga IP nummer eller kopplingar till 

de svarandes identitet kunde göras. Utöver den av respondenterna själva lämnade 

informationen om chefsroll respektive medarbetarroll, kön samt ålder och skattningar av 

ledarskapspreferenser så var det ingen annan uppgift om deltagande personer som 

registrerades. Den registrerade informationen kunde ej kopplas till individen i 

behandling av data och när arbetet blir godkänt kommer all data raderas. 

 

Resultat 

För att göra resultatredovisningen tydlig presenteras texten utifrån de tre 

frågeställningar som har styrt uppsatsen, det vill säga först resultat för ideal 

ledarskapsstil, därefter chefsutveckling och sist önskad fortbildning. Under varje fråga 
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redovisas först resultatet för hela urvalet (medarbetare och chefer tillsammans). Därefter 

redovisas eventuella skillnader eller likheter i svaren mellan grupperna medarbetare och 

chef.  

 

Idealt ledarskap 

Hur deltagarna skattade de två ledarstilarna är angivet i tabell 2. Gällande vilken typ av 

ledarskapsstilar som personalen på företaget föredrog så visade en 2 Ledarskapsstil 

(transformativt ledarskap vs transaktionellt ledarskap) * 2 Organisatorisk roll 

(medarbetare vs chef) ANOVA med mixad design en signifikant huvudeffekt av 

ledarstil; F(1,67)=271.01, p<.001, η2p=.80. Detta innebär att oberoende av 

organisatorisk roll så var transformativ ledarskapsstil signifikant högre skattad än 

transaktionell bland personalen på företaget. Däremot var det ingen huvudeffekt av 

organisatorisk roll, F(1,67)=1.61, p=.210, η2p=.02. Därtill uppmättes en signifikant 

interaktionseffekt mellan organisatorisk roll och prefererad ledarstil: F(1,67)=8.96, 

p=.004, η2p=.12. En uppföljning av denna interaktionseffekt genom oberoende t-test 

visade att chefernas genomsnittliga skattningar av transformativt ledarskap var 

signifikant högre än medarbetarnas skattning av samma ledarskapsstil 

(medelvärdesskillnad=0.38, p=.002), däremot var det ingen skillnad mellan grupperna i 

skattningen av det transaktionella ledarskapet (medelvärdesskillnad=-0.07, p=.635). 

Sammanfattningsvis ger data för handen att personalen föredrar transformativt 

över transaktionellt ledarskap. Preferenserna skiljer sig åt mellan medarbetare och 

chefer genom att chefer föredrar transformativt ledarskap mer än vad medarbetarna gör.  

 

Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för medarbetare och chefers 

skattningar av de två ledarskapsstilarna, N=69.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Medarbetare Chefer 

Ledarskapsstil M (SD) M (SD) 

Transformativ 4.16 0.60 4.54 0.26 

Transaktionell 3.15 0.70 3.08 0.61 
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Chefsutveckling 

Som tabell 3 visar finns det inom hela urvalet inte någon större preferens för en 

chefsutveckling över en annan, båda typerna av utveckling skattades i liknande nivåer. 

Vidare var medarbetare och chefer likartade i sin syn på dessa typer av utveckling. 

Gällande vilken typ av chefsutveckling personalen föredrar så genomfördes en 2 

Utveckling (ledarutveckling vs ledarskapsutveckling) * 2 Organisatorisk roll 

(medarbetare vs chef) ANOVA med mixad design. Inga huvudeffekter eller 

interaktionseffekter kunde observeras  

.  

Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för medarbetare och chefers 

skattningar av de två utvecklingsalternativen, N=69.    

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildning 

Hur deltagarna i studien skattade de olika fortbildningsalternativen återges i tabell 3. 

För att besvara forskningsfråga 3 genomfördes en 3 Utbildning (UGL vs 

Värdegrundsbaserad utbildning vs Shibboleth) * 2 Organisatorisk roll (medarbetare vs 

chef) ANOVA med mixad design. Analysen visade på en huvudeffekt för utbildning 

F(2,128)=15.70, p<.001, η2p=.20, men det fanns ingen huvudeffekt av organisatorisk 

roll, F(1,64)=0.15, p=.697, η2p=.00, eller någon interaktion mellan utbildningstyp och 

organisatorisk roll, F(2,128)=0.80, p=.453, η2p=.01. 

För att undersöka hur huvudeffekten för utbildning såg ut så genomfördes parvisa 

jämförelser med bonferronijustering. Genom ”pariwise comparsion” i SPSS visades det 

att UGL värdesattes högre än Schibboleth (medelvärdesskillnad=0.653, p=.007), att 

även värdegrundssbaserad utbildning föredrogs före Shibboleth (medelvärdesskillnad = 

1.13, p<.001), samt att värdegrundsbaserad utbildning i sin tur skattades högre än UGL 

(medelvärdesskillnad =0.48, p=.028). 

 

 

 Medarbetare Chefer 

Utvecklingstyp M (SD) M (SD) 

Ledarskapsutveckling 4.22 0.80 4.35 0.48 

Ledarutveckling 4.22 0.70 4.40 0.45 
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Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för medarbetare och chefers 

skattningar av de tre fortbildningsalternativen, N=66.  

 

 
Diskussion 

Diskussionsavsnittet redovisas i fyra olika delar. Först diskuteras huvudresultatet i 

relation till studiens tre forskningsfrågor. Därefter förs en diskussion av några aspekter 

av resultaten mer ingående och med nyanseringar och problematiseringar. Detta följs av 

en metoddiskussion och sist görs en kortare utblick mot framtida forskning.  

 

Huvudresultat 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur medarbetare och chefer såg på 

ledarskap och specifikt om grupperna uppvisade skillnader i sin preferens av ledarskap 

gällande aspekterna ledarstil, chefsutveckling samt fortbildning.  

Gällande forskningsfråga ett – ledarstil –  visade resultaten att både medarbetare 

och chefer föredrog transformativ ledarskapsstil över transaktionell, samt att cheferna 

uppskattade den transformativa ledarstilen än mer än vad medarbetarna gjorde. 

Under forskningsfråga två studerades chefsutveckling och här kunde inga 

statistiskt signifikanta resultat erhållas: Både medarbetare och chefer verkade se på 

chefsutveckling för ledarskap på ett liknande sätt utan någon tydlig preferens mellan 

alternativen ledarutveckling och ledarskapsutveckling.  

Gällande forskningsfråga tre och fortbildning svarade deltagarna tydligt att det 

värdegrundsbaserade fortbildningssalternativet var mest relevant som fortbildning för 

ledarskap i hela organisationen. UGL var mindre populärt än det värdgrundsbaserade 

alternativet men mer populärt än konstnärliga utbildningar som Shibboleth. Ingen 

skillnad fanns mellan medarbetare och chefer i dessa attityder.  

 Medarbetare Chefer 

Utbildningstyp M (SD) M (SD) 

Shibboleth  2.70 1.30 2.76 1.30 

UGL 3.35 1.20 3.35 1.17 

Värdegrundsbaserad utb  3.81 1.02 3.64 1.06 
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Resultaten ovan visar att personalen på företaget överlag ser ganska likartat på 

ledarskapet i de tre aspekterna av ledarskap och att få skillnader finns utifrån 

organisatorisk roll: Urvalet föredrog transformativ ledarskapsstil och 

värdegrundsbaserad fortbildning.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i studien gav för handen att medarbetare och chefer var ganska 

likartade i sina attityder till ledarskap. Detta påminner om vad som uppvisats i empirisk 

forskning i England, där man dock använde andra mätmetoder (Lucas et.al 1992). En 

tolkning till samsynen i denna studie kan vara att branschen (omsorg) som sådan lämpar 

sig för hög synkronisering mellan medarbetare och chefer: Jag antar att tidspressen är 

större i denna bransch än på många andra håll och att företaget blir mer snabbrörligt om 

preferenserna är synkroniserade. En annan möjlig tolkning är att företaget redan har 

arbetat med ledarskapsprogram och att medarbetarna därigenom har fått insyn och 

samsyn i olika aspekter av ledarskap. 

En skillnad mellan medarbetare och chefer kunde dock uppmätas och det var på 

forskningsfråga ett där chefer värderade det transformativa ledarskapet högre än vad 

medarbetarna gjorde. En tänkbar förklaring till denna skillnad kan vara att cheferna 

genom olika typer av utbildningar har fått lära sig mer om ledarskap än vad 

medarbetarna och därför också känner till att transformativt ledarskap är positivt 

utvärderat i ledarskapslitteratur (Yukl, 2012; Elenkov 2002; Zhu, Chew & Spanger, 

2005). En annan möjlighet kan vara ett cheferna omedvetet länkar sitt eget ledarskap 

med områden som motivation och inspiration (transformativt ledarskap) snarare än med 

rutiner och belöningar (transformativt ledarskap). Ahltorp (2003) visade ju att ledare ser 

sig själva som mer dialogvänliga än vad medarbetare gör och ny data visar att  personer 

högre upp i organisationer har en mer välvilligt inställd uppfattning om existerande 

ledarskap än vad personer lägre ner i organisationer har (Framfot, 2018). Om det är så 

att chefer indirekt eller omedvetet betygsätter sig själva när de skattar ett önskat 

ledarskap så skulle detta möjligen kunna förklara varför cheferna värderade det 

transformativa ledarskapet högre än vad medarbetarna gjorde.  

En annan aspekt av resultatet som stödjer att cheferna som grupp har en större 

samsyn på ledarskap än medarbetarna är att standardavvikelsen för näst intill alla 

uppmätta variabler i tabell 2,3 och 4 i resultatet är något högre bland medarbetarna än 

bland cheferna. Även om grupperna i stort är överens så verkar det ändå vara något med 
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gruppen chefer som gör att de är mer tydliga. eller likriktade i sina svar än vad 

medarbetarna är. Detta mönster påminner om resultat från andra studier (Lucas et al., 

2018) och kan vara relevant för företaget att ta med sig om och när de går vidare med att 

utforma insatser för ledarskap i sin organisation.  

När det kommer till frågan om ledarutveckling kontra ledarskapsutveckling så var 

detta den enda frågan där deltagarna som helhet inte uppvisade en statistiskt säkerställd 

preferens för något av alternativen, båda de beroende variablerna fick ungefärligen lika 

stora medelvärden av urvalet som grupp såväl som bland medarbetare och chefer var för 

sig. Dalakoura (2009) skriver att moderna organisationer har ett behov av att investera i 

processer och kontinuerligt arbete snarare än i individer. Illeris (2007) framför liknande 

argument när han talar om behovet av flexibla, moderna organisationer. Det är därför 

lite förvånande och intressant att de svarande i denna undersökning inte skattat 

alternativen om ledarskapsutveckling i organisationen högre än utveckling för chefer 

som individer (ledarutveckling).  

Den sista frågan handlade om önskade utbildningsalternativ och här var det 

värdegrundsbaserade alternativet mest populärt av alla alternativ och för alla 

organisatoriska roller. Trots att UGL traditionellt har varit en mycket populär 

ledarskapsutbildning (Nilsson, 2005) valde deltagarna ett annat alternativ och de gjorde 

det med en (signifikant) tydlighet i sina svar. Det framstår som relevant för det 

bidragande företaget att studera detta vidare då det kan ha stor praktisk relevans när 

bolaget arbetar med fortbildning.  

Romanowska (2014) har funnit positiva effekter för både chefer och medarbetare 

inom ramen för konstnärligt inspirerade utbildningar (Shibboleth). I denna uppsats fick 

dock alternativet det lägsta betyget bland de tre fortbildningssalternativen; detta kan ha 

att göra med att konstnärligt ledarskap fortfarande är en relativt ny diskurs inom 

ledarskapsforskningen och därför svårtillgängligt för potentiella deltagare. 

Angreppsättet med musik och diskussioner om etik kan framstå som främmande och det 

finns en möjlighet här i att bli tydligare kring kommunikationen av de starka 

vetenskapliga fynd som gjorts.  

 

Metoddiskussion 

Det finns flera lärdomar att göra ifrån arbetet med denna studie. För det första är urvalet 

viktigt att beakta. Urvalet var i denna studie väldigt litet. All potentiell inferens behöver 

därför göras med stor försiktighet. 
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Bakomliggande variabler kan också tänkas ha påverkat resultatet eftersom chefer 

och medarbetare är olika i en rad avseenden. För att minska antal störande variabler 

användes personal på ett och samma företag snarare än medarbetare och chefer från 

flera företag. Genom att även inkludera frågor kring kön, ålder och utbildningsnivå var 

det möjligt att kontrollera för eventuell påverkan från dessa faktorer. Trots detta är det 

viktigt att uppmärksamma att andra faktorer kan ha påverkat resultatet. Eftersom 

företaget valde att lägga upp enkäten på företagets webbportal med ett missiv istället för 

att skicka ut det som mail så behövde de svarande själva klicka sig in på enkäten. Detta 

kanske kan ha haft en effekt på så sätt att färre svarade än vad som hade skett om 

enkäten gått ut som mail, samt att det kan också vara så att de som svarade via 

webbportalen kanske har ett större intresse och/eller kunskaper än andra på företaget 

inom områden som att hantera intranätet, besvara online enkäter, påverka på sin 

arbetsplats och/eller ta del av tankar kring ledarskap. Representativiteten kan inte 

säkerställas.   

Vidare är det enskilda företag som valde att ställa upp i undersökningen ett 

modernt företag där frågor om ledarskap tas på stort allvar. Möjligheten att få ta del av 

resultaten bidrog kanske till att företaget ställde upp, något som i sin tur säger något om 

hur motiverade bolaget är kring att jobba med dessa frågor. Företaget har också till 

exempel fått priser för sitt jämställdhetsarbete såväl som sitt varumärkesarbete. Därför 

är det viktigt att tolka resultaten i den här studien – en observerad samsyn mellan 

medarbetare och chefers attityder till ledarskap – försiktigt. 

Värt att nämna är att studien haft ett innovativt element i sin utformning av att 

omfatta både chefer och medarbetares attityder till ledarskap i de tre undersökta 

aspekterna. Sättet att mäta attityder till ledarskap på skiljer sig åt i jämförelse med 

verktyg som använts i andra empiriska studier kring medarbetare och chefers attityder 

till ledarskap. som till exempel Leader Behaviour Description Questionnaire (Lucas et 

al., 1992). En anledning till detta är att Arnold et al. (2000) menar att instrument som 

LDBQ passar bättre för att mäta ledarskapsattiyder i traditionella och gamla 

organisationer än i moderna och teambaserade organisationer som den i föreliggande 

studien. Ett annat problem med att använda LBDQ är att det är så stort. Instrumentet har 

över 100 påståenden totalt sett och det hade blivit för komplexa för användning i denna 

uppsats. 

Skillnaden i mätredskap innebär att det är svårt att jämföra magnituder i resultat 

mellan studierna, men huvudresultatet i denna studie pekar dock i samma riktning som 
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hos Lucas et al. (1992), nämligen den att chefer och medarbetare är relativt samsynta i 

vad de efterfrågar när det gäller ledarskap. Skalorna för mätning av önskad ledarstil 

(forskningsfråga 1) bygger också på skalor använda i andra studier (Frithiof & 

Johansson. 2014) och även här går resultaten i denna studie i samma riktning som de 

som fanns i studier som använt det instrumentet, det vill säga att transformativt 

ledarskap föredrogs över transaktionellt ledarskap.  

Den interna reliabiliteten var högre för skalan som mätte transformativ 

ledarskapsstil än den som mätte transaktionell (Cronbach alpha om 0.77 respektive 

0.61). För frågan om chefsutveckling var reliabiliten högre för skalan mätandes 

ledarskapsutveckling än för ledarutveckling (0.71 vs 0.54). Kanske kan detta ha att göra 

med att vissa av frågorna i enkäten som handlade om transaktionellt ledarskap och 

ledarutveckling var språkligt krångliga. Ett exempel är fråga 5m där frågan handlar om 

att skatta vikten av ”undvikande av misstag” snarare än att skatta ett positivt 

ledarskapsattribut i sig (jfr 5 b: ”att kommunicera en vision”).  

Enkätfrågan om fortbildningsalternativ skulle tjäna på att ha en grundligare 

genomarbetning då det var svårt att hitta strukturerade analyser för vilka typer av 

alternativ att de facto inkludera här. Detta i sig är också en intressant observation i sig. 

Som Nilsson (2005) har påpekat, saknas det systematiska kartläggningar, utvärderingar 

och jämförelser mellan olika ledarskapsutbildningar i Sverige – och därav blir 

utformning av mätinstrument i förhållande till dessa utbildningar också utmanande; en 

söker förstå vad det är en mäter.  

Sammanfattningsvis kan man alltså se problematik i studien både med urvalets 

storlek och potentiella bakomliggande variabler, samt med validiteten i mätinstrument. 

Det finns dessutom risk för endogenitet: Eftersom bara ett företag har studerats så är det 

av vikt att påkalla ett behov av jämförelser som kan arbeta vidare med frågan, gärna 

inom och mellan branscher. Den låga validiteten innebär också att resultaten bör beaktas 

med försiktighet i väntan på vidare studier.  

 

Implikationer och vidare forskning  

Resultatet av denna studie visade att transformativt ledarskap föredrogs framför 

transaktionellt ledarskap. Detta går i linje med andra studier (Frithiof & Johansson, 

2014) och ger vidare stöd åt transformativt ledarskap i teori och praktik.  

Vidare så är skillnaden i preferenser mellan chefer och medarbetare liten. En 

möjlighet till samstämmigheten är att företaget faktiskt är framgångsrikt och jobbar så 
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pass bra som de gör idag med ledarskapsfrågor. En annan kan vara att branschen (likt 

försvarsbranschen som refererats i andra studier) kräver en stor samsyn som också syns 

i den här studien. En relevant forskningsfråga att arbeta vidare med skulle kunna vara 

att försöka göra liknande studier som denna på andra företag i samma sektor för att se 

om riktningar i resultaten skiljer sig åt.  

En annan aspekt handlar om att det trots den relativa samsynen fanns några 

skillnader mellan grupperna, nämligen den att chefer föredrog transformativt ledarskap 

mer än vad medarbetarna gjorde, samt att chefernas svar var mer homogena än 

medarbetarnas överlag, resultat som också dessa går i linje med andra studier på 

området (Ahltorp, 2003; Frithiof & Johansson, 2014; Lucas et al., 1992). Det vore 

intressant för framtida forskning att kvalitativt titta vidare på vad det kan tänkas vara i 

rollen att vara chef som gör att cheferna i högre grad svarar lika? Och/eller om det kan 

vara så att chefer indirekt betygsätter sig själva när de uttalar sig om önskade 

ledarskapsstilar?  

Resultaten från föreliggande uppsats kan tillämpas av företaget. Genom att 

uppmärksamma att både chefer och medarbetare uppskattar transformativt ledarskap 

med höga inslag av värdegrundsbaserad fortbildning kan lämpliga utvecklingsinsatser 

undersökas och potentiellt utvecklas på företaget. Det är förhoppningsvis av värde för 

företaget självt såväl som för deras verksamhet.  
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Bilaga 2: Missiv som medföljde enkäten på arbetsplatsen 

 

”Vill du hjälpa en ledarskapsstudent med hans uppsats och samtidigt bidra till 
mer insikt i ledarskap? Inom ramen för hans studier på högskolan Gävle skall 
Martin Hallberg genomföra en uppsats om attityder till ledarskap. ”Syftet 
med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan hur medarbetare 
och chefer ser på och värderar ledarskap och kompetensutveckling”, säger 
Martin i hans brev till oss. ”Jag vill bidra till att företag och organisationer 
blir bättre på att välja den typ av kompetensutveckling som är mest lämpad 
för dem. Det kan ge en ny kunskap om de värden som olika pedagogiska 
ansatser kan bidra med.” Hjälp Martin genom att fylla i en kort enkät 
https://sv.surveymonkey.com/r/XB7QPGP senast 20 december. Alla svar 
behandlas direkt av Martin Hallberg.


