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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka betydelsen av en kurs för cheferna i 

ledarskapsutveckling för medarbetarna på ett större industriföretag i Sverige. Huruvida 

medarbetarnas arbetstrivsel utifrån självskattning av områden för prestation, arbetsgrupp, 

individ, arbetssituation, samt ledarskap skiljer sig mellan före en genomförd 

ledarskapsutbildning, direkt efter, och vid en ettårs uppföljning.  

Då rådata från mätningarna år 2010 och 2011 inte fanns tillgängliga, utan måste rekonstrueras 

från procentsammanställningar av svar och information om hur många som svarat på de olika 

påståendena (57 st.), analyserades svaren till varje enskilt påstående med en 

envägsvariansanalys med mellanpersonsdesign och år som oberoendevariabel.  

Resultatet indikerade att ledarskapsutveckling bidragit till positiva effekter för medarbetarnas 

självskattning inom områdena för prestation, individ, arbetssituation och främst inom området 

för ledarskap, där 13 av 15 påstående visade på signifikanta skillnader. Inom området 

arbetsgrupp visade dock ingen signifikans.  

Vidare var syftet att studera om ledarskapsutveckling även bidragit till ökad produktivitet. För 

att kunna se skillnader i maxprestationen mellan år 2010 och 2011 användes ett t-test. Ingen 

signifikant skillnad kunde hittas mellan åren. 
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Abstract 

 

Leadership of development impact on perceived job satisfaction and productivity 

 

The aim of this study was to examine the meaning of a management training program in 

leadership development for employees at a major industrial company in Sweden. Whether the 

employees' job satisfaction based on self-assessment in areas of performance, work group, 

individual, work situation, and leadership are different between before completed leadership 

training, immediately after, and at one year follow up. 

Since the raw data from the measurements in 2010 and 2011 were not available, it had to be 

reconstructed from percent compilations of answers and information about how many people 

responded to the earlier statements (57 pcs.), the responses to each statement analyzed with an 

oneway-anova with between person design and year as independent variable. 

The results showed that leadership development has contributed to a positive impact on 

employees' self-assessment in the areas of performance, individual, work situation, and 

mainly in the field of leadership, where 13 of 15 statement showed significant differences. In 

the area of work situation, however, showed no significance. 

A further aim was to study if leadership development also contributed to increase the 

productivity. To be able to see differences in maxprestation between 2010 and 2011, a t-test 

was used. No significant difference was found between the years. 

 

Keywords: employee, leadership, training and productivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

 

Vi vill börja tacka alla operatörer som varit villiga att delta i vår undersökning, utan er hade 

inte denna uppsats varit möjlig. Vi riktar också ett stort tack till våra kontaktpersoner på 

företaget som med stort intresse hjälpt oss att samla ihop all nödvändig data för att på bästa 

möjliga sätt lyckas sammanställa ett resultat. Vidare vill vi också tacka vår fantastiska 

handledare Anders Flykt för ett värdefullt stöd, som väglett oss genom hela uppsatsen med 

givande åsikter och kommentarer.  

 

Gävle 2012-05-22 

 

Camilla Isberg och Mari Palm 
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Introduktion 

Ledarskap gör skillnad (Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012)! Genom att vara 

en förebild, oavsett nivå, är av betydande vikt för verksamhetens framgång (Yaffe & 

Kark 2011). En ledare förväntas därmed att skapa förändring, utveckling samt 

utformning av visioner inom organisationen som tillsammans framkallar positiva 

resultat (Svenningsson & Alvesson, 2010).   

     Svenningsson och Alvesson (2010) hävdar att ledaren anses vara en bidragande 

faktor för organisationens framgång och dess ekonomiska resultat samt att ledarskapets 

betydelse för organisationens totala utfall kan i vissa fall räknas upp till hela 45 procent. 

Ett vanligt mått på effektivisering är enligt Söderfjäll (2007) objektiva värden som mäts 

i form av prestation, vilket kan vara bland annat antal producerade enheter eller 

ekonomiskt resultat. Vidare menar han att subjektiva värden som ledarskap kan föra 

med sig, också bör beaktas i mätningar. Exempel på subjektiva mått kan enligt 

Söderfjäll vara arbetstillfredsställelse, glädje, motivation, kunskapstillväxt, och trivsel 

som bidrar till att medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Detta resonemang stöds av 

Micha- Lange och Odabas (2003) att ansvaret till företagets resultat och effektivitet i 

hög grad ligger på ledaren, då denne har till uppgift att skapa arbetsglädje genom att få 

medarbetarna bli mer motiverade och engagerade. Xu och Coopers (2011) forskning om 

specifika ledarskapsbeteenden visar att beteenden som effektiv prestation, stöttning och 

utveckling av arbetslaget är bidragande delar till medarbetarnas engagemang. För att 

uppnå objektiva så väl som subjektiva resultat, är det grundläggande att ledaren behöver 

kompetensutveckling, och dessutom få stöd och bli motiverade och vägledda utifrån 

företagets mål och visioner (Rohlin, 2003).  

     Enligt Bushe (2010) drivs fortfarande många moderna företag med det föråldrade 

byråkratiska synsättet som bland annat består av ordergivning och kontrollbehov. Han 

menar att genom strategisk kompetensutveckling kan detta ålderdomliga synsätt 

undvikas. Istället bör man enligt honom försöka bygga hållbara samarbetsorganisationer 

där man lyfter upp ledarskap, teamwork, och människors färdigheter, som viktiga 

faktorer. Dessutom poängterar han att i den våg av förändring och förnyelse av 

arbetslivet som råder i det svenska samhället är det centralt för organisationen att 

förbereda ledarna och medarbetarna för möjliga framtida verksamhetsförändringar där 

dagens arbetsliv och samhälle ställer nya krav på livslångt lärande och 

kompetensutveckling. Ridley och Soutar (2007) konkluderar från sin studie, att det 

skulle vara till organisationernas fördel att utbilda sina ledare för att få en bättre 

förståelse för frågor om ett effektivt ledarskap, då effektivt ledarskap tydligt påvisas gå 
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hand i hand med arbetsglädje och engagemang hos medarbetarna (McMurray & Pirola-

Merl, m.fl. 2010). Rohlin (2003 s.10) tydliggör kortfattat omfattningen av ledarskapet 

och dess lärande; ”Den framgångsrike ledaren lär ständigt – lär av, lär in, och lär ut”.  

     Avsikten med denna studie är att utöka kunskapen om ledarskapsutvecklingens 

betydelse för medarbetarens arbetstrivsel utifrån självskattning inom områden som 

prestation, gruppen, individen, arbetssituation, och produktivitet på ett större 

industriföretag, samt att se om det är möjligt att påvisa en skillnad i produktivitet före 

och efter genomförandet av den aktuella ledarskapsutbildningen. Ledarskapsutbildning 

är numera enligt Lindelöw (2008) en kostsam investering, därför borde en analys som i 

den aktuella studien vara av stort intresse för samtliga företag och organisationer.  

     Urvalet av områden för denna studie bygger främst på Torbjörn, Petterson, och 

Arvonens (1996) metod, som handlar om att förbättra förutsättningarna för 

medarbetarnas prestation. Metoden går ut på att testa individens självskattning och 

bygger i sin tur på en modell för empowerment. Teorin om empowerment handlar i 

grunden om egenmakt över sin egen situation, men istället för att utgå ifrån detta menar 

Torbjörn et al. att empowerment är de förutsättningar som gäller för prestation på 

arbetsplatsen för ökad produktivitet, effektivitet, kundnöjdhet, och arbetstrivsel. 

 

Begreppet ledarskap 

Ledarskap kan definieras på många olika sätt. Till exempel menar Kaufmann och 

Kaufmann, (2005, s.382) att grunden i definitionerna är densamma i många avseenden, 

men att sammanhang och socialt inflytande är två huvudfaktorer. Vidare förklarar 

Granberg (2010) enligt Heery och Noons teori att ledare är den person, som fått till 

ansvar att leda och kontrollera gruppers sysslor. Ledarskap bygger på förtroende 

underifrån i förhållande till chefskap som har en mer formenlig titel, en maktposition 

tilldelad av överordnade (Rubenowitz, 2004). Genom att de underställda identifierar sig 

själva med ledaren, menar Hobman, Jackson, Jimmieson, och Martin (2011) att det 

finns en stark koppling mellan stödjande ledarskap, intellektuell stimulans, personlig 

identifiering och arbetsprestation, förutsatt att de underställda känner 

arbetstillfredsställelse. Det finns ett antal olika ledarskapsstilar passande för olika 

organisationsmål, men den transformella ledarskapsstilen är den modernaste och 

vanligaste i dag (Northouse, 2010). Då området kring ledarskap och 

ledarskapsutveckling är väldigt komplext, koncentreras denna studie kring det 

närliggande området som har betydelse för det aktuella företagets ledarskapsutbildning.  

 

http://csaweb116v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=hobman+elizabeth+v&log=literal&SID=5km8di04kpuosv40p8bmmoape6
http://csaweb116v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=jackson+chris+j&log=literal&SID=5km8di04kpuosv40p8bmmoape6
http://csaweb116v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=jackson+chris+j&log=literal&SID=5km8di04kpuosv40p8bmmoape6
http://csaweb116v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=martin+robin&log=literal&SID=5km8di04kpuosv40p8bmmoape6
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Transformellt ledarskap 

Enligt Burns (Söderfjäll, 2007) kan transformellt ledarskap förklaras genom en process 

som sker i tre olika steg. Första steget är att öka medvetenhet och få förståelse för 

värderingar, visioner samt att lägga upp en plan hur man uppnår dessa. Andra steget är 

att ta till vara intressen som är mest främjande för samhället, organisationen, och 

gruppen. Det tredje och sista steget tillgodoser medarbetarnas behov att kunna utvecklas 

samt att få göra det man vill göra.  

      Söderfjäll (2007) förklarar ändamålet med transformerande ledarskap, med stöd av 

Burns teori, att det skapar trivsel, ökar motivationen och ökar prestationsnivån hos de 

underställda genom att få dem att känna sig betydelsefulla och skapa mening i det de 

gör. Vilket även framläggs av Arnold, Turner, Barling, Kelloway, och MCee (2007) där 

ett transformellt ledarskap har ett positivt inflytande på medarbetarnas psykiska 

välbefinnande och där medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt, verkar spela 

en stor roll för att förklara det positiva förhållandet mellan ledarskapsstil och inflytande. 

I en studie av Gundersen, Hellesoy, och Reader (2012) har det visat sig att 

transformerande ledarskap även ger positiv effekt på ökad grupprestation och 

arbetstillfredsställelse. Andra studier som påvisar positiva effekter av transformellt 

ledarskap är bland annat en studie av Walumbwa, Lawler, Avoli, Wang, och Shi (2005) 

som menar att transformellt ledarskap och effektivitet är positivt relaterade till de 

underställdas arbetsrelaterade attityder samt en studie av Dirks och Ferrin (2002) som 

visar att transformellt ledarskap i kombination med medarbetarnas förtroende till sin 

ledare också skapar engagemang och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Dock 

menar Warr och Inceoglu (2012) för att lyckas öka medarbetarnas engagemang är det 

nödvändigt att också se till att de har givande arbetsuppgifter för att känna 

meningsfullhet.  

     Ett transformellt ledarskap tros ha en inverkan på de underställdas välmående och 

bidrar enligt Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) till ett innovativt arbetsklimat, 

som i sin tur kan ge en positiv effekt i en organisatorisk process. Genom att utbilda 

ledaren transformativt ökar man chansen till bättre arbetsklimat och även därmed öka 

anställdas välbefinnande som är ett kostnadseffektivt alternativ till storskaliga insatser i 

organisationen (Söderfjäll, 2007). 

     Burns (Söderfjäll, 2007) klargör att motsatsen till transformativt ledarskap är 

transaktionellt ledarskap, denna stil kan härledas till det sedvanliga synsättet på ledaren, 

där ledaren granskar, ger order och tar beslut utan att ta hänsyn till medarbetarna. För att 

tydliggöra skillnaden mellan ledarskapsstilarna och dess följdeffekt visar bland annat en 
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studie av Pieterse, Van Knippenberg, Schippers och Stam (2010) att transaktionellt 

ledarskap kan bidra till ett negativt samband till innovativt beteende till skillnad från 

transformellt ledarskap som är positivt relaterat till innovativt beteende, dock krävs det 

att de underställda har ett högt psykologisk välbefinnande för att nå detta. 

 

Kompetensutveckling 

Lindelöw (2008) hävdar att utveckling av befintlig kompetens sker i varje situation där 

en individ lär sig att utvecklas antingen inom nuvarande eller nya arbetsuppgifter i 

företaget. Det senare t.ex. i form av vidareutbildning. Dessutom förklarar Lindelöw att 

personal och dess kompetens ses som varje organisations mest centrala och 

värdefullaste resurs som bör bevaras eller utvecklas. Kompetensutveckling torde med 

andra ord idag vara en generell angelägenhet för organisationer oavsett storlek då det 

ofta förknippas med framgång ur både ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

perspektiv. Baserat på en fallstudie menar Boaden (2006) att kompetensutveckling i 

form av ledarskapsutveckling har en positiv effekt både utifrån organisatoriska och 

personliga perspektiv. Rohlin m.fl., (2003) menar att ledarskapsutveckling krävs för att 

maximera effektiviteten i en organisation, utveckling av ledaren bör därmed genomföras 

på samtliga nivåer. Detta tros bero enligt dem delvis på att medarbetare på olika nivåer 

inom organisationen idag får mer ansvar och befogenheter i form av ledarskap, som 

arbetsledare, gruppledare eller projektledare. De menar även om ledaren bär ansvaret 

för den aktuella metoden är det viktigt att vara uppmärksam på förändring, omvärdering 

och våga ompröva tankesättet utifrån egna och medarbetarnas erfarenheter . 

 

      Företagets ledarskapsutbildning för ökad trivsel och produktivitet. Företagets 

genomförda ledarskapsutbildning bygger på teorier om transformerande ledarskap 

utifrån Söderfjälls (2007) fem ledarskapsutmaningar vilka är; förebild för gemensam 

värdegrund, inspirera till gemensam vision, utmana processen, frigöra handlingskraft 

samt uppmuntra och synliggöra, som tros skapa ökad trivsel och produktivitet.  

 

 Förebild för gemensam värdegrund: I en del av det transformerande ledarskapet 

bör ledaren föregå med gott exempel utifrån uppsatta mål och visioner, genom 

att våga stå för det man vill förmedla samt att vara beredd på att bete sig på ett 

sätt som man själv förväntas av andra.  

 



 

    5 

 Inspirera till gemensam vision: Att som ledare inspirera och motivera sina 

medarbetare, genom att få medarbetarna att känna meningsfullhet i det dagliga 

arbetet utifrån gemensamma uppsatta visioner.  

 

 Utmana och ifrågasätt: Utifrån visioner och mål, kan det finnas behov av 

förändringar, för att det ska uppnås måste beteenden våga ifrågasättas. För att 

våga utmana och prova nya erfarenheter är det viktigt att ledaren ger möjlighet 

och inspirerar till detta.  

 

 Frigör handlingskraft: Våga öppna upp för idéer från gruppen, erkänna 

eventuella misstag eller fel och se till att alla får känna delaktighet innan beslut 

tas. Ledare bör ta tillvara på medarbetarnas kompetens, färdigheter, erfarenheter, 

våga överlämna ansvar och befogenheter, visa och förklara visioner och mål för 

att medarbetarna ska känna sig delaktiga.  

 

 Uppmuntra och synliggöra: För att skapa motivation är det viktigt som ledare att 

visa uppskattning, även om lön eller andra ekonomiska kompensationer har 

betydelse, så värderas uppskattning i form av beröm och uppmuntran högre.   

 

Tidigare studier 

Majoriteten av tidigare studier inom ämnet transformellt ledarskap är tvärsnittsstudier 

och enligt vår vetskap finns det få studier som ser på effekten av ledarskap över längre 

tid. Med tvärsnittsstudie menas att de olika variablerna samexisterar vid ett givet tillfälle 

och nackdelen med denna typ av studie är att man inte ser vad som är orsak och vad 

som är verkan (www.slv.se). De studier med långtids eftermätning även kallad 

longitudinell studie som vi hittat, är studier av Tafvelin, Armelius och, Westerberg 

(2011) samt Nielsen och Munir (2009), men som dock inte hittade någon effekt av 

transformellt ledarskap utifrån medarbetarnas välbefinnande och arbetstrivsel på längre 

sikt.  

     Skakon, Nielsen, Borg och Guzman (2010) menar att det saknas longitudinell 

forskning inom transformellt ledarskap för att i tillräcklig utsträckning undvika 

feltolkningar. På grund av den begränsade tillgången av tidigare longitudinell forskning 

är det primära syftet med vår studie att se på effekter i form av medarbetarnas 

självskattning av ledarskapsutbildningen under nästintill tre års tid. För att validera 

studien har även produktionsmått beaktats. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att utöka kunskapen om ledarskapsutvecklingens betydelse 

för medarbetarna, huruvida en genomförd ledarskapsutbildning på ett större företag 

påverkat medarbetarnas arbetstrivsel utifrån självskattning inom områdena prestation, 

arbetsgrupp, individen, arbetssituation och ledarskap i en medarbetarundersökning. 

Vidare är syftet att studera om utbildningen bidragit till ökad produktivitet. 

     Frågeställningar 

- Finns det en skillnad i resultatet av medarbetarundersökningen före och efter en 

genomförd ledarskapsutbildning? 

- Finns det en skillnad i produktiviteten före och efter en genomförd 

ledarskapsutbildning? 

 

Metod 

För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ studie utifrån en longitudinell ansats med 

före och eftermätning genomförts.  

 

Deltagare och urval 

Femtioåtta operatörer från ett större industriföretag från två avdelningar vars ledare 

genomgått en ledarskapsutbildning efter medarbetarundersökningen år 2010 deltog i 

studien. Trettionio operatörer svarade på enkäten år 2012, 47 operatörer år 2011 och 49 

operatörer år 2010. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara 

operatörer, inneha likvärdiga arbetsuppgifter, likvärdigt sätt att mäta producerade 

enheter på och att deltagarna inte gått grupputvecklingsutbildning.  

 

Mätinstrument 

Delar av en medarbetarenkät bestående av frågeformulär med 57 slutna frågor med 

svarsalternativ i likertskala, ett till fem, stämmer inte alls (1) och stämmer helt (5), 

användes. Genom att begränsa svarsalternativen var det lättare att få in den mest 

relevanta informationen, alltså utformades svarsalternativen utifrån variabeln 

arbetstrivsel. Områden från medarbetarenkäten som valdes var prestation, 

arbetsgruppen, individen, arbetssituation, och ledarskap. Utifrån nämnda studier (Xu & 

Coopers, 2011; Dirks & Ferrins, 2002;  Tafvelin, Armelius, & Westerberg, 2011) 

framgår det att dessa områden har en betydelse för påverkan av arbetstrivsel. Vi har valt 

att använda trivsel som ett övergripande begrepp för att beskriva välbefinnande, 

arbetsglädje, och arbetstillfredsställelse. Vidare nämner enkäten begreppet chef i delar 
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av frågeformuleringen, där vi använder oss av ledare i vidare diskussion. Företagets 

tidigare medarbetarenkät för år 2010 och 2011 ligger till grund för den aktuella enkäten 

samt för att kunna göra en longitudinell studie. Företagets produktionsresultat från år 

2010 och 2011 kommer även att vara ett verktyg för att se eventuella förändringar inom 

produktiviteten efter ledarskapsutbildningen. 

             

Tillvägagångssätt 

Data samlades in med hjälp av enkäter, resultat från tidigare medarbetarundersökningar, 

och produktionsstatistik. Efter samråd med företaget, utifrån uppdraget att undersöka 

om ledarskapsutbildningen bidragit till effekt på medarbetarna, resonerades om vilka 

inklusionskriterier som krävdes för urvalet av deltagare. Vår kontaktperson på företaget 

valde ut operatörer med likvärdiga arbetsuppgifter, likvärdigt sätt att mäta producerade 

enheter och som inte genomgått utbildning i grupputveckling. Detta för att utesluta att 

grupputvecklingsutbildningen inte påverkat resultatet. Enkäterna delades ut till 

operatörer på respektive arbetsplats av ansvarig produktionschef. Efter en vecka 

samlades enkäterna in av produktionschefen. Rådata från mätningarna år 2010 och år 

2011 fanns inte tillgängliga utan måste rekonstrueras från procentsammanställningar av 

svar och information om hur många som svarat på de olika påståendena. Data 

analyserades med envägsvariansanalys i SPSS version 20. Data som analyserades var 

operatörernas självskattning för varje enskilt påstående med år som oberoendevariabel 

(2010, 2011, 2012).  

      

Design och dataanalys  

Rådata från mätningarna år 2010 och år 2011 fanns inte tillgängliga utan måste 

rekonstrueras från procentsammanställningar av svar och information om hur många 

som svarat på de olika påståendena. Data analyserades med envägsvariansanalys i SPSS 

version 20. Data som analyserades var operatörernas självskattning för varje enskilt 

påstående med år som oberoendevariabel (2010, 2011, 2012).  

     Avdelningarnas produktionsstatistik för år 2010 och 2011 analyserades utifrån 

maxprestation för 10 mest presterade veckorna för respektive år, som analyserades med 

ett oberoende t-test i SPSS. För att undvika felkällor som produktionsstop eller brist på 

material eller konjunkturläge tittade vi enbart på maxprestation.  
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Forskningsetiska överväganden 

Till grund för etiska riktlinjer informerades deltagarna skriftligen om syftet med 

undersökningen och hur många som enkäten delades ut till. Deltagarna informerades 

även om att deltagandet var frivilligt, och rätten till att avbryta deltagandet när som 

helst. Vidare informerades att enkäterna var anonyma och att uppgifterna endast 

behandlades i studiesyfte (Se bilaga 1). 

 

Resultat 

Nedan redovisas insamlad data för år 2010, 2011, och 2012. Enkäten är indelad i fem 

områden, prestation, arbetsgruppen, individen, arbetssituation och ledarskap, därför 

presenteras varje område var för sig. Data analyserades påstående per påstående med 

hjälp av envägsvariansanalys med år som oberoendevariabel. Därefter redovisas även en 

tillhörande figur som visar skillnaderna för de totala medelvärdena för varje område per 

år.  

     Resultatdelen avslutas med att redovisa eventuella skillnader i produktivitet före och 

efter en genomförd ledarskapsutbildning, mellan år 2010 och 2011.  

Data bearbetades utifrån maxprestation för 10 mest presterade veckorna från två 

enheter, som summerades och delades på två för att få fram ett medelvärde. Data 

analyserades med ett t-test med år som oberoendevariabel. 

 

Prestation 

Enkätens första del bestod av 20 påståenden (1-20, se bilaga 2) som redogör för 

operatörens självskattning av prestation (se tabell 1.) . 

Bland operatörer fanns en tendens till att ge högre skattningar på påståendet ”Mina 

arbetsuppgifter motiverar mig att gå till arbetet” (påstående 2) år 2012 (m=3,49) än år 

2010 (m=3,02), F(2,132) = 2.82, p<.07, 
2

 =.04, och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Mina arbetsuppgifter är 

viktiga för organisationen (påstående 3) år 2012 (m=4,41) än år 2010 (m=3,96) samt år 

2012 (m=4,41) än år 2011 (m=3,96), F(2,132) = 3.77, p<.03,
2

 =.05 och parvisa 

Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 
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Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Mitt arbete är organiserat på 

ett sådant sätt att jag har god överblick” (påstående 8) år 2011 (m=3,57) än år 2010 

(m=3,10) samt år 2012 (m=3,69) än år 2010 (3,10), F(2,132) = 4.98, p<.01,
2

 =.07 och 

parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

 

Tabell 1. F-kvot (F), signifikansnivå (p), effektstorlek (
2
), medelvärde för år 2010, 

2011 och 2012 (MV-10, -11, -12) och signifikant skillnad mellan år 10/11, 10/12 och 

11/12 för varje enskilt påstående. 

 Påstående F p 
2 MV-10 MV-11 MV-12 10/11 10/12 11/12 

P
re

st
at

io
n

 

1.  .65 - - 3,43 3,62 3,64 - - - 

2.  2.82 .07 .04 3,02 3,36 3,49 - .08 - 

3.  3.77 .03 .05 3,96 3,96 4,41 - .05 .06 

4.  1.93 - - 3,35 3,70 3,67 - - - 

5.  2.55 - - 3,94 4,34 4,21 - - - 

6.  .16 - - 4,04 4,04 3,95 - - - 

7.  2.18 - - 3,08 3,45 3,46 - - - 

8.  4.98 .01 .07 3,10 3,57 3,69 .05 .02 - 

9.  .24 - - 3,29 3,34 3,44 - - - 

10.  .65 - - 3,41 3,30 3,15 - - - 

11.  3.79 .03 .05 2,78 2,91 3,38 - .03 - 

12.  1.62 - - 3,41 3,04 3,31 - - - 

13.  .87 - - 3,96 4,00 4,21 - - - 

14.  3.35 .04 .05 3,18 3,43 3,74 - .04 - 

15.  .96 - - 3,06 3,23 3,36 - - - 

16.  4.17 .02 .06 3,02 3,23 3,67 - .02 - 

17.  4.83 .01 .07 3,02 3,43 3,59 - .02 - 

18.  .40 - - 3,39 3,26 3,46 - - - 

19.  1.21 - - 4,06 4,02 4,28 - - - 

20.  1.06 - - 3,65 3,68 3,95 - - - 
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Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Jag tycker att jag får 

användning av min kompetens i arbetet” (påstående 11) år 2012 (m=3,38) än år 2010 

(m=2,78), F(2,132) = 3.79, p<.03,
2

 =.05 och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”I praktiken bestämmer jag 

själv på vilket sätt jag utför mitt arbete” (påstående 14) år 2012 (m=3,74) än år 2010 

(m=3,18), F(2,132) = 3.35, p<.04,
2

 =.05 och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Jag planerar själv hur 

mycket tid jag lägger ned på olika arbetsuppgifter” (påstående 16) år 2012 (m=3,67) än 

år 2010 (m=3,02), F(2,132) = 4.17, p<.02,
2

 =.06 och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Mitt ansvar stämmer väl 

överens med de befogenheter jag har” (påstående 17) år 2012 (m=3,59) än år 2010 

(m=3,02), F(2,132) = 4.83, p<.01,
2

 =.07 och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

 

 

Figur 1. Medelvärde (0-5) för år 2010, 2011 och 2012 inom område prestation, svar för 

varje påstående där variansanalysen visade effekt. 
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Arbetsgrupp 

Enkätens andra del bestod av tre påståenden (21-23, se bilaga 2) som redogör för 

operatörernas självskattning av arbetsgruppen vilket inte visade någon signifikant 

skillnad mellan åren (se tabell 2.). 

 

Tabell 2. F-kvot (F), signifikansnivå (p), effektstorlek (
2
), medelvärde för år 2010, 

2011 och 2012 (MV -10, -11, -12) och signifikant skillnad mellan år 10/11, 10/12 och 

11/12 för varje enskilt påstående. 

 Påstående F p 
2 MV-

10 

MV-

11 

MV-

12 

10/11 10/12 11/12 

G
ru

p
p

 21.  .26 - .0 3,94 4,06 3,95 - - - 

22.  .19 - .0 3,31 3,38 3,44 - - - 

23.  1.2 - .02 4,02 4,21 4,26 - - - 

 

 

Individ 

Enkätens tredje del bestod av tre påståenden (24-26, se bilaga 2) som redogör för 

operatörernas självskattning av individen (se tabell 3.).  

Tabell 3. F-kvot (F), signifikansnivå (p), effektstorlek (
2
), medelvärde för år 2010, 

2011 och 2012 (MV -10, -11, -12) och signifikant skillnad mellan år 10/11, 10/12 och 

11/12 för varje enskilt påstående. 

 Påstående F p 
2 MV-

10 

MV-

11 

MV-

12 

10/11 10/12 11/12 

In
d

iv
id

 24.  .56 - 0.01 4,14 4,15 4,31 - - - 

25.  .21 - .0 3,86 3,94 3,97 - - - 

26.  3.23 .05 .05 4,00 4,15 4,41 - .04 - 

 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”På det hela taget gör jag ett 

utmärkt jobb” (påstående 26) år 2012 (m=4,41) än år 2010 (m=4,0), F(2,132) = 3.23, 

p<.05,
2

 =.05 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 
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Arbetssituation 

Enkätens fjärde del bestod av 16 påståenden (27-42, se bilaga 2) som redogör för 

operatörernas självskattning av arbetssituation (se tabell 4.).  

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Jag känner att jag trivs på 

mitt arbete” (påstående 30) år 2012 (m=4,03) än år 2010 (m=3,41), F(2,132) = 4.25, 

p<.02,
2

 =.06 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

 

Tabell 4. F-kvot (F), signifikansnivå (p), effektstorlek (
2
), medelvärde för år 2010, 

2011 och 2012 (MV- 10, -11, -12) och signifikant skillnad mellan år 10/11, 10/12 och 

11/12 för varje enskilt påstående. 

 Påstående F p 
2 MV-

10 

MV-

11 

MV-

12 

10/11 10/12 11/12 

A
rb

e
ts

si
tu

at
io

n
 

27.  .37 - .01 3,73 3,70 3,87 - - - 

28.  2.21 - .03 3,73 3,94 4,18 - - - 

29.  .18 - .01 3,69 3,72 3,82 - - - 

30.  4.25 .02 .06 3,41 3,81 4,03 - .02 - 

31.  2.25 - .03 3,16 3,49 3,64 - - - 

32.  2.26 - .03 2,94 3,19 3,44 - - - 

33.  .08 - .01 3.43 3,51 3,72 - - - 

34.  1.39 - .02 2,98 3,13 3,33 - - - 

35.  .64 - .01 4,06 4,26 4,15 - - - 

36.  2.20 - .03 3,12 2,68 2,92 - - - 

37.  .84 - .01 3,04 3,13 3,33 - - - 

38.  1.85 - .03 2,96 3,11 3,33 - - - 

39.  6.73 .01 .09 2,51 3,09 3,21 .02 .01  

40.  7.43 .01 .10 2,80 2,83 3,49 - .01 .01 

41.  4.81 .02 .07 2,82 3,00 3,59 - .01 .08 

42.  5.47 .01 .08 3,10 3,45 3,90 - .01 - 

 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Arbetsklimatet på arbetet är 

en drivkraft för mig” (påstående 39) år 2011 (m=3,09) än år 2010 (m=2,51) samt år 
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2012 (m=3,21) än år 2010 (2,51), F(2,132) = 6.73, p<.01,
2

 =.09 och parvisa 

Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Jag har de resurser jag 

behöver för att kunna prestera bra” (påstående 40) år 2012 (m=3,49) än år 2010 

(m=2,80) samt år 2012 (m=3,49) än år 2011 (2,83), F(2,132) = 7.43, p<.01,
2

 =.10 och 

parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Min närmaste chef backar 

upp mig i vad jag gör på arbetet” (påstående 41) år 2012 (m=3,59) än år 2010 (m=2,82) 

samt år 2012 (m=3,59) än år 2011 (3,00), F (2,132) = 4.81, p<.02,
2

 =.07 och parvisa 

Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Jag behandlas i allmänhet 

rättvist på jobbet av arbetsledning” (påstående 42) år 2012 (m=3,90) än år 2010 

(m=3,10), F(2,132) = 5.47, p<.01,
2

 =.08 och parvisa Bonferroni korrigerade 

jämförelser (p<.05). 

 

Figur 2. Medelvärde (0-5) för år 2010, 2011 och 2012 inom område arbetssituation, 

svar för varje påstående där variansanalysen visade effekt. 
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Ledarskap 

Enkätens femte del bestod av 15 påståenden (43-57, se bilaga 2) som redogör för 

operatörernas självskattning av Ledarskap (se tabell 5.).  

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef bidrar till att jag 

känner mig engagerad i mitt arbete” (påstående 43) år 2012 (m=3,51) än år 2010 

(m=2,57) samt 2012, m=3,51än år 2011 (m=2,68) F(2,132) = 9,03, p<.01, 
2

 =.12 och 

parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef är delaktig i min 

utveckling” (påstående 44) år 2012 (m=3,33) än år 2010 (m=2,45) samt 2012, 

m=3,33än år 2011 (m=2,74), F(2,132) = 6,96, p<.01, 
2

 =.10 och parvisa Bonferroni 

korrigerade jämförelser (p<.05). 

 

Tabell 5. F-kvot(F), signifikansnivå (p), effektstorlek (
2
), medelvärde för år 2010, 

2011 och 2012 (MV) och signifikant skillnad mellan år 10/11, 10/12 och 11/12 för varje 

enskild fråga 

 Påstående F p 
2 MV-

10 

MV-

11 

MV-

12 

10/11 10/12 11/12 

Le
d

ar
sk

ap
 

43.  9.03 .01 .12 2,57 2,68 3,51 - .01 .01 

44.  6.96 .01 .10 2,45 2,74 3,33 - .01 .05 

45.  2.15 - .03 2,53 2,66 3,0 - - - 

46.  1.85 - .03 2,76 3,06 3,18 - - - 

47.  5.06 .01 .07 2,71 3,19 3,41 - .01 - 

48.  3.42 .03 .05 3,27 3,7 3,9 - .03 - 

49.  9.6 .01 .13 2,39 2,79 3,38 - .01 .04 

50.  5.21 .01 .07 2,33 2,32 3,0 - .02 .02 

51.  5.95 .01 .08 2,59 2,53 3,23 - .02 .01 

52.  8.33 .01 .11 2,59 2,91 3,49 - .01 .04 

53.  9.75 .01 .13 2,76 3,19 3,77 - .01 .05 

54.  4.16 .02 .06 3,0 3,30 3,72 - .02 - 

55.  4,66 .02 .07 2,71 3,09 3,44 - .01 - 

56.  4.34 .02 .06 2,65 3,06 3,33 - .02 - 

57.  3.07 .06 .04 3,12 3,43 3,72 - .05 - 
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Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef informerar om 

förändringar i verksamheten” (påstående 47) år 2012 (m=3,41) än år 2010 (m=2,71) 

F(2,132) = 5,06, p<.01, 
2

 =.07 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef ser till att jag får 

veta vilka resultat som uppnås” (påstående 48) år 2012 (m=3,9) än år 2010 (m=3,27) 

F(2,132) =3,42, p<.03, 
2

 =.05 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef är mån om att jag 

utvecklar min kompetens” (påstående 49) år 2012 (m=3,38) än år 2010 (m=2,39) samt 

2012, m=3,38 än år 2011 (m=2,79), F(2,132) =9,6, p<.01, 
2

 =.13 och parvisa 

Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef efterfrågar ofta 

min kompetens ” (påstående 50) år 2012 (m=3,0) än år 2010 (m=2,33) samt 2012, 

m=3,0 än år 2011 (m=2,32), F(2,132) =5,21 p<.01, 
2

 =.07 och parvisa Bonferroni 

korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ”Min chef är mån om att 

mina erfarenheter kommer till nytta” (påstående 51) år 2012 (m=3,23) än år 2010 

(m=2,59) samt 2012, m=3,23 än år 2011 (m=2,53), F(2,132) =5,95 p<.01, 
2

 =.08 och 

parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef tydliggör vilka 

befogenheter som finns i arbetet” (påstående 52) år 2012 (m=3,49) än år 2010 

(m=2,59) samt 2012, m=3,49 än år 2011 (m=2,91), F(2,132) =8,33 p<.01, 
2

 =.11 och 

parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef tillåter mig att 

pröva mig fram i arbetet” (påstående 53) år 2012 (m=3,77) än år 2010 (m=2,76) samt 

2012, m=3,77 än år 2011 (m=3,19), F(2,132) =9,75 p<.01, 
2

 =.13 och parvisa 

Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef tillåter mig att 

planera det viktigaste i arbetet själv” (påstående 54) år 2012 (m=3,72) än år 2010 

(m=3,0), F(2,132) =4,16, p<.02, 
2

 =.06 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser 

(p<.05). 



 

    16 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef förklarar kraven i 

arbetet tydligt för mig” (påstående 55) år 2012 (m=3,44) än år 2010 (m=2,71), F(2,132) 

=4,66, p<.02, 
2

 =.07 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs högre skattningar på påståendet ” Min chef är tydlig med hur 

ansvaret för arbetet fördelas” (påstående 56) år 2012 (m=3,33) än år 2010 (m=2,65), 

F(2,132) =4,34, p<.02, 
2

 =.06 och parvisa Bonferroni korrigerade jämförelser (p<.05). 

Bland operatörer uppgavs en tendens att högre skattningar på påståendet ”Min chef 

förklarar vilken kvalitet i arbetet som förväntas av mig” (påstående 57) år 2012 

(m=3,72) än år 2010 (m=3,12), F(2,132) =3,07 p<.06, 
2

 =.04 och parvisa Bonferroni 

korrigerade jämförelser (p<.05). 

 

Figur 3. Medelvärde (0-5) för år 2010, 2011 och 2012 inom område ledarskap, svar för 

varje påstående där variansanalysen visade effekt. 

 

Tabell 6. F-kvot(F), signifikansnivå (p), effektstorlek (t), medelvärde för maxprestation 

år 2010 och 2011. 

Produktion F p t MV-2010 MV-2011 

 .76 .40 -.86 1 078 201,05 1 118 161,80 

 

Resultatet av maxproduktion för utgående kilogram per vecka mellan år 2010 (m=1 078 

201,05) och år 2011 (m=1 118 161,80) visar ingen signifikant skillnad (p<.40). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

     Föreliggande studies resultat visar att operatörer som deltog i undersökningen 

uppgav högre skattning i minst ett av påståendena inom de rådande huvudområdena, 

förutom inom området grupp, under år 2011 eller 2012 än år 2010 innan 

ledarskapsutbildningen. Den mest markanta skillnaden av medarbetarnas skattning råder 

från år 2010 till 2012. Utifrån detta kan man spekulera att ledarskapsutbildningen 

kunnat vara en bidragande faktor till ökad arbetstrivsel, men för att säkerställa effekten 

borde en kontrollgrupp använts. Detta var inte möjligt eftersom samtliga chefer hos 

företaget redan hade genomgått utbildningen. Resultaten från vår studie går dock i linje 

dels med Boadens (2006) resonemang om att kompetensutveckling har en positiv 

inverkan på organisationer i det stora hela. Dels med Micha-Lange och Odabas (2003) 

argument om att ansvaret ligger hos ledaren att skapa glädje genom att få medarbetarna 

bli mer motiverade och engagerade, och det kanske är det som ledarskapsutbildningen 

åstadkommit, men för att säkerställa effekten borde fler påståenden visat signifikans.  

     Prestation. Inom området prestation kunde en signifikant ökad skillnad hittas hos 

företagets operatörers självskattning i sju av 20 påståenden år 2011 och 2012 (se Tabell 

1.). Den mest synliga skillnaden ligger mellan år 2010 och 2012. Utifrån en deskriptiv 

nivå kan en trend tyda på ökning av medelvärdet för samtliga påståenden under längre 

sikt (2010-2012) skådas, med undantag från påståendena ” I mitt arbete kan jag använda 

mina kunskaper fullt ut” (påstående 10) samt ” I mitt arbete behöver jag ständigt lära 

mig nya saker” (påstående 13).  

     Påståendena inom området prestation täcker operatörens syn på sina arbetsuppgifter 

samt graden av självständighet. Med stöd utifrån Warr och Inceoglus (2012) studie, som 

påstår att medarbetarnas engagemang och meningsfullhet till stor del beror på att de har 

givande arbetsuppgifter, kan utifrån resultatet tolkas att flertal av operatörerna är 

engagerade samt att deras arbetsuppgifter skapar meningsfullhet. Enligt Arnold, Turner, 

Barling, Kelloway, och MCee (2007) spelar ledarskapsstil och ledarens inflytande en 

stor roll i medarbetarnas upplevda meningsfullhet i arbetet, med andra ord är det rimligt 

att påstå att den ökande självskattningen hos operatörerna inom området prestation med 

god sannolikhet kan bero på den aktuella ledarskapsutbildningen som genomfördes år 

2010.       
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     Arbetsgrupp. Påståendena inom området arbetsgrupp täcker operatörens uppfattning 

av sin grupps effektivitet. Inom området grupp hittas ingen signifikant skillnad i 

självskattningen för varken år 2011 eller 2012 jämfört med år 2010. Med tanke på de 

redan relativt höga medelvärden (se tabell 2.) för år 2010, kan man fråga sig hur mycket 

ett medelvärde egentligen kan förväntas öka. Istället bör fokus kanske ligga på att 

försöka bibehålla det positiva resultatet, vilket företaget i detta fall lyckats med både år 

2011 och 2012. Den genomförda ledarskapsutbildningen skulle kunna ligga till grund 

för att de höga medelvärdena lyckats bibehållas med tanke på  Xu och Coopers (2011) 

forskning om specifika ledarskapsbeteenden som visar att beteenden som effektiv 

prestation, stöttning och utveckling av arbetslaget hos ledaren är bidragande delar till 

medarbetarnas engagemang. 

     Individ. Inom området individ, som utgår ifrån operatörens självskattning av den 

egna effektiviteten, hittades en ökad signifikant skillnad i påståendet ” På det hela taget 

gör jag ett utmärkt jobb” (påstående 26.) år 2012 än år 2010 (se tabell 3.). Även om de 

andra påståendena inom området individ inte är signifikanta, kan en svag trend synas att 

medelvärdena är på väg åt rätt håll.       

     Eftersom området individ handlar om att vara effektiv i arbetet och om 

arbetstillfredsställelse bör företagets ledare arbeta vidare med att skapa förtroende 

mellan ledare och medarbetare 

med tanke på Dirks och Ferrins (2002) studie som visar att medarbetarnas förtroende för 

sin ledare skapar engagemang och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.  
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     Arbetssituation. Inom området arbetssituation kunde en signifikant ökad skillnad 

hittas hos företagets operatörers självskattning i fem av 16 påståenden år 2011 och 2012 

(se tabell 4.). Den mest synliga skillnaden ligger även här över tid, det vill säga från år 

2010 till år 2012. I sin helhet kan en trend av ökning utav medelvärdet för samtliga 

påståenden under längre tid (2010-2012) skådas. Den positiva trenden i utvecklingen av 

arbetssituation kan stödas av Tafvelin, Armelius och Westerberg (2011) att 

transformellt ledarskap kan ha en inverkan på de underställdas välmående och bidrar till 

innovativt arbetsklimat. Detta påvisar att ledarskapsutbildningen kan ha haft betydelse 

för arbetssituationen. 

     Ledarskap. Inom området ledarskap kunde en signifikant ökad skillnad hittas hos 

företagets operatörers självskattning i hela 13 av 15 påståenden mellan år 2010/2012 

samt 2011/ 2012 (se tabell 5.). Den mest synliga skillnaden ligger även här som i de 

övriga områden över tid, det vill säga från år 2010 till år 2012. I sin helhet kan en trend 

av ökning utav medelvärdet för samtliga påståenden under längre tid (2010-2012) 

skådas. Det är möjligtvis inom området ledarskap den positiva trenden är mest 

signifikant och utifrån teorier om transformellt ledarskap som Söderfjälls (2007) fem 

ledarskapsutmaningar, förebild för gemensam värdegrund, inspirera till gemensam 

vision, utmana processen, frigöra handlingskraft samt uppmuntra och synliggöra 

verkligen givit effekt.  

     Produktion. Vidare var syftet även att studera om utbildningen bidragit till ökad 

produktivitet. Någon signifikant förändring i produktionens tio högsta 

produktionsveckor mellan år 2010 och 2011 kunde inte hittas (se figur 2). Utifrån 

medelvärden att bedöma skulle trenden kunna visa signifikans skillnad över tid. Om 

produktionssiffror från år 2012 också analyserats kanske resultatet blivit mer tydligt och 

rättvist. 

Sammanfattningsvis stöds denna studie till viss del av Tafvelin, Armelius och, 

Westerberg (2011) samt Nielsen och Munirs (2009) studier, att effekten av transformellt 

ledarskap inte hittats utifrån medarbetarnas välbefinnande och arbetstrivsel på längre tid 

generellt (se figur 1.) inom områdena prestation, individ, arbetsgrupp och 

arbetssituation. Medelvärden visar ändå en trend att det skulle kunna öka om studier 

kunna följas upp på längre tid än två år. Däremot när det gäller området om ledarskap 

kan tolkningar av resultatet påvisa mer tydliga tecken på skillnader, före och efter 

ledarskapsutbildningen, och att den tydligaste signifikans som hittas var över tid. Detta 

kan bekräfta att en mätning om ytterligare ett år skulle kunna visa på ytterligare 
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effekter, konsekvenserna skulle dock kunna vara att andra åtgärder som exempelvis 

utbildning i grupputveckling eller större organisationsförändringar påverkar resultatet. 

 

Metoddiskussion 

Den kvantitativ studie med en longitudinell ansats med före och eftermätning som valts, 

stöds av Eliasson (2010) där han menar, genom att kunna analysera uppgifter beskrivna 

med siffror är det enklare att generalisera grupper. En longitudinell ansats valdes dels 

för att se intressanta skillnader på sikt och för att det enligt Skakon, Nielsen, Borg och 

Guzman (2010) saknas tillräckligt med longitudinell forskning inom transformellt 

ledarskap. Att se över skillnader på längre sikt gjordes även för att öka metodens 

reliabilitet, det vill säga öka metodens pålitlighet (Kaufmann & Kaufmann, 2008). För 

att en longitudinell studie skulle vara möjlig valdes den enkät som används på företaget 

för medarbetarundersökning tidigare år, emellertid en förkortad version. Det kritiska var 

att påståenden i undersökning kanske inte var de mest optimala för att få fram ett 

uttömmande resultat utifrån syftet, huruvida en genomförd ledarskapsutbildning 

påverkat medarbetarnas arbetstrivsel utifrån självskattning av prestation, arbetsgruppen, 

individen, arbetssituation och ledarskap. Enkätens utformning av den del som handlade 

om ledarskap hade behövt vara mer tydlig om vilken chef på vilken nivå påståendet 

handlade om. Vidare nämner enkäten begreppet chef i delar av frågeformuleringen, 

medan vi valde att använda begreppet ledare utifrån Rubenowitz (2004) definition av 

ledare i arbetet.    

     Gällande antal deltagare hade fler deltagare eftersträvats för en mer rättvis och 

generell bild av resultatet. Istället för ett bekvämlighetsurval skulle ett slumpmässigt 

urval av deltagarna varit att föredra för att öka metodens reliabilitet ytterligare, detta 

begränsades dock då stora delar av medarbetarna på företaget genomfört en utbildning i 

medarbetarutveckling. Om dessa medarbetare inkluderats i undersökningen hade risken 

varit att vi inte sett vilken utbildning som påverkat vad, alltså hade vi riskerat att vår 

metod inte hade haft en tillfredsställande validitet. Skillnader i självskattning av 

arbetstrivsel mellan grupperna med medarbetaren med ledare som gått 

ledarskapsutbildningen och medarbetare som gått medarbetarutveckling hade också 

varit ett tänkvärt perspektiv för att säkerställa validiteten ytterligare. 

     Tillvägagångssättet att dela ut enkäterna direkt till operatörerna valdes i tron att 

svarsfrekvensen skulle öka, då operatörerna inte arbetar dagligen vid en dator. Däremot 

hade vi i efterhand valt att göra en webbenkät av den anledningen att det hade varit 

lättare att sammanställa resultatet och undvika felregistrerande av data samt för en mer 
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anonym hantering av uppgifterna. Dessutom hade enkäterna delats ut och samlats in av 

oss själva istället för via medarbetarnas chef, då detta kan ha påverkat resultatet. Istället 

för att enkäterna samlades in direkt av chefen hade det varit att föredra att samla in 

enkäterna i någon slags insamlingslåda eller liknande.    

      För att kunna hitta en signifikant skillnad i en del av företagets produktivitet, valdes 

endast maxprestation för att undvika produktionsstop, brist på material eller 

konjunkturläge men det som inte togs hänsyn till som eventuellt kan ha påverkat 

resultatet var om det hade tillkommit nya maskiner. För att på bästa sätt besvara syftet 

gällande produktionsmåttet och därmed likställa den med data från enkäterna, hade data 

för år 2012 behövts.  

     För vidare studier hade emotioners betydelse för beteende i organisationer, som 

stress varit möjliga utökande och intressanta faktorer att se över utifrån ett ledarskaps 

perspektiv. Stress har enligt Kaufmann och Kaufmann (2008) en stor påverkan på 

medarbetarnas upplevda arbetstrivsel, då det kan orsakas av små som stora vardagliga 

problem men som till slut kan eskaleras till en allvarlig belastning för den enskilda 

individen.  
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Missivbrev                 Bilaga 1. 

 

 

 

Hej, vill ni delta i vår undersökning om ledarskap, 

trivselfaktorer och produktivitet? 

Syftet med undersökningen är utifrån enkätsvaren ta reda på om ledarskap påverkar 

arbetsplatsens arbetstrivsel och produktivitet. Antal deltagare som valts ut är 58 

operatörer med matchande arbetsuppgifter.  

Vi som ansvarar för undersökningen är två studenter från Personal och 

arbetslivsprogrammet, Högskolan i Gävle. Denna undersökning kommer att ligga till 

grund för vårt examensarbete. 

Deltagandet är frivilligt och ni får avbryta ert deltagande när som helst. Alla uppgifter 

och svar är anonyma och uppgifterna kommer endast att användas i studiesyfte. 

Enkäten tar ca tio minuter att fylla i, enkäten lämnas hos närmaste chef. 

Målet är att rapporten kommer att vara klar i mitten på juni-12 och finns därefter 

tillgänglig hos respektive produktionschef samt sökbar på Högskolans databas. 

 

För funderingar eller andra frågor, kontakta gärna någon av undertecknad. 

Camilla Isberg 0704 325987 

Mari Palm  0705 760519 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


