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SAMMANDRAG 

Titel: Ledarskapets inverkan på psykosocial arbetsmiljö – En tvärsnittsstudie av svenska 

medarbetares psykosociala arbetsmiljö beroende av ett transaktionellt respektive 

transformativt ledarskap. 

Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomi 

Författare: Hugo Svärd 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2014-06 

Bakgrund och Syfte: Psykisk ohälsa kan vara ett problem med påtagliga konsekvenser för 

såväl ett företag som medarbetarna. Företaget kan påverkas av ekonomiska kostnader till följd 

av sjukfrånvaro och andra driftstörningar på arbetsplatsen samtidigt som medarbetarnas 

drabbas av reducerad lön, social isolering samt risken att entledigas från arbetet. Den psykiska 

ohälsan har i tidigare forskning konstaterats bero på hur medarbetare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats. Det har även uppmärksammats att ledarskapet 

kan ha en stark inverkan på hur medarbetare (anställda) upplever den psykosociala 

arbetsmiljön. Föreliggande uppsats avser därför undersöka hur medarbetare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön beroende av uppfattning om en ledare tillämpar låg eller hög nivå 

av transaktionellt respektive transformativt ledarskap. Uppsatsen har också avsikt att jämföra 

hur ledarstilarna predicerar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna. 

Metod: En kvantitativmetod tillämpades för att uppnå studiens (tvärsnittsstudie) strävan att 

generalisera resultatet till att representera en svensk kontext. Data insamlades via enkäter 

vilka därefter sammanställts och analyserats med hjälp av SPSS. Enkäten utgjordes av ett 

mätinstrument för psykosocial arbetsmiljökartläggning, samt ett instrument för att mäta 

ledarskap. För analys av data gjordes följande: korrelationsanalys, multivariata variansanalys 

(MANOVA), multipla regressionsanalyser samt enkelt t-test vilka redovisats deskriptivt. 

Resultat & slutsats: Transaktionellt ledarskap visade endast skillnader på arbetslednings-

klimatet beroende av om medarbetare skattade låg eller hög ledarstil. För samma fråga visade 

transformativt skillnader i stimulans, arbetsgemenskap och arbetsledningsklimat. Dessa tre 
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faktorer predicerades av transformativt ledarskap medan transaktionellt inte predicerade 

någon faktor alls. Studien visar att transformativt ledarskap är överlägset transaktionellt i att 

predicera psykosocial arbetsmiljö hos medarbetarna. Transformativa ledare bidrar till en 

positiv arbetsmiljö. 

Förslag till fortsattforskning: För fortsatt forskning kan det vara intressant att dela upp 

urvalet av företag på offentlig och privat sektor. Det kan finnas skillnader hur medarbetare 

upplever den psykosociala arbetsmiljön beroende av ett transaktionellt respektive 

transformativt ledarskap i en privat sektor, jämfört med en offentlig. Detta kan vara en viktig 

aspekt då t.ex. en privatägd skola i jämförelse med en statligt ägd skola är vinstdrivande på 

helt olika sätt, vilket då kan inverka på ledarskapet. Det kan också vara intressant att 

undersöka respektive ledarstils subfaktorer i förhållande till subfaktorerna i psykosocial 

arbetsmiljö. Särskilt med tanke på den höga effekten hos arbetsledningsklimat, samt för att i 

egenskap av tidigare forskning ge transaktionellt ledarskap en rättvis redogörelse. 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till kunskap i ett svenskt sammanhang då det saknas 

tidigare studier som undersökt det transaktionella och transformativa ledarskapets inverkan på 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Det finns också ett praktiskt bidrag där studiens 

resultat ger en viss indikering till ledare/chefer i svenska företag gällande praktiserandet av ett 

transformativt ledarskap och hur det kan förutsäga medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö på 

ett positivt sätt. 

Nyckelord: Ledarskap, transformativ, transaktionell, psykosocial, arbetsmiljö 
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ABSTRACT 

Title:  The Leaderships influence on psychosocial work environment – A cross-sectional study 

of Swedish employees psychosocial work environment dependent on transactional and 

transformational leadership. 

Level: Final thesis for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Hugo Svärd 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2014-06 

Aim and background: Mental illness can be a problem with serious consequences for as well 

the company as the employees. A Company can be affected by economic consequences due to 

sickness absence and other production disturbances caused by employees. At the same time, 

employees suffer from reduced payment, social isolation, and face the risk of getting 

dismissed from work. Former research has stated that mental illness can be dependent on how 

employees perceive the psychosocial work environment at work. Research has also become 

aware of the leaderships effect of how employees perceive the psychosocial work 

environment. The aim of present study was to investigate how employees perceive 

psychosocial work environment due to low or high level of transactional and transformational 

leadership behavior in a Swedish context. This thesis also aims to comparing how both types 

of leadership predict the psychosocial work environment of employees. 

Method: To reach the level of the thesis in order to generalizing results representing a 

Swedish context, a quantitative survey method was conducted. Data were collected through 

surveys which has been compiled and analyzed with SPSS. The surveys contained of one 

instrument to measure the psychosocial work environment, and one instrument for the 

measure of leadership. Data were analyzed by following: correlation analyze, multivariate 

variance analyze (MANOVA), multiple regression analyzes and one-sample t-test. All results 

are descriptive presented. 

Result & Conclusions: Dependent if employees esteemed the leader on low or high level of 

transactional leadership, only the psychosocial work environment factor of supervisor climate 
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showed differences. Based on the same question, transformational leaders demonstrated 

differences in stimulation, fellowship with co-worker, and supervisor climate. The three 

factors were predicted by transformational leadership on the employees, while transactional 

leadership predicted none. The study showed that transformational leadership is superior 

transactional in matter of predicting employees psychosocial work environment. The thesis 

declares that transformational leadership contributes to a positive work environment. 

Suggestions for future research: The study suggests that it could be interesting to 

distinguish the sample of companies due to private and public sector. There could be 

differences based on how the employees perceive their psychosocial work environment 

dependent on transactional and transformational leadership in a private versus public sector. 

This could be an important aspect to consider since for example private owned schools 

commonly have a different agenda compared to a state controlled school in the matter of 

revenues and other implying factors, which could influence the leadership. It could also be 

interesting to explore each sub factor of the leadership style in relation to each sub factor of 

psychosocial work environment. Especially as supervisor climate showed such high effect, 

and also of fairness to prior research contribution of transactional leadership. 

Contribution of the thesis: This study has contributed to knowledge in a Swedish context 

because of no earlier studies that have examined the transactional and transformational 

leadership’s influence on the employees psychosocial work environment. There is also a 

practical contribution where result of the study indicates that leaders/managers in Swedish 

companies which imply a transformational leadership can effect the employees psychosocial 

work environment in a positive way. 

Key words: Leadership, transformational, transactional, psychosocial, work environment 
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1. Introduktion 

I det följande presenteras en beskrivning av problemet integrerat av diverse nödvändiga 

definitioner för att öka läsarens förståelse. Innan problemet diskuteras anförs tidigare 

forskning inom problemområdet för att påpeka vilka resultat och brister som kan återfinnas. 

Framförande av tidigare forskning har även som syfte att ge en ingående grund för 

problematisering av nuvarande studie. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är den psykiska ohälsan ett av det snabbast 

växande hotet mot folkhälsan i världen. Den psykiska hälsan kan vara kopplad till arbetet 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2013), vilket medför att ett växande folkhälsoproblem delvis kan 

ha sin orsak utifrån ett företag eller en organisations arbetsmiljö. En ökad ohälsa hos 

arbetstagarna kan medföra en ökad sjukfrånvaro, vilket resulterar i ökade kostnader för 

företag och organisationer. 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv definieras arbetsbetingad ohälsa till faktorer på 

arbetsplatsen samt samband med arbetets utförande (Malmquist, 2001). Andrea, Beurskens, 

Metsemakers, Van Amelsvoort, Van den Brandt och Van Schayck (2003) menar att ohälsa 

kan leda till långtidssjukfrånvaro. Andrea et al. (2003) påpekar att långtidssjukfrånvaro har 

såväl ekonomiska som medicinska konsekvenser. Långtidssjukfrånvaron har en negativ 

ekonomisk påverkan hos företag som ett resultat av produktiv förlust. För arbetstagaren 

förestår konsekvenser som reducerad lön, social isolering – vilket kan minska chanserna till 

att återvända till arbetet – samt entledigande på grund av oförmåga att arbeta. 

Enligt Malmquist (2001) kan arbetsbetingad ohälsa dels ses ur ett samhällsekonomiskt och 

ett företagsekonomiskt perspektiv. De båda perspektiven är även sammankopplade på så sätt 

att produktionsstörningarna i en organisation (kostnader för företaget) som förorsakats av en 

anställds ohälsa kan ge upphov till samhällsekonomiska kostnader. När ett företag avskedar 

personal pga. föregående problem uppstår samhällskostnader i form av utbetalningar från 

socialförsäkringen (t.ex. sjukpenning). 

Malmqvist (2001) fick i uppdrag av regeringen att beräkna samhällskostnaderna för 

långtidssjukskrivningarna i Sverige till den andel av beloppet som beror på stressen i 

arbetslivet. Kostnaderna uppgick till 50 miljarder kronor vilket då motsvarade 2,5 procent av 



 7 

Sveriges BNP. Exempelvis utgjorde arbetsbetingad långtidssjukfrånvaro 50 procent av den 

totala sjukfrånvaron, varav 17,5 procent var stressrelaterat (Malmquist, 2001). Medarbetares 

ohälsa relateras oftast till stress i arbetet. Till exempel påvisade en undersökning (enligt 

Ekman & Arnetz, 2005) utförd på Föreningssparbanken att den stressrelaterade ohälsan hos 

medarbetarna förorsakade stora ekonomiska konsekvenser. I början av 2003 hade kostnaden i 

organisationen uppgått till 350 miljoner kronor med en sjukfrånvaro på 4.9 procent (Ekman & 

Arnetz, 2005). Exemplet demonstrerar att anställdas (medarbetares) ohälsa – vilket leder till 

sjukfrånvaro – kan vara ett stort problem för företag och organisationer. 

Ohälsa är ett problem för de flesta företag. Andrea et al. (2003) argumenterar för att 

hälsoproblemen i företag kan relateras till medarbetarnas negativa upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön. Hälsoproblemen i företag har även påträffats som en 

mellanliggande faktor i relationen mellan medarbetares uppfattning om psykosocial 

arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen (2010) 

genomförde en systematisk översikt av studier som undersökt psykosocial arbetsmiljö och 

stressrelaterade störningar för att sedermera genomföra en granskning. Nieuwenhuijsen et al. 

resultat av granskningen visade att höga krav på arbetet, låg egenkontroll, lågt stöd av 

kollegor, lågt stöd från arbetsledare, låg systematisk rättvisa, låg relationsrättvisa och en hög 

obalans i belöningen för uppfyllda prestationer predicerade (förutsåg) förekomsten av 

stressrelaterade störningar. Med andra ord utgör en otillfredsställd psykosocial arbetsmiljö ett 

hot mot den mentala hälsan hos medarbetarna. Nieuwenhuijsen et al. (2010) ansåg också att 

stressrelaterade störningar kan förhindras genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Detta får stöd av en senare studie (Clausen, Nielsen, Gomes Carneiro & Borg, 2011) som 

undersökte långtidssjukfrånvaron vid äldrevården, där man bl.a. drog slutsatsen att en 

förbättring av den psykosociala arbetsmiljön kan bidra till att motverka långtidssjukfrånvaro. 

1.1.2 Arbetsmiljö, respektive psykosocial arbetsmiljö 

Inom arbetslivsforskningen uppmärksammas främst den fysiska arbetsmiljön. Forskningen 

har påvisat att olika förhållanden i den fysiska arbetsmiljön påverkar människors hälsa, 

välbefinnande och prestationsförmåga. Exempel på förhållanden är omgivningens miljö, 

inredningsrelaterade, rumslig utformning och ergonomiska förhållanden (Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). 
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Arbetsmiljöverket (2012) definierar arbetsmiljö som ”de förhållanden som arbetarna på ett 

arbetsställe exponeras för. Arbetsmiljö innefattar inte enbart de yttre faktiska arbets-

förhållandena, även psykosociala förhållanden är en betydande faktor” (2012, s. 7). Det var 

inte förrän på 1990 talet som det uppmärksammades att inte bara den fysiska arbetsmiljön 

inverkade på medarbetarnas hälsa och välbefinnande, även psykosociala faktorer var viktiga 

(Aronsson et al., 2012). 

Psykosocial arbetsmiljö avser medarbetarnas upplevelse av den arbetsmiljö de vistas i och 

hur den formas av såväl psykologiska som sociala faktorer (Aronsson et al., 2012). Eriksson 

och Larsson (2009) menar att den ”psykosociala arbetsmiljön inkluderar arbetets alla sociala 

relationer (dvs. de kontakter man har med arbetskamrater, chefer och kunder/klienter), 

arbetets innehåll (vad man har för arbetsuppgifter) och organisering (om man t.ex. arbetar 

ensam eller tillsammans med andra)” (2009, s.143). 

En bra arbetsmiljö har av Rubenowitz (2004) beskrivits som goda möjligheter till 

egenkontroll av arbetsmetoder och arbetstakt, erkännande och någon form av social status i 

arbetet. Rubenowitz anser på samma sätt att fysisk rörelsefrihet, en organisation som medger 

social kontakt, gemenskap med arbetskamrater, variation och hanterbara utmaningar, respons 

på egna kvalifikationer, egna initiativ i arbetet, samt utveckling, stimulans och karriär-

möjligheter är betydelsefullt. 

1.1.3 Ledarskap och arbetsmiljö 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) är ledarskapet en förutsättning för att uppnå god 

arbetsmiljö – vilket kan definieras som en arbetsmiljö vars förhållanden varken vid tillfället 

eller på långsikt påverkar hälsan negativt. Arbetsmiljöverket menar följande: 

”Chefer kan, och måste, forma ledarskapet så att de bidrar till att skapa 

arbetsförhållanden som tillfredsställer medarbetarnas behov, till exempel 

att ha kontroll och möjlighet att hantera kraven i arbetet, få information 

och vara delaktiga, se tydliga mål och följa upp dessa samt utvecklas i 

arbetet” (s.46). 

Rubenowitz (2004) påpekar att ledningen (ledarskapet) i ett företag i många fall inte är 

medveten om vilka problem som en otillfredsställande arbetsmiljö kan förorsaka. Till 

exempel att missnöje med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan ge negativa effekter 
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i form av låg arbetsmotivation och produktivitet, hög sjukfrånvaro, samt en ökad benägenhet 

att byta jobb om något annat alternativ är tillgängligt. Detta kan medföra att företaget riskerar 

att förlora de medarbetare som förfogar över såväl hög kompetens som lång erfarenhet. 

1.1.3.1 Definition av ledarskap 

Yukl (2012) anser att det inte är meningsfullt att särskilja på chefskap och ledarskap 

eftersom att chefer i de flesta fall utövar ett ledarskap för att vara effektiv i relationen med 

medarbetare. Aronsson et al. (2012) menar att ledarskap handlar om att utöva inflytande på 

andra människor där kommunikation och relationshantering är två viktiga inslag. Yukl (2012) 

förklarar att ett ledarskap baseras på förtroende och relation – från medarbetarna – där 

ledarens personliga egenskaper och beteende är styrande. Ledarskap kan även förklaras med 

processer som driver förändring av individer, grupper och organisationer, samt hur ledare 

formulerar och skapar visioner för andra människor (Yukl, 2012). 

Enligt Yukl (2012) relaterar chefskap till ordning och kontroll, styrning av budget samt den 

praktiska arbetsledningen på ett arbete. Yukl menar att chefer oftast är formellt tillsatta, t.ex. 

som arbetsledare eller butikschef, en ledare behöver nödvändigtvis inte inneha en formell 

position. Med stöd av ovanstående argument kan det antas att chefer, oavsett befattningsgrad, 

praktiserar olika sätt att leda sina medarbetare vilket innebär ett tillämpande av ledarskap. I 

den aktuella studien kommer chefer att fortsättningsvis benämnas som ledare. Tabell 1 nedan 

presenterar kortfattat olika ledarstilar. 

Tabell 1 

Kortfattad beskrivning av sex efterkommande ledarstilar 
Relationsinriktat 

ledarskap 
Produktionsinriktat 

ledarskap 
Förändringsinriktat 

ledarskap 
Låtgå 

(Laissez-faire) 
Transformativ Transaktionell 

Inriktar sig på 
medarbetarnas 
känslor, attityder & 
tillfredställelse. 
Ledarstilen kan ses 
som ett 
människorelaterat 
typ av beteende där 
ledaren arbetar för 
att skapa bra 
relationer mellan 
medarbetarna 
emellan och även 
ledaren 

Fokuserar helt och 
hållet på uppdraget, 
medarbetarna 
prioriteras inte på 
samma sätt som 
prestationer, resultat 
och organisation. 
Ledaren definierar 
gärna problem som 
medarbetarna ska lösa 
enligt det ramverk 
som ledaren 
bestämmer 

Ledaren främjar 
förändring och 
tillväxt genom att 
fokusera på 
kreativitet, 
risktagande och 
visioner 

Låter 
medarbetarna 
själva fatta 
beslut och 
sköta sig som 
de själva vill. 
Avsaknad av 
ledning. 
Ledarskapet 
är passivt och 
kan liknas 
med ett icke 
ledarskap 

Förändrar 
medarbetares 
attityder och 
värderingar så 
att de utvecklas 
och samtidigt på 
bästa sätt bidrar 
till 
organisationens 
mål. Inspirerar 
och motiverar 

Utbytet mellan 
ledare och 
medarbetare är i 
fokus. Ledaren 
definierar mål, 
metoder och 
belöningar för 
utfört arbete. I 
utbyte ska 
medarbetare 
bidra med 
kompetens & 
arbetsinsatser 

Not: Beskrivningar av transformativ och transaktionell ledarstil är hämtad från Aronsson et al. (2012), resterande ledarstilar 
inhämtades från Fjell, Österberg & Alexandersson (2007). 
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Moors (2012) betonar att de flesta forskare anser att transaktionellt, transformativt och 

låtgå (eng. laissez-faire) ledarskap är de tre mest distinkta ledarstilarna. Trots allt är det oftast 

den transformativa ledarstilen som studerats i positiva sammanhang. Låtgå ledarskap 

fokuseras sällan i studier på grund av att ledarstilen tydligt associeras negativt till 

medarbetares prestationer och upplevelser av diverse positiva begrepp. Sökningar har 

förevisat att transaktionellt och transformativt ledarskap är den mest förekommande 

ledarstilen inom forskning när det gäller psykosocial arbetsmiljö (enligt författarens 

efterforskningar). 

1.1.4 Tidigare forskning – Ledarskapets relation till psykosocial arbetsmiljö 

Tidigare studier (t.ex., Van Dierendonck, Haynes, Borill, Stride, 2004; Arnold, Turner, 

Barling, Kelloway & Mckee, 2007; Nielsen, Yarker, Brenner, Randall, & Borg, 2008a, 

2008b) har visat att ledarskapet och bl.a. psykologiskt välbefinnande samt hälsa hos 

medarbetarna i företag och organisationer är sammanhängande. Forskning (t.ex., Arnold et al., 

2007; Nielsen & Daniels, 2012) har även visat att ledarskapsstil (ledarbeteende) kan ha en 

inverkan på medarbetares psykologiska välbefinnande. Gilbreath och Benson (2004) menar 

att psykologiskt välbefinnande och hälsa påverkas av den psykosociala arbetsmiljön hos 

medarbetare. Därför kan den psykosociala arbetsmiljön vara en viktig utgångspunkt på 

arbetsplatsen för medarbetarnas välbefinnande. I detta avseende kan även ledarskapet ha en 

inverkan på medarbetarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö. 

Nielsen et al. (2008a) undersökte relationen mellan transformativt ledarskap, medarbetares 

uppfattning om arbetsförhållanden (psykosocial arbetsmiljö), samt medarbetares väl-

befinnande. Transformativ ledarstil visade positiva samband med dimensioner relaterade till 

psykosocial arbetsmiljö. Via psykosocial arbetsmiljö fann Nielsen med kollegor att den 

transformativa ledarstilen inverkar på medarbetarnas psykologiska välbefinnande. Ytterligare 

studie i sakfrågan genomfördes av Nielsen et al. (2008b) för att förbättra förståelsen av den 

tidigare konstaterade relationen mellan transformativt ledarskap och psykologiskt 

välbefinnande. I studie 1 (2008a) fanns en direktlänk mellan transformativt ledarskap och 

medarbetares välbefinnande. I studie 2 (2008b) återfanns däremot ingen direktlänk mellan 

transformativt ledarskap från studie 1 och medarbetares välbefinnande i studie 2. Med andra 

ord, resultatet indikerade att medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållandena (psykosocial 

arbetsmiljö) utgjorde en viktig relation mellan transformativ ledarskapsstil och psykologiskt 

välbefinnande. Frånvaron av en länk mellan ledarskapet från studie 1 och medarbetares 
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välbefinnande i studie 2, framställer tvivel om transformativt ledarskapsbeteende kan skapa 

förändringar i medarbetares välbefinnande – om inte också faktorer i medarbetares 

psykosociala arbetsmiljö inkluderas. En anledning till resultatet kan bero på förändringar i den 

psykosociala arbetsmiljön mellan studie 1 och 2. 

Malloy och Penprase (2010) studerade ledarskapets förhållande till den psykosociala 

arbetsmiljön, då de ansåg att det saknades forskning när det gäller relationen till olika 

ledarstilar. Malloy och Penprase undersökte det transaktionella och transformativa 

ledarskapets relationer mot faktorer i anslutning till dimensioner för psykosocial arbetsmiljö. 

Resultatet pekade på att det fanns ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och 

psykosocial arbetsmiljö. En av två faktorer från transaktionellt ledarskap visade positivt 

samband med psykosocial arbetsmiljö, och en visade ett negativt samband. Slutsatsen av 

studien demonstrerade att ledare som tillämpade ett ledarskap innehållande transformativt 

ledarskap och en av faktorerna från transaktionellt ledarskap främjar den psykosociala 

arbetsmiljön positivt. Resultaten indikerade också att de ledare som agerade med ett beteende 

av passivt, accepterande och låtgå ledarskap hade en negativ inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Malloy och Penprase (2010) slog fast att psykosocial arbetsmiljö influeras av 

ledarskapsstilars olika komponenter. Detta får stöd av Fjell, Österberg och Alexandersson 

(2007) tidigare studie där det påträffades signifikanta korrelationer mellan olika ledarstilar, 

t.ex. förändring, relation och produktions-orienterat ledarskap, och psykosociala 

arbetsfaktorer. Till exempel visade faktorer ur psykosocial arbetsmiljö högst positiva 

korrelationer med relationsorienterad ledarstil. Lägst positiva korrelationer påvisades mellan 

omväxlingsorienterad ledarstil och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Det kan tyckas att forskningen bör vara aktsam med att uttryckligt påstå att en specifik 

ledarstil har en positiv alternativt negativ inverkan på medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Det finns likafullt studier (t.ex., Arnold et al., 2007; Nielsen, Yarker, Randall, & 

Munir, 2009; Nielsen & Daniels, 2012) vilka endast undersökte den transformativa 

ledarstilens betydelse till medarbetares psykologiska välbefinnande och den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön, där samtliga resultat påvisade positiva samband till ledarstilens 

inverkan på medarbetarnas välbefinnande. 

Breevaart, Bakker, Hetland, Demerouti, Olsen och Espevik (2014) studie undersökte 

enskilt det transaktionella och transformativa ledarskapets samband med psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och resultatet av medarbetarnas arbetsengagemang. Breevaart et al. (2014) 
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argumenterade för att ett tillämpande av transformativt ledarskap skulle vara positivt relaterat 

till psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare. Breevaart och kollegor ansåg att transformativa 

ledare dagligen ger sina medarbetare uppmärksamhet och lyssnar på vad de har att säga. De 

dagarna som ledaren använder högre nivåer av transformativt ledarskap kommer även ledaren 

att öka sin uppmärksamhet för medarbetarnas behov, samt att medarbetarna tillåts angripa 

problem från flera olika perspektiv. Breevaart och kollegor anser även att transformativt 

ledarskap medverkar till det dagliga sociala stödet som medarbetarna upplever. I 

sammanhanget bör det tilläggas att Bass och Avolio (2004) förespråkar att ett stöttande 

ledningsklimat ger medarbetarna möjligheter att lära sig nya saker vilket får dem att växa som 

person. 

Resultatet av Breevaart et al. (2014) studie visade att transformativt ledarskap influerade 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö på ett positivt sätt vilket som konsekvens även 

påverkade arbetsengagemanget positivt. Endast en faktor av det transaktionella ledarskapet 

påvisade positiv inverkan på psykosocial arbetsmiljö, medan en av faktorerna hade en negativ 

inverkan vilket följaktligen reducerade arbetsengagemanget. Breevaart med kollegor 

konstaterade slutligen att det fanns ett indirekt och direkt samband mellan ledares olika typer 

av det dagliga ledarskapet som influerade medarbetarnas arbetsengagemang. Det indirekta 

sambandet bestod av att transformativt ledarskap influerade medarbetarnas arbetsengagemang 

genom medarbetarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö. Breevaart et al. drog slutsatsen att 

ledare som tillämpar ett transformativt ledarskap bidrar till en gynnsam arbetsmiljö. Med 

andra ord visade deras studie att psykosocial arbetsmiljö är en viktig mellanliggande faktor i 

fråga om transformativt ledarskap och medarbetares arbetsengagemang. 

1.1.5 Problematisering 

En negativ upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har enligt ovanstående forskning 

kunnat relateras till hälsoproblem. Följaktligen har undersökningar visat att en positiv 

upplevelse resulterar i en arbetsmiljö där medarbetarna mår bättre, vilket medför att relaterade 

hälsoproblem minskar. Ovanstående forskning har även visat att ledarskapet kan vara en 

avgörande faktor för hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Forskning har också indikerat 

att upplevda arbetsförhållanden som psykosocial arbetsmiljö är en viktig faktor att ta hänsyn 

till i förhållande av ledarskap och hur medarbetarna mår på ett arbete. Hur medarbetare 

påverkas av den upplevda psykosociala arbetsmiljön är inte bara beroende av ledarskap. 

Ledarens beteende (ledarstil) har dessutom visat sig vara en inverkande faktor att beakta. 
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Därför är det viktigt vilken ledarstil som implementeras av en ledare för hur medarbetarna 

upplever den psykosociala arbetsmiljön på arbetet. 

I dagens ledarskapsforskning är transaktionell och transformativ ledarstil de vanligast 

förekommande (enligt författarens sökningar). Bass och Avolio (2004) är två erkännda 

forskare inom området vilka påpekat att det i praktiken inte är vanligt med ledare som 

ovillkorligt tillämpar endast transaktionell eller transformativ ledarstil. Ledarna tillämpar de 

olika dimensionerna inom varje ledarskap mer eller mindre. Detta innebär att transaktionella 

och transformativa ledare använder lägre och högre nivåer av respektive ledarstil. Av den 

anledningen valde t.ex. Breevaart et al. (2014) att jämföra hur medarbetarnas upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön påverkades när transformativa ledare praktiserade lägre och 

högre nivåer av respektive ledarstil. Bass och Avolio (2004) understryker att deras studier har 

identifierat transformativa ledare ifrån lägsta till högsta organisatoriska nivån av chefer. Ofta 

har det visat sig att ledarna uttrycker både ett transformativt och transaktionellt ledarskap. I 

kontrast anser Den Hartog et al. (1997) att oavsett om ledare kan vara både transaktionella 

och transformativa, så kan en bättre förståelse uppnås genom att jämföra ledarstilarna mot 

varandra. Bass och Avolios (2004) teori får alltså stöd när det handlar om att ledare oftast 

tillämpar båda ledarstilarna mer eller mindre i förhållande till varandra, samtidigt som Den 

Hartog et al. (1997) teori om kontrastering också kan vara legitimerad. 

De undersökningar som återfinns i andra länder har påvisat att ledarskapet kan förutsäga 

medarbetares välbefinnande via psykosociala arbetsmiljö. Således är den psykosociala 

arbetsmiljön en vital faktor för medarbetarnas välmående. Omfattningen av tidigare forskning 

är något bristande i det avseende transaktionell och transformativ ledarstil jämförs, särskilt i 

förhållandet till hur medarbetare upplever den psykosociala arbetsmiljön. Det finns inte heller 

några studier som undersöker omnämnda ledarstilar i förhållande till psykosocial arbetsmiljö i 

en svensk kontext. Ett problem kan vara att den forskning som går att återfinna i andra länder 

inte är tillämpbar i ett svenskt sammanhang på grund av kulturella och sociala skillnader. 

Således bör det utföras en sådan studie i en svensk kontext för att reda ut eventuella relationer. 

Ovanstående argumentation föranleder undersökning om ledarstilen (transaktionellt och 

transformativt) på liknande sätt som tidigare studier även i en svensk kontext kan influera 

medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. 
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1.1.6 Syfte 

Studien syftar till att undersöka och jämföra eventuella skillnader i hur medarbetare 

upplever den psykosociala arbetsmiljön i en svensk kontext, beroende av om de bedömer att 

ledaren tillämpar en transaktionell eller transformativ ledarstil. 

1.1.7 Avgränsning 

Transaktionell, transformativ och låtgå är tre distinkta ledarstilar, varav de två förstnämnda 

är frekvent återkommande inom ledarskapsforskning. Den sistnämnda däremot omnämns 

sällan som en huvudfråga i studier. Föreliggande uppsats kommer endast att studera 

transaktionellt och transformativt ledarskap. Väsentlig poängtering är att ledarskapet bedömts 

ur medarbetarnas perspektiv i denna studie då beroende variabel psykosocial arbetsmiljö utgår 

från medarbetarnas skattningar. 

Tidigare forskning (nämnt i inledningskapitlet) har undersökt omnämnda ledarstilar och 

psykosocial arbetsmiljö i samband med andra begrepp som t.ex. välbefinnande, 

arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse. Denna studie är begränsad till undersökning av 

transaktionellt och transformativt ledarskap i direkt förbindelse med psykosocial arbetsmiljö. 

Mellanliggande faktorer eller diverse utfall beroende av ledarskapets inverkan på psykosocial 

arbetsmiljö undersöks inte. Anledningen är att det i första hand bör prövas om omnämnda 

ledarstilar överhuvudtaget influerar medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö i svenska företag. 

Undersökningen är avgränsad till Mellansverige av bekvämlighetsskäl (pga. brist på 

resurser). Avgränsningen gällde även företagens storlek (antal medarbetare) till maximalt 15 

medarbetare per enhet. Föreliggande studie utgår ovillkorligt från medarbetarnas perspektiv. 

1.1.8 Frågeställning 

• Finns det skillnader i den psykosociala arbetsmiljön beroende på låg eller hög 

tillämpandenivå av transaktionellt respektive transformativt ledarskap, skattat utifrån 

medarbetarnas perspektiv? 

• Kan transaktionellt och transformativt ledarskap predicera (förutsäga) hur medarbetare 

upplever den psykosociala arbetsmiljön? 

• Sidofråga, finns det skillnader i hur ledare skattar sitt eget ledarskapsbeteende jämfört 

med hur medarbetarna bedömer ledarnas ledarskapsbeteende? 
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2. Teori 

Inledningsvis beskrivs Karaseks (1979) teori om psykosocial arbetsmiljö då forskaren är 

förgrundsfiguren till etableringen av psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Därefter som en 

påbyggnad till Karasek förklaras Rubenowitz teori gällande psykosocial arbetsmiljö, vilket är 

den teori som ligger till grund för den här studien. Anledningen till att använda Rubenowitz 

teori är för att den är utvecklad senare än Karaseks, samt att Rubenowitz instrument för 

psykosocial arbetsmiljökartläggning har använts i föreliggande studie. Eftersom att den 

aktuella studien utgår från ett svenskt perspektiv var det även bekvämt att använda teorier från 

en svensk forskare (Sigvard Rubenowitz). Tanken var också att minimera risken att reducera 

validiteten genom översättning av mätinstrumentet. 

I det efterkommande presenteras teorier för transaktionellt och transformativt ledarskap. 

Aktuell studie utgår från teorier utvecklade av Bass och Avolio (2004). Anledningen är att 

deras teorier och mätinstrument (MLQ 5X, vilket använts i denna undersökning) använts i 

andra studier med många citeringar (t.ex. Avolio, Bass & Jung, 1999, citeringar 1661; Bass, 

Avolio, Jung & Yair, 2003, citeringar 1319; Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 2004, citeringar 699; 

Judge & Piccolo, 2004; citeringar 1525; info från googlescholar). Teorierna anses därför som 

tillförlitliga. Teoretisk bakgrund presenteras först gällande transaktionellt och transformativt 

ledarskap för att visa hur Bass och Avolio utvecklat teorin. Sedermera kommer respektive 

ledarstil att beskrivas enskilt för att fördjupa teorierna och skildra varje faktor var för sig. 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

2.1.2 Karasek 

Karasek utvecklade en modell, vilken behandlade den psykologiska arbetsansträngningen 

(arbetskrav och egenkontroll). Den teoretiska modellen har använts i flertalet studier (t.ex., 

Karasek, Baker, Marxer, Ahlbom, & Theorell, 1981; Mausner-Dorsch & Eaton, 2000; 

Lovelace, Manz, & Alves, 2007). När det gäller faktorn arbetskrav åsyftas endast 

psykologiska krav som arbetet medför och inga fysiska. Exempelvis vilken nivå av stress som 

förestår vid utförande av arbetsbörda, oförväntade arbetsuppgifter och personliga konflikter 

som är arbetsrelaterade. Karasek (1979) delar upp egenkontroll i två delar: Ett, arbetets 

kvalifikationsgrad, vilket innebär huruvida man får lära sig nya saker och får utnyttja sina 
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kvalifikationer i arbetet. Två, den anställdes möjlighet att fatta beslut t.ex. i vilken 

utsträckning individen är tillåten att själv avgöra hur det egna arbetet ska läggas upp. 

Forskning (House & Jackson, 1979; House & Cottington, 1986; citerad av Johnson & Hall, 

1988) har föreslagit att arbetsrelaterat socialt stöd kan medverka till effekten på psykologiska 

krav både i och utanför arbetet. Den ursprungliga teorin av Karasek (1979) krav/kontroll 

modellen vidareutvecklades därför av Johnson och Hall (1988) genom tillägg av socialt stöd 

(från såväl ledare som kollegor) som en tredje faktor. Faktorn socialt stöd särskiljs i tre 

stödsegment. (1) Emotionellt stöd där individen känner sig omtyckt och att arbetskamraterna 

samt ledning bryr sig om vederbörandes välbefinnande. (2) Värderande stöd, vilket innebär 

att den anställde får respons (feedback) på om denne har gjort något bra eller dåligt. (3) 

Instrumentella stöd som innebär ett konkret samarbete. Det sociala stödet i arbetet har två 

källor. Ett, överordnade t.ex. närmaste arbetsledare eller chef och två, arbetskamraterna. 

Medarbetare som upplever stöd från såväl ledare som arbetskamrater har en hög grad av 

socialt stöd. De som inte känner något stöd överhuvudtaget eller endast från en sida – ledare 

eller arbetskamrater – har låg grad av stöd (Johnson & Hall, 1988). 

Modellen demonstrerar att om det finns hög nivå av socialt stöd finns det gemenskap i 

arbetsmiljön, är stödnivån låg är arbetsmiljön isolerad och enslig. Modellen gör gällande att 

kombinationen av låg egenkontroll i arbetet, höga arbetskrav och svagt socialt stöd bildar den 

mest ogynnsamma arbetsmiljön. Det medför att medarbetarna vistas i en arbetsmiljö som både 

är isolerad och har en hög psykologisk arbetsansträngning. I det avseende då socialt stöd 

inkluderades i Karaseks (1979) modell har ett flertal andra studier nyttjat modellen (t.ex., 

Johnson, Stewart, Hall, Fredlund, & Theorell, 1996; Vahtera, Kivimäki, Pentti, & Theorell, 

2000; Rabe, Giacomuzzi, & Nübling, 2012). 

2.1.3 Rubenowitz 

Johansson (1995) visade i en studie att egenkontroll/krav och stödmodellen (Theorell & 

Karasek, 1996) överensstämmer med en femskalig faktormodell, vilken mäter psykosocial 

arbetsmiljö, utvecklad av en svensk forskare vid namn Rubenowitz (2004). Modellen mäter; 

(1) egenkontroll, (2) arbetsledningsklimat, (3) stimulans, (4) arbetsgemenskap och (5) 

arbetsbelastning. Rubenowitz teori har sitt ursprung i Karaseks teori och båda teorierna är 

överensstämmande (se Tabell 2). 
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Tabell 2 

Tabellen visar hur respektive faktorer integrerar. Egenkontroll, socialtstöd och arbetskrav 
tillhör Karaseks psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Underliggande faktorer tillhör Rubenowitz 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Egenkontroll Socialtstöd Arbetskrav 
Egenkontroll Arbetsledningsklimat Arbetsbelastning 

Stimulans Arbetsgemenskap  

Not. Tabellen är fritt översatt från Johansson (1995). 

I en svensk kontext finns det studier (t.ex., Engström, Johansson, Jonsson, & Medbo, 1995; 

Ingelgård, Karlsson, Nones & Ortengren, 1996) som använt Rubenowitz instrument för att 

mäta medarbetares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Rubenowitz 

(1989) hävdade att genom särskiljandet av fem betydande faktorer, vilka bör bli tillfredställda, 

uppstår ett underlag för att möta individers grundläggande psykologiska behov. Beroende av i 

vilken utsträckning medarbetarna upplever förhållandena i dessa faktorer till positiva, känner 

medarbetarna större arbetsengagemang och mindre stressreaktioner, detta medför att 

frånvaron på en arbetsplats minskar. Nedanstående fem faktorer utgör enligt Rubenowitz en 

god psykosocialarbetsmiljö: 

Egenkontroll förklarar Rubenowitz (2004) med att medarbetare bör inom vissa gränser 

själv kunna bestämma hur arbetet ska utföras, samt styra arbetstakten efter vad de själva anser 

lämpligt. Att som anställd kunna fatta egna beslut inom lämpliga gränser är även betydande 

för en positiv psykosocial arbetsmiljö. 

Ett positivt arbetsledningsklimat (där det är viktigt att det existerar ett gott 

samarbetsklimat mellan ledare/chefer och medarbetare) avser, enligt Rubenowitz (2004), 

medarbetarnas upplevelse av samarbetet med den närmaste överordnade, t.ex. 

kommunikationen, kontakten och om chefen frågar om medarbetarnas åsikt vid 

problemlösningar. I vilken utsträckning som medarbetarna känner sig nöjda med den 

information som chefer utlämnar anses också inverka på arbetsledningsklimatet. 

Stimulans från själva arbetet får medarbetarna när de föräras möjligheten till att använda 

sina kunskaper, begåvningar och förutsättningar. Stimulansen kan även vara beroende av hur 

medarbetarna upplever att arbetet är intressant och meningsfullt. Vilka möjligheter 

medarbetarna har att lära sig nya saker på arbetet är också betydande, samt att arbetet är av 

varierande natur (Rubenowitz, 2004). 
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God Arbetsgemenskap, på arbetet bör det förekomma bra trivsel och kontakt mellan 

medarbetarna. Huruvida medarbetarna kan diskutera arbetet och arbetsrelaterade problem och 

hur de generellt ser sina kollegor som vänner eller inte har inverkan på en god 

arbetsgemenskap (Rubenowitz, 2004). Detta förutsätter att företaget tillåter att det finns en 

kontakt med och mellan arbetskollegor på ett arbete. 

Optimal arbetsbelastning kan dels utgöras av fysiska (t.ex. att medarbetare utsätter sig för 

risker i samband med tunga lyft, smuts, bränder, kemikalier o.s.v.) och psykiska krav (t.ex. att 

arbetet är väldigt omfattande, lite tid att utföra arbetsuppgifter samt att arbetet är enformigt) 

som chefen ställer på den anställde för att denne ska kunna utföra sitt arbete. 

Arbetsbelastningen bör vara optimal i såväl fysisk som psykisk bemärkelse där möjligheten 

till att kunna koppla av är viktigt. Även stress på arbetet och till vilken utsträckning 

medarbetare känner sig trötta efter arbetsdagen är element som påverkar den optimala 

arbetsbelastningen (Rubenowitz, 2004). 

2.3 Transformativt och transaktionellt ledarskap, teoretisk bakgrund 

Downton (1973) var först med att särskilja den transformativa ledarstilen från den 

transaktionella (c.f. Bass & Avolio, 2004). Detta för att erhålla möjlighet att beskriva 

skillnaderna mellan revolutionära, rebelliska, föränderliga och ordinära ledare. Bass och 

Avolio (1985a, 1985b) utvidgade definitionen om transaktionellt ledarskap till att omfatta 

ledare inom militär, industriell, offentlig och utbildande sektorer. Bass och Avolio (2004) ger 

en sammantagen beskrivning av teorin gällande transaktionella ledare på det sätt att ledaren 

har förståelse för vad deras medarbetare vill få ut ifrån arbetet, därmed försöker ledaren 

tillgodose behovet förutsatt att prestationen är berättigad. Transaktionella ledare utbyter 

förmåner och belöningar, eller löften om belöningar, i förhållande till vilken lämplig nivå som 

medarbetarnas utförda prestationer befinner sig på. Med andra ord, svarar ledaren på 

medarbetarnas behov och krav så länge de uppfyller förväntningarna på det arbete som ska 

utföras. 

Transformativt ledarskap utmärker sig från det transaktionella genom att inte enbart 

uppmärksamma medarbetarnas behov. Den transformativa ledaren försöker att utveckla dessa 

behov från lägre till högre nivåer av personlig mognad. Detta sker genom att den 

transformativa ledaren engagerar medarbetarna till sin fulla potential för att de med tiden ska 
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utvecklas till att bli ledare själva. Den typen av process kan ske uppifrån och ner, parallellt 

mellan två kollegor, och nerifrån och upp där t.ex. den anställde influerar sin ledare att 

ompröva missioner dvs. vad som görs för vem och varför (Abell, 2006), samt visioner (Bass 

& Avolio, 2004). Bass (1985a, 1985b) beskriver teorin om transformativt ledarskap som 

ledare vilken höjer medarbetarnas nivå av medvetande för hur viktigt det är att uppnå högt 

värderade resultat samt strategierna för att uppnå dem. Dessa tillvägagångssätt uppmuntrar 

medarbetarna till att överse sitt egenintresse för gruppen och organisationens bästa. De 

utvecklar även medarbetarnas behov inom områden som självständighet och samhörighet, 

vilket kan gälla både på arbetet och utanför (Bass & Avolio, 2004). Här bör man ställa sig 

något kritisk till att det är den transformativa ledaren som utvecklar medarbetaren. Bättre 

uttryckt är att ledaren motiverar – med hjälp av diverse tillvägagångssätt – medarbetarna till 

att själva utveckla sina behov till högre nivåer inom respektive område. 

I Tabell 3 kommer ett antal faktorer beskrivas för att underlätta läsning samt förståelse. 

Dessa är översatta till svenska och angelägna för nuvarande studie. Uppmärksamma att endast 

förkortningar vilka beskrivs i Tabell 3 kommer nyttjas fortsättningsvis i uppsatsen. 

Tabell 3 

Svensk översättning med koncis beskrivning av samtliga faktorer från Bass och Avolio (2004) teori 
gällande transaktionellt, transformativt och Passive/Avoidant (passivt/undvikande) ledarskap, samt 
förkortningar inom parantes vilka fortsättningsvis används i aktuell uppsats 

Inspirational 
Motivation 

Intellectual 
Stimulation 

Individualized 
Consideration 

Idealized 
Influence: 
Attribute & 
Behaviour 

Contingent 
Reward 

Management-
by-Exception: 
Active & Passive 

Laissez-Faire 
(Låtgå) 

Inspirerande 
motivation, 
ledaren 
motiverar sina 
medarbetare 
genom att 
inspirera dem 
med optimism 
och entusiasm 

Intellektuell 
stimulation, 
ledaren stimulerar 
medarbetarna 
genom att 
uppmuntra deras 
tänkande med 
problemlösningar 
och motiverar 
dem till att 
komma med nya 
idéer 

Individuell 
uppmärksamhet, 
medför att 
ledaren kan 
agera som en 
coach till 
medarbetaren 
och identifiera 
speciella behov 

Influerar 
medarbetarna 
genom att 
vara en 
förebild, dels 
genom att 
bygga 
förtroende 
(attribute) 
och dels av 
att uppvisa 
integritet 
(behaviour) 

Villkorlig 
belöning, 
ledaren belönar 
medarbetarnas 
fullföljanden 
efter avtalade 
villkor så länge 
prestationen 
upprätthåller 
förutsatt 
standard. 
Ledaren 
använder ett 
konstruktivt 
beteende 

Ledning genom 
att fokusera på 
medarbetarnas 
avvikelser i 
arbetet (t.ex. 
regler & rutiner). 
Aktiva ledare 
övervakar & 
korrigerar 
medarbetarna. 
 
Passiva ledare 
avvaktar tills att 
problem uppstått 
och är således 
reaktiv 

Låtgåledarskap 
innebär att 
ledaren undviker 
inblandning i 
viktiga beslut och 
problemlösningar 

 
(IM) 

 
(IS) 

 
(IC) 

 
(II) 

(IIA) 
(IIB) 

 

 
(CR) 

 
(MBE) 

(MBEA)  
(MBEP) 

 
(LF) 

Not. Inspirational motivation (IM), Intellectual stimulation (IS), Individualizied consideration (IC), Idealized Influence: (II) Attribute (IIA) & 
Behaviour (IIB), Contingent Reward (CR), Management-by-Exception (MBE): Active (MBEA) & Passive (MBEP), Laissez-Faire (LF) 
(Bass & Avolio, 2004). 
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För det transaktionella ledarskapet har det påvisats att MBE kan delas upp i två subfaktorer 

MBEA vs. MBEP (Hater & Bass, 1988). Senare studie (Den Hartog, Van Muijen, & 

Koopman, 1997) har visat att MBEP och LF bör utformas till en enskild högre ordnad faktor. 

Avolio, Bass och Jung (1999) instämmer med att MBEA och MBEP inte korrelerar med 

varandra, alternativt att det finns en liten negativ korrelation. En studie (Den Hartog et al., 

1997) rapporterade en signifikant positiv korrelation (r = .42) mellan MBEP och LF, medan 

de två skalorna korrelerade signifikant negativt med resterande skalor (dvs. IM, II, IS, IC & 

MBEA) förutom med CR då negativ korrelation inte var signifikant. 

Bass och Avolio (2004) anser att deras teori om ledarskap kan indelas i överensstämmelse 

med tre överordnade ledarstilar: transaktionell (CR och MBEA), transformativ (IM, IIA & 

IIB, IS, IC) och passivt/undvikande (LF & MBEP). Således finns det numera tre överordnade 

faktorer av ledarskap med totalt nio underordnade dimensioner (se Tabell 4). 

Tabell 4 

Över och underordnade faktorer av Bass och Avolios (2004) senaste ledarskapsteori 

Transaktionell Transformativ Passivt/Undvikande 
Contingent Reward 

(CR) 
Inspirational Motivation 

(IM) 
Laissez-Faire 

(LF) 

Active Management-by-Exception 
(MBEA) 

Idealized Influence:  
A & B 

(II, IIA, IIB) 

Passive Management-by-Exception 
(MBEP) 

 Intellectual Stimulation 
(IS) 

 

 Individualized Consideration 
(IC) 

 

Not. Fet text är de tre överordnade faktorerna med respektive subfaktor i normal text 

2.4 Transaktionella ledarskapsprocessen och subfaktorer 

Bass och Avolio (2004) beskriver att i relationen till medarbetarna tillämpar transaktionella 

ledare ett konstruktivt och korrigerande beteende, var för sig eller i kombination. Den 

konstruktiva delen benämns under dimensionen CR och den korrigerande under MBEA. 

Genom dessa två dimensioner utövar transaktionella ledare ett ledarskap med en utbytes-

relation som bas. Själva utbytesprocessen sker i det sammanhang som ledarens förväntningar 
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och krav har uppfyllts av t.ex. en medarbetare och att vederbörande har erhållit de förmåner 

(t.ex. lön, bonus, extra semester, karriär osv.) som utlovats av ledaren. Ledarna är tydliga med 

att definiera vilka förväntningar som finns på det arbete som ska utföras, samt att de försöker 

underhålla med de resurser som behövs för att dessa ska uppnås. För att medarbetarna ska 

slutföra förväntningarna som ledaren har, är transaktionella ledare bestämda med att förklara 

graden av den viljeansträngning som behövs. På så sätt är det meningen att den som utför 

uppdraget ska få det självförtroende som krävs för att slutföra uppgiften. 

För att motivera medarbetarna försöker den transaktionella ledaren att uppmärksamma vad 

medarbetarna är i behov av och önskar sig. Därefter klargör ledaren för hur dessa önskningar 

och behov kommer att tillfredställas förutsatt att medarbetaren engagerar sig till den nivå som 

uppgiften kräver. Den transaktionella ledaren fokuserar på att förmå sina medarbetare till att 

genomföra uppgiften efter de regler och till det mål som ledaren framställt, vilket skiljer sig 

från den transformativa som fokuserar på att motivera medarbetarna till att göra mer än vad 

som förväntats (Bass och Avolio, 2004). 

Transaktionella ledare eftersträvar inte att försöka ändra på medarbetarnas värderingar eller 

att skapa ett djupare förtroende eller en hängivenhet till ledaren – vilket är liktydigt med 

transformativa ledare. Istället arbetar ledaren med att identifiera och tillfredställa med-

arbetarnas behov i utbyte mot att de presterar enligt överenskommelse (Bass, 1999). 

MBEA är enligt Bass och Avolio (2004) den korrigerande dimensionen av transaktionellt 

ledarskap. Ledaren fokuserar här på att övervaka utförandet av uppdraget för att vara beredd 

på eventuella problem som kan uppstå, och därmed korrigera problemen för att bevara 

prestationsnivån. Ledaren anser att det är dennes uppgift att lösa problemet och gärna 

förekomma problemet för att medarbetarna ska kunna fortsätta arbeta utan hinder. Ledare som 

tillämpar den här dimensionen fokuserar även på att specificera vilka regler som ska 

efterföljas såväl som vad ledaren anser vara en ineffektiv prestation. Det är även vanligt att 

ledaren bestraffar de som åtagit sig uppdraget om uppsatta regler inte efterflöjs, vilket även 

sker om prestationen inte är tillfredställande. Det som skiljer MBEA från MBEP är att ledaren 

är proaktiv och försöker förebygga problemen innan de sker. I den sistnämnda är ledaren 

reaktiv och inväntar med ingripanden framtill att problemen uppstått. 

CR utgör den konstruktiva dimensionen i transaktionellt ledarskap. Här jobbar ledaren i 

samförstånd med individer eller grupper för att sätta upp och definiera överenskommelser för 
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att uppnå olika prestationsmål. I det försöker den transaktionella ledaren att upptäcka 

medarbetarnas olika skickligheter för att på bästa sätt genomföra uppgiften. Ledare som 

tillämpar dimensionen klargör vad som förväntas av den person som åtagit sig att utföra 

uppdraget, och vad den personen får som belöning om prestationen håller en tillfredställande 

nivå. När t.ex. en anställd slutfört ett uppdrag, ger ledaren den anställde ett erkännande för 

prestationen samt att den anställde erhåller vad som utlovats av ledaren. Inte desto mindre ser 

ledaren till att detta sker i förhållande till vilken nivå som ledaren anser att prestationen lever 

upp till i det uppsatta målet (Bass & Avolio, 2004). 

2.4.1 Kritik, begränsningar och etiska konsekvenser av transaktionella ledare 

Bass och Avolio (2004) menar att det transaktionella ledarskapet ofta misslyckas med sitt 

utförande av arbetet på grund av att ledaren saknar ett respekterat rykte, eller resurser att 

leverera efterlängtade belöningar och förmåner. De transaktionella ledare som däremot 

uppfyller medarbetarnas förväntningar, förtjänar och bevarar ett rykte om att kunna leverera 

betalning, befordringar och erkännanden. En slutsats av detta skulle kunna innebära att under 

de omständigheter den transaktionella ledaren medvetet bryter löften och inte håller avtal med 

medarbetarna, kommer tilliten till ledaren att undergrävas. Det kan resultera i att ledaren får 

svårt att motivera sina medarbetare i framtida uppdrag. 

Transaktionella ledare använder sig av villkorlig bestraffning (eng. Contingent 

Punishment). Bass och Avolio (2004) anser att villkorlig bestraffning kan vara 

prestationshöjande hos medarbetarna när den levereras i respons till dålig prestation eller 

oacceptabelt beteende med intention att förbättra det dåliga beteendet. Bass och Avolio anser 

även att medarbetare tenderar att acceptera bestraffning om ledaren i förhand klargjort vilka 

regler som gäller och vilket beteende som inte är acceptabelt. Bass och Avolio (2004) påstår 

att villkorlig belöning kan leda till foglighet i det avseendet att medarbetaren vill undvika 

bestraffning. Här bör det beaktas att om medarbetaren känner fientlighet i mot ledaren för att 

denne använder bestraffning, kan fogligheten istället få motsatt effekt och minska. 

Bass och Avolio (2004) anser att vissa aspekter ur det transaktionella ledarskapet kan vara 

kontraproduktivt. Till exempel kan medarbetare ta genvägar för att komma fram till målet och 

den belöning som förestår för slutförandet av en uppgift, vilket kan få konsekvenser för 

kvaliteten av slutprodukten. Att mäta kvalitet är svårare än att mäta kvantitet (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2009), därför kan det anses viktigt att ledaren kontrollerar processen för att 
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försäkra sig om att arbetet upprätthåller standarden. Här kan återigen ledarskapet utfalla 

kontraproduktivt, medarbetarna kan reagera defensivt på att ledaren kontrollerar och 

övervakar processen i form av att de känner låg tillit från ledaren när det gäller att klara av 

uppgiften. 

Transaktionella ledare är effektiva när det gäller att förmå medarbetarna till att genomföra 

och slutföra arbeten. En konsekvens av ledarnas prestationsinriktade fokus är att de inte 

engagerar sig gentemot medarbetarnas personliga utveckling. Detta resulterar i en avsaknad 

av stark lojalitet till ledaren som bygger på en högre nivå av förtroende och identifiering (Jung 

& Avolio, 2000). I detta avseende framträder det transformativa ledarskapet i tydlig kontrast 

jämfört med transaktionellt ledarskap, vilket nedan förtydligas. 

2.5 Transformativ ledarskapsprocess och subfaktorer 

Bass (1985a, 1985b) presenterade en modell som demonstrerade relationen mellan 

transaktionellt och transformativt ledarskap. Bass ansåg att det transformativa ledarskapet 

utvidgar det transaktionella i att förutsäga effekterna på medarbetarnas tillfredställelse, 

prestation och motivation. Modellen har senare fått stöd av ett antal studier (t.ex., Seltzer & 

Bass, 1990; Waldman, Bass, & Yammarino, 1990; Howell & Avolio, 1993) där slutsatsen 

visar på att transaktionella ledare bidrar med en bas för ett verksamt ledarskap. Bass och 

Avolio (2004) menar att det transaktionella ledarskapet tillämpar ett tillvägagångssätt där 

medarbetarens behov utgör en stor och viktig del för att uppnå organisatoriska mål. När dessa 

behov upphöjs av ledaren till att vara något mer än bara ett utbyte, påbörjar ledarskapet sin 

omväxling från transaktionellt till transformativt (se Figur 1). 
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Figur 1. Figuren visar hur transformativt ledarskap kan utöka det transaktionellas förväntningar gällande 
ansträngningar och resultat från medarbetarna med assistans av subfaktorerna. LF är inte angiven med anledning 
av att stilen är synonym med icke-ledarskap, vilket har motsatt effekt på ledarskapets resultat jämfört med 
transaktionellt och transformativt. Kvadrater med fetare ram symboliserar medarbetarnas utfall till följd av 
ledarskapets inverkan (figuren är fritt översatt från Bass och Avolio, 2004, s. 21). 

Det transformativa ledarskapet är enligt Bass och Avolio (2004) associerat till ett ledarskap 

som förmår medarbetarna att prestera mer än vad de från början trodde var möjligt. 

Transformativa ledare påverkar medarbetarna via gällande faktorer (se Figur 1) för att 

producera högre nivåer av motivation hos medarbetarna, vilket resulterar i ansträngningar 

utöver det vanliga (jämfört med transaktionella). Detta förklaras av att medarbetarnas 

prestationsnivå är kopplat till deras nivå av självförtroende, motivation och uppfattning av 

förmågan att utföra ett arbete. Den transformativa ledarskapsprocessen utfaller till att förhöja 

medarbetarnas självförtroende såväl som deras potential till utveckling, därmed ökar 

prestationsnivåerna hos medarbetarna för att utföra ett arbete. Bass och Avolio förespråkar att 

den transformativa ledarskapsprocessen även resulterar i personliga och långsiktiga positiva 

konsekvenser hos medarbetarna. Medarbetarna blir mer kapabla att leda sig själva, bättre på 

att ta eget ansvar för deras eget handlande, och bättre på att förstärka sig själv genom 

personlig utveckling. Slutligen har medarbetarna influerats till att bli som deras egen ledare. 

IIA och IIB utgör tillsammans den nyansen av det transformativa ledarskapet där 

medarbetarna beundrar, respekterar och anförtror sig för ledaren. Det transformativa 

ledarskapet bygger i detta sammanhang på att medarbetarna identifierar sig med ledaren och 

vill efterlikna denne. Medarbetarna betraktar ledaren som en förebild vilket medför att ledarna 

Prestationer utöver 
ursprungliga 
förväntningar 

Förhöjd motivation 
för att producera 
bestämda resultat 

(extra ansträngning) 

Förväntad 
ansträngning 

MBE 
(MBEA+MBEP) 

CR 

II (IIA+IIB) IM IS IC 

Förväntad 
prestation/utförande 

Transformativt ledarskap 

Transaktionellt 
ledarskap 

+ + + 

+ 

Figur 1 
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kan utöva mycket makt och inflytande på sina medarbetare (Bass & Avolio, 2004). Några 

anledningar till att ledaren gör sig förtjänt av detta är att vederbörande sätter medarbetarnas 

behov före sina egna, samt delar alla risker tillsammans med medarbetarna. Enligt Bass och 

Avolio är den här typen av ledare konsekvent med att framföra underliggande moraler, 

principer och värderingar vilket är en väsentlig del i den här dimensionen av tranformativt 

ledarskap. 

Bass och Avolio (2004) förklarar att medarbetarna utvecklar starka känslor till ledare av 

den här karaktären, vilken de även investerar mycket förtroende och tillit i. Det medför att 

medarbetarna är mer mottagliga när den transformativa ledaren inspirerar med en vision om 

vad som kan åstadkommas med extra personlig ansträngning. 

IM beskriver Bass och Avolio (2004) som en dimension där ledaren är verksam på olika 

sätt för att motivera medarbetarna. Det kan t.ex. ske genom att förse dem med meningsfulla 

och utmanande uppgifter i arbetet. Ledarna vill förhöja meningen i arbetet och därmed främja 

positiva förväntningar över vad som måste göras. För att inspirera medarbetarna uppvisar 

ledarna entusiasm och optimism inför kommande arbeten. De framställer visioner om vad 

som är möjligt att åstadkomma och hur dessa ska uppnås. Själva inspirationen behöver inte 

förekomma av att medarbetarna identifierar sig med ledaren. Istället uppmuntrar ledaren 

medarbetarna till att föreställa sig attraktiva sinnestillstånd i framtiden, som de sedan själva 

ska kunna föreställa sig. Det sker genom att ledaren artikulerar enkla och gemensamma mål 

som ska vara inspirerande med en ömsesidig förståelse för vad som är rätt och viktigt. 

IS är ett tillägg till de två ovanstående dimensionerna vilket menas med att transformativa 

ledare involverar intellektuell stimulation i medarbetarnas idéer och värderingar. Med den 

intellektuella stimulationen menas det att ledaren vill förändra medarbetarnas sätt att tänka på. 

Transformativa ledare vill hjälpa andra att betänka gamla problem på nya sätt. Detta sker 

genom att medarbetarna uppmuntras till att ifrågasätta sin egen tro, egna teorier och 

värderingar. I det fall ledaren anser att det är nödvändigt för den intellektuella stimulationen, 

ska även föråldrade eller olämpliga lösningar betänkas på nytt av medarbetarna för att lösa det 

aktuella problemet. Genom att uppmuntra ifrågasättandet av förmenanden och omarbeta 

problemen och angripandet av gamla situationer på nya sätt, stimulerar dessa ledare deras 

medarbetares ansträngningar till att bli mer innovativa och kreativa. Medarbetarna lär sig på 

så sätt att angripa och lösa problemen själva. En positiv konsekvens av detta är att 

medarbetarna utvecklar kapaciteten till att lösa problemen utan hjälp eller stöd från ledaren 
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(Bass & Avolio, 2004). Bass (1985a) hävdar att det är genom den intellektuella stimulationen 

av medarbetare, som status quo blir ifrågasatt, och genomförandet av organisationens mission 

utforskas i och med det av nya kreativa metoder. 

IC handlar om att ledaren har förståelse för och involverar sig i andras bekymmer samt 

utvecklingsbehov där varje individ behandlas unikt (Bass & Avolio, 2004). Individuella 

skillnader är uppmärksammat i termer av behov och önskningar. Där lägger ledaren 

uppmärksamhet på varje individs unika behov av åstadkommelse och personliga utveckling 

genom att agera som en mentor eller coach för medarbetarna. Dessa medarbetare utvecklas 

successivt till att uppnå högre nivåer av deras personliga potential. Avsikten är att utvidga och 

upphöja medarbetarnas behov med intention att maximera och utveckla medarbetarnas fulla 

potential (Bass & Avolio, 2004). Detta är möjligt av den anledningen att faktorn inte handlar 

om att enbart förstå och tillfredställa individens behov. 

Transformativa ledare påverkar förändringen i medarbetarna genom en variation av olika 

tillvägagångssätt. Exempelvis genom definition eller omdefinition av organisationskulturen, 

och/eller genom arbete på ett direkt individuellt plan med medarbetarna för identifiering av 

individuella behov som sedan upphöjs. Detta är en av anledningarna till att transformativa 

ledare sätter upp exempel och tilldelar uppgifter på en individuell basis (Bass och Avolio, 

2004). Det Bass och Avolio (2004) anser som viktigast i processen, är att ledare som använder 

IC styr den individuelles aktuella behov till organisationens mission – förutsatt att 

förhållandena är lämpliga. 

2.5.1 Kritik, begränsningar och etiska konsekvenser av transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapets etik och moral har kritiserats av flera forskare (t.ex., 

Snyder, 1987; White & Wooten, 1986; Keeley, 1995; McKendall, 1993; Stevens, D’Intino, & 

Victor, 1995; citerat av Bass & Steidlmeier, 1999). Kritiken följer av att transformativa ledare 

manipulerar medarbetarna längs en förskönad resa där de förlorar mer än vad de tjänar och 

uppmuntras till att överskrida sina egna intressen för organisationens bästa, även om det står i 

motsats till det egna intresset. 

Conger (1999) hade invändningar på Bass sätt att använda karisma i det transformativa 

ledarskapet. Conger (1999) anser att vision är en typisk term när man talar om karismatiskt 

ledarskap. Bass har istället behandlat vision som en del av inspiration, trots att majoriteten av 
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litteraturen beskriver vision som en komponent av karismatiskt ledarskap (Conger, 1999). 

Vidare anför Conger att det transformativa ledarskapets ansvar och skyldighet har förbisetts 

av anledning att dessa ledare ofta betraktas som positiva styrkor. Conger påpekar även 

svårigheter med att hitta enskilda ledare som behärskar en balanserad uppsättning av 

ledarskapets olika egenskaper, därför kan det vara besvärligt att studera sådana ledare. 

Som nämnts ovan fanns det rationella förklaringar till varför Bass omstrukturerade vision 

och karisma till att behandlas under faktorn inspiration. Dessa anledningar är motiverade för 

att inte skapa missförstånd. Ur den aspekten är Congers (1999) kritik orättfärdig. Däremot är 

Congers kritik välriktad i det avseende att transformativa ledares ansvar och skyldigheter 

förbises då de ofta anses som positiva styrkor. Forskningen utgår vanligtvis från att det 

transformativa ledarskapet ofta är positiv i förhållande till medarbetarnas upplevelser av 

arbetsmiljö osv. Författaren till aktuell studie har till sammanhanget inte hittat forskning där 

transformativt ledarskap associerats negativt till medarbetares upplevelser och resultat. Detta 

betyder likafullt inte att sådan forskning på inga villkor existerar utan mer att forskningen kan 

vara svag inom detta område. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling och undersökningsdesign 

Den aktuella studien undersöker mer än ett företag/deltagare, därför är en fallstudie inte 

aktuell. Föreliggande studie utgår av den anledningen från en tvärsnittsdesign. Enligt Bryman 

och Bell (2013) innebär en tvärsnittsdesign att man samlar in data från mer än ett fall för att 

komma över kvantifierbara data med koppling till en eller flera variabler. Bryman och Bell 

menar att forskare som använder en tvärsnittsdesign är intresserade av att mäta variationen, 

vilket bara kan utforskas om man studerar mer än ett fall. Desto fler fall som inkorporeras gör 

att sannolikheten för variationen ökar i avseende av alla variabler som ingår. I den aktuella 

studien har 124 deltagare (beskrivs nedan) medverkat för att erhålla tillfredsställande 

kvantitativ data samt öka sannolikheten för variation. Notera även att med en tvärsnittsdesign 

är det endast möjligt att studera relationer mellan variabler. Att fastslå orsaksriktning 

(kausalitet) medför svårigheter. 

I en tvärsnittsdesign används ofta strukturerade och semistrukturerade intervjuer eller 

enkäter för insamling av data, i föreliggande uppsats användes enkätmetodik som 

insamlingsmetod. Endast slutna frågor förekom i den aktuella undersökningen för att 

underlätta besvarandet för respondenterna, samt att alla deltagare skulle få besvara samma 

frågor. Fördelarna med enkäter är att de är billigare och snabbare att administrera, samt att en 

intervjuare inte har möjlighet att påverka respondenterna och att ingen variation förekommer 

när det gäller formulering av frågor. Nackdelarna med enkäter kan t.ex. vara att man inte kan 

hjälpa respondenten att tolka frågorna rätt, man kan inte ställa uppföljningsfrågor, bortfallet 

blir större (jämfört med strukturerad intervju) samt att man inte med säkerhet vet vem som 

besvarar enkätfrågorna (Bryman & Bell, 2013). Till 14 av företagen delades enkäterna ut 

personligen medan 2 företag mottog enkäterna via post. 

3.2 Urval  

Undersökningsgruppen utgjordes av medarbetare och ledare från sammanlagt 16st företag i 

Mellansverige. Företagen vilka ingick i studien kom från både den privata och offentliga 

sektorn utan hänsyn till urval gällande respektive sektor. I undersökningen ingick ett 

industriföretag, två skolor (gymnasium och grundskola), tre företag inom logistik, fyra inom 

omsorg, tre företag inom detaljhandeln, två inom övrig service och ett byggföretag. 
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Bekvämlighetsurval av företag förekom med en riktlinje till minimalt 4 och maximalt 15 

anställda. Minimalgränsen sattes för att öka tillförlitligheten av medarbetarnas skildring för 

ledarskapet. Maximalgränsen sattes med förbehåll för resurser då en totalundersökning på 

respektive företag genomfördes. Väsentligt för undersökningen var att medarbetarna skattade 

den närmast överordnade chefen/ledaren för att återge en rättvis beskrivning av ledarskapet. 

Av 144 utskickade enkäter till medarbetarna besvarades 110 (76.4 %) vilket av Mangione 

(1995 s. 60-61) anses tillfredsställande (c.f. Bryman & Bell, 2013, s. 249). Respondenterna 

var mellan 20 och 67 år gamla, (Målder = 44.9, SD = 13.0). Av de anställda respondenterna var 

56 kvinnor, (Målder = 47.2, SD = 13.1) och 49 män, (Målder = 42.3, SD = 12.6). Av 110 

medverkande avlägsnades 5 respondenter på grund av ofullständiga data. 

Respondenter som utgjordes av ledare (kontrollgrupp för tredje testet) uppgick till 14 

deltagande (2 bortfall) som var mellan 30 och 60 år gamla, (Målder = 48.1, SD = 9.2). Urvalet 

var fördelat på 6 kvinnor, (Målder = 47.8, SD = 11.7) och 9 män, Målder = 37.0, SD = 7.3). 

Gällande ålder var det ingen signifikant skillnad emellan grupperna. 

3.3 Mätinstrument 

3.3.1 Rubenowitz, S. Psykosocial arbetsmiljökartläggning 

Frågeformuläret omfattades av totalt 25st standardiserade frågor (items). De är indelade på 

fem faktorer, (1) egenkontroll, (2) arbetsledningsklimat, (3) stimulans, (4) arbetsgemenskap 

och (5) arbetsbelastning. Samtliga faktorer innefattar 5 items och har en skala från 0 till 4. 

Exempel på frågor ser som följer: 1 egenkontroll, ”Vilka möjligheter har du att själv 

bestämma arbetstakten?”, 2 arbetsledningsklimat, ”Har du möjlighet att få stöd och 

uppmuntran från närmast överordnade, när arbetet känns besvärligt?”, 3 stimulans, ”Vad har 

du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg dit?”, 4 arbetsgemenskap, ”Hur 

ofta pratar du med dina arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra?” och 5 

arbetsbelastning, ” Har du vanligtvis möjligheter att ta en paus, när du känner dig stressad 

och trött under arbetet?”. Samtliga items var omvända. 

3.3.2 Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ 5X) 

Frågeformuläret omfattades av totalt 45 standardiserade items av vilka denna uppsats 

nyttjade 28. Detta då två faktorer (passive/avoidant behavior och outcomes of leadership) 
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valdes att inte tas med i föreliggande studie på grund av de var irrelevanta för studiens syfte. 

De 28 items var indelade på 2 faktorer, transformativ respektive transaktionell ledarstil vilka i 

sin tur var indelade på subfaktorer.  Faktorn transformativt ledarskap innefattar 5 subfaktorer, 

(IA, IB, IM, IS och IC) där samtliga innefattar fyra items från skala 0 till 4. Exempel på 

frågor, ”Överväger moraliska och etiska konsekvenser av beslut” och ”Betonar hur viktigt det 

är med ett gemensamt sinne för uppdrag”. Faktorn transaktionell ledarskap innefattar 2 

subfaktorer (CR och MBEA) där samtliga på samma sätt innefattar fyra items från skala 0 till 

4. Exempel på frågor, ”Uttrycker belåtenhet när jag motsvarar förväntningarna” och ”Håller 

reda på alla misstag”. Den svenska översättningen utfördes av författaren till uppsatsen. Rätt 

items har vänts. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet behandlar frågan om det vi avser att mäta verkligen mäter det vi tänkte mäta. 

Bryman och Bell (2013) anser att den interna validiteten vanligtvis är låg i en tvärsnittsdesign 

eftersom att beskaffenheten oftast handlar om kausalitet. Den externa validiteten 

(generalisering) anses av Bryman och Bell däremot vara hög, förutsatt att slumpmässigt urval 

gjorts. Icke-slumpmässiga urvalsmetoder medför följaktligen tvivelaktig extern validitet. 

Aktuell studie utgick från bekvämlighetsurval i fråga om urval av företag samt att deltagarna 

inte är slumpade till betingelser. Därför är den externa validiteten begränsad i aktuell studie 

när det gäller heltäckande generalisering för företag i Sverige. Däremot medför en 

totalundersökning på respektive företag att extern validitet får anses som tillfredsställande när 

det gäller samplets representativitet för normalpopulationen. 

Enkäten innefattade standardiserade frågor (items) vilket menas med att graden till 

frågorna samt situationen är densamma för alla respondenter. Detta var viktigt för att studien 

skulle uppbära en hög reliabilitet. Trost (2007) förklarar att med reliabilitet avses 

tillförlitligheten att en mätning är stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, att alla får 

frågan på samma sätt och att situationen är densamma för samtliga deltagare. ”Situationen 

skall i alla avseenden vara standardiserad för att man skall kunna tala om hög reliabilitet” 

(Trost, 2007, s.65). 

Cronbachs alpha är ett mått som förekommer vid mätning av intern reliabilitet. 

Homogenitetskoefficienten Cronbachs alfa (α) för samtliga skalor gällande Rubenowitz var 

tillfredställande (se Tabell 5 nedan) förutom arbetsgemenskap, vilken låg under .70. Enligt 
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Bryman och Bell (2013) anser de flesta forskare att ett alfa under .70 inte är tillförlitligt. När 

det gäller MLQ 5X var resultatet i faktorn transaktionell ledarstil otillfredsställande medan 

faktorn transformativ ledarstil erhöll en mycket hög homogenitetskoefficienten. För att 

undersöka närmare delades transaktionell faktor upp på respektive subskala. Här visade 

resultatet att subskalan CR hade ett alfa (α) på .71, vilket ses som tillfredställande medan 

subskalan MBEA endast erhöll ett alfa på .41. 

Instrumentet MLQ 5X har använts i flera tidigare studier (t.ex. Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 

2004; Cole, Bedeian & Feild, 2006; Gumusluoglu & Ilsev, 2009) där instrumentet varit 

tillfredställande i förhållande till resultatet. Det visar på att instrumentet som använts i denna 

studie mäter det som avses att mäta (validitet). Samtliga items i MLQ 5X har översatts till 

svenska av författaren i aktuell studie, detta kan medföra risker för validitetssäkringen då 

meningsformuleringar kan ha tolkats felaktigt. Antalet studier som använt Rubenowitz 

instrument är inte lika omfattande som MLQ 5X instrumentet. Några av de studier som 

återfinns (t.ex. Johansson, 1995; Engström, 1995; Ingelgård, 1996) har använt Rubenowitz 

instrument i en svensk kontext vilket har visat sig funktionellt. 

3.5 Förberedande statistiska analyser 

För att kunna jämföra grupperna efter låg och hög nivå av tillämpad transformativ 

respektive transaktionell ledarstil, skapades en s.k. ”dummy” variabel. Indelningen 

genomfördes i SPSS version 22.0 syntax och utgick ifrån medianen [transformativ; (2.50 thru 

highest = 1) (Lowest thru 2.49 = 0) och transaktionell (1.875 thru highest = 1) (Lowest thru 

1.874 = 0)]. Då transformativt och transaktionellt ledarskap indelats i grupp om låg och hög 

ombildas de till nominalskalor. 

Då studien bygger på parametrisk data är t.ex. Chi-två,χ2 och odds ratio metod inte 

lämpligt då tillvägagångssättet används vid icke-parametriska test såsom frekvensdata 

(vanligen nominaldata). För båda instrumenten i föreliggande studie gällde likertskalor vilket 

kan tillräknas som intervallskala (Borg & Westerlund, 2006). Beroende variabler för 

psykosocial arbetsmiljö utgör intervallnivå. Därutav är variansanalys en metod att föredra för 

att ta reda på om stickprovsmedelvärdena på skalnivå skiljde sig signifikant från varandra 

beroende av grupp låg och hög för respektive ledarstil. I den aktuella studien tillämpas 

multivariat variansanalys (MANOVA) med anledning av flera (fem) beroende variabler. 

ANOVA hade varit lämpat om undersökningen endast innehållit en beroende variabel. Enligt 
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Borg och Westerlund (2006) kan en nackdel med MANOVA vara att vid små stickprov 

framställs lägre power (större risk för typ-2 fel) än vanlig ANOVA. I denna studie anses 

stickprovet vara tillräckligt. 

När signifikans av huvudeffekter och interaktioner testas finns det olika multivariata 

statistikmetoder tillgängligt för MANOVA: Wilks’ lambda, Hotelling’s trace criterion, Pillai’s 

criterion och Roy’s gcr criterion. Enligt Tabachnick och Fidell (2007) är Wilks’ lambda den 

vanligast förekommande i statiska analyser, därav användes Wilks’ lambda i föreliggande 

studie. 

Av den anledningen att klassificering var betydande för oberoende variabler (låg och hög 

nivå av ledarskap) är det viktigt att testa varianshomogenitet. Är t.ex. urvalen ojämna, små 

och/eller avvikande kan resultaten av signifikanstest vara missledande om det existerar 

variansheterogenitet. För säkerhetens skull genomfördes ett Box M test för att kontrollera 

varianshomogenitet i urvalen. En korrektion av alfa med Bonferroni metoden genomfördes 

också för att manövrera massignifikansproblem genom att sänka alfanivån för varje analys 

(fem) så den totala risken för typ-1 fel inte blir större än 5 %. Alfanivå delas med antalet 

prövningar vilket blir 0,05/5 = 0,01 där samtliga prövningars p-värde (signifikans) måste 

understiga det korrigerade värdet. 

För att ta reda på om oberoende variabler (prediktorer) kan förutsäga (predicera) beroende 

variabler genomfördes fem multipla regressionsanalyser. Varför enkel regressionsanalys inte 

användes var för att fler än en prediktor innefattades i den aktuella studien. Det intressanta för 

den här studien är att se om tillämpandet av transaktionellt och transformativt ledarskap kan 

förutsäga huruvida medarbetarna upplever psykosociala arbetsmiljöfaktorer som positiva eller 

negativa. I föreliggande analys presenteras Beta (β) värden vilka visar styrkan på relationen 

mellan oberoende och respektive beroende variabel samt hur starkt prediktorn influerar 

beroende variabler. 

Ett t-test (tvåsidigprövning) användes för att analysera om det fanns signifikanta 

medelvärdensskillnader mellan hur medarbetare skattar ledarskapet jämfört med hur ledarna 

själva skattade sitt ledarskap. Oberoende t-test tillämpades eftersom att data insamlades vid 

endast ett tillfälle samt att endast en mätning gjordes. Avsikten med att använda t-test som 

metod var för att utgå ifrån stickprovets medelvärde. I det läget måste man använda en t-

fördelning istället för den standardiserade normalfördelningen. Fördelen med en t-fördelning 
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är att den kan användas för små urval och när standardavvikelsen för populationen är okänd 

(Borg & Westerlund, 2006). I förhållande till medarbetarnas skattningar utgjorde urvalet av 

ledare ett smått urval, därför är ett t-test fördelaktigt. 

För att söka extremvärden hos deltagarna genomfördes s.k. boxplots på respektive faktor 

inom samtliga instrument. Inga deltagare bedömdes som uteliggare i föreliggande uppsats. 

3.6 Etiska aspekter och procedur 

För anonymitetskänsla i undersökningen utdelades enkäterna i kuvert till varje anställd och 

ledare. Alla kuvert var förfrankerade, vilket underlättade för deltagaren att skicka tillbaka 

ifyllt frågeformulär. För att minska risken för felkällor som t.ex. utelämnande av frågor var 

instruktionerna i enkäten exakta. De indirekta påverkningsfaktorerna såsom inverkan av 

undersökningsledaren har reducerats genom att vara precis i anvisningarna. Varken namn 

eller nummer fanns på enkäten. Alla som var med i studien deltog av fri vilja och anonymt, 

och samtliga deltagare informerades att de kunde avbryta undersökningen när de ville. 
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4. Resultat 

Det primära syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida medarbetare inom 

olika företag i Mellansverige skiljer sig gällande psykosocial arbetsmiljö beroende av hur de 

upplever sin ledares beteende ur ett transaktionellt eller transformativt ledarskapsperspektiv. 

Deskriptiv data påvisade att de personer som skattade sin chefs ledarskap högre 

(transaktionell, M = 2.76, SD = 0.56 respektive transformativ, M = 2.80, SD = 0.50) i båda 

konstrukten erhöll ett högre genomsnittligt skalmedelvärde i psykosocial arbetsmiljö i 

jämförelse med personer som skattade ledarna lågt (transaktionell, M = 2.42, SD = 0.52 

respektive transformativ, M = 2.42, SD = 0.57). Skillnaden var signifikant, t(103) = 3.21, p = 

.002 (tvåsidigprövning), Cohen’s d = 0.63, respektive t(103) = 3.67, p < .001 

(tvåsidigprövning), Cohen’s d = 0.72 (se Appendix 1 och 2). Vidare analyserades sambanden 

mellan konstrukten, resultatet påvisade höga korrelationer (se Tabell 5). 

Tabell 5 

Korrelationer, medelvärden och intern konsistens (α) mellan samtliga variabler i studien 

    Skalor 1 2 3 4 5 6 7a M SD α 

1.Egenkontroll – .53***  .64***  .37***  .43***  .15 .18 2.40 0.79 .76 

2.Arbetsbelastning  – .39*** .32***  .26** .15 .10 2.09 0.79 .84 

3.Stimulans    – .52*** .53***  .14 .26** 2.85 0.76 .85 

4.Arbetsgemenskap    – .60*** .25** .36***  2.91 0.60 .67 

5.Arbetsledningsklimat     – .50*** .71***  2.80 0.85 .87 

6.Transaktionell      – .78*** 1.87 0.58 .61 

7.Transformativ        – 2.40 0.73 .92 

Not. N = 105. an = 104. Korrelationskoefficienter som överstiger .45 är jämförbar med Cohens d på > 1.01 och r 
över .60 motsvarar d > 1.50 (Rosenthal, Rosnow, & Rubin, 2000). M = Medelvärde. SD = Standardavvikelse. 
**p  < .01,  ***p < .001. 
 

En 5 X 2 oberoende multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att söka 

skillnader i upplevd psykosocial arbetsmiljö på skalnivå, emellan gruppen hög och låg i 

respektive ledarskapsstil. Samtliga fem skalor utgjorde beroende variabel. Hög och Låg 

skattning på transaktionellt ledarskap utgjorde oberoende variabel (fixed factors). Box M 

testet var inte signifikant, F(15, 40062.270) = 1.11, p = .339, vilket markerade att 

varianshomogenitet gäller vilket upplyste om att tillfredställande varianshomogenitet erhölls. 

Wilks lambda koefficienten användes i föreliggande analys. 
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Den multivariata variansanalysen påvisade en signifikant huvudeffekt på skillnader mellan 

Hög och låg, Λ = .77, F(5, 99) = 5.91, p <.001, partiell η2 = .23. Univariat statistik visade att 

endast gruppen hög skattade högre på arbetsledningsklimat jämfört med gruppen låg efter 

korrigerande av alfanivån med Bonferroni metod (se Tabell 6). Resultatet påvisar att de 

personer som skattar sin chef högre i transaktionellt ledarskap också skattar sitt 

arbetsledningsklimat högre än gruppen som skattar sin chef lägre i transformativt ledarskap. 

Tabell 6 

Skattade stickprovsmedelvärden och univariata effekter av psykosocial arbetsmiljö hos 
samplet vilka skattat högt respektive lågt i transaktionellt ledarskap 

 Hög   Låg    

Psykosocial 
arbetsmiljö 

M [95 % CI]  M [95 % CI]  F(1, 103)   p ηp
2 

Egenkontroll 2.50 [2.29, 2.70]a  2.29 [2.06, 2.51]a 2.25 ns .02 

Arbetsbelastning 2.21 [2.01, 2.42]a  1.94 [1.73, 2.16]a 0.27 ns .03 

Stimulans  2.94 [2.74, 3.14]a  2.74 [2.53, 2.96]a 7.92  ns .02 

Arbetsgemenskap 3.03 [2.88, 3.18]a  2.76 [2.59, 2.92]a 1.90 ns .05 

Arbetsledningsklimat 3.14 [2,94, 3,34]a  2,39 [2,17, 2,60]b 14.95 <.001 .20 

Not. Medelvärden med olika upphöjda bokstäver är signifikant (p < .05) olika.  Samtliga p är okorrigerade. M = 
Medelvärde. CI = konfidensintervall.  ns = inte signifikant. ηp

2 = partiell η2. 

En 5 X 2 oberoende multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att söka 

skillnader i upplevd psykosocial arbetsmiljö på skalnivå, emellan gruppen hög och låg i 

respektive ledarskapsstil. Samtliga fem skalor utgjorde beroende variabel. Hög och Låg 

skattning på transformativt ledarskap utgjorde oberoende variabel. Box M testet var inte 

signifikant, F(15, 41752.270) = 1.05, p = .404, vilket markerade att varianshomogenitet gäller 

vilket upplyste om att tillfredställande varianshomogenitet erhölls. Wilks lambda 

koefficienten användes i föreliggande analys. 

Den multivariata variansanalysen påvisade en signifikant huvudeffekt på skillnader mellan 

grupperna hög och låg, Λ = .73, F(5, 98) = 7.41, p <.001, partiell η2 = .27. Univariat statistik 

visade att gruppen hög skattade högre på Stimulans, arbetsgemenskap och arbets-

ledningsklimat jämfört med gruppen låg, även efter korrigerande av alfanivån med Bonferroni 

metod (se Tabell 7). 
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Tabell 7 

Skattade stickprovsmedelvärden och univariata effekter av psykosocial arbetsmiljö hos 
samplet vilka skattat högt respektive lågt i transformativt ledarskap 

 Hög   Låg    

Psykosocial 
arbetsmiljö 

M [95 % CI]  M [95 % CI]  F(1, 104)   p ηp
2 

Egenkontroll 2.52 [2.30, 2.73]a  2.29 [2.07, 2.50]a 2.25 ns .02 

Arbetsbelastning 2.13 [1.92, 2.35]a  2.05 [1.83, 2.27]a 0.27 ns .00 

Stimulans  3.06 [2.86, 3.26]a  2.65 [2.45, 2.86]b 7.92 .006 .07 

Arbetsgemenskap 3.09 [2.93, 3.24]a  2.73 [2.57, 2.89]b 10.05 .002 .09 

Arbetsledningsklimat 3.23 [3,03, 3,43]a  2,37 [2,17, 2,57]b 36.18 <.001 .26 

Not. Medelvärden med olika upphöjda bokstäver är signifikant (p < .05) olika.  Samtliga p är okorrigerade. M = 
Medelvärde. CI = konfidensintervall.  ns = inte signifikant. ηp

2 = partiell η2. 

För att testa huruvida transaktionellt och transformativt ledarskap predicerar medarbetares 

upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö genomfördes fem multipla regressionsanalyser. I 

första analysen testades egenkontroll där samtliga två ledarstilar lades in som prediktorer. 

Modellen var inte signifikant. Inte heller modellen vilken predicerar arbetsbelastning var 

signifikant. När stimulans utgjorde beroende variabel var modellen signifikant, F(2,101) = 

4.58, p = .012, och demonstrerade en förklarad varians på 8.3 procent (Adjusted R2 = .065). I 

modellen var det endast prediktorn transformativt ledarskap, B = .43, β = .42, t = 2.74, p = 

.007 som bidrog till förklarad varians på beroende variabel. Transaktionellt ledarskap hade en 

icke signifikant negativ effekt (B = -.27, β = -.21, t = -1.34, ns). Mönstret visade sig vara det 

samma i modellen som predicerade arbetsgemenskap, F(2,101) = 7.58, p = .001, där förklarad 

varians var högre på 13 procent (Adjusted R2 = .13). Prediktorn transformativt ledarskap, B = 

.35, β = .43, t = 2.90, p = .005 visade sig återigen signifikant, medan transaktionellt ledarskap 

hade en icke signifikant negativ effekt (B = -.10, β = -.10, t = -0.65, ns). Modellen, F(2,101) = 

53.55, p < .001, vilken predicerar arbetsledningsklimat markerade en mycket hög förklarad 

varians på 51.5 procent (Adjusted R2 = .51).  Här var åter prediktorn transformativt ledarskap 

signifikant, B = .96, β = .84, t = 7.51, p < .001, medan transaktionellt ledarskap åter var 

negativt, (B = -.24, β = -.16, t = -1.46, ns). Summering, siffror visar att transformativt 

ledarskap är överlägset transaktionellt ledarskap när det kommer till stimulans, 

arbetsgemenskap och framförallt arbetsledningsklimat hos arbetstagaren i en psykosocial 
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arbetsmiljö. Däremot hade varken transaktionellt eller transformativt ledarskap någon effekt 

på egenkontroll eller arbetsbelastning (se Figur 2). 

 

Den sekundära frågeställningen där skillnaden i skattade skalmedelvärden mellan ledare 

och hur de bedöms av medarbetarna utgjordes av ett t-test (one-sampel). Först testades 

skillnaden i transformativt ledarskap med ett test värde på, M = 2,80 (ledare) vilket gav ett 

statistiskt signifikant resultat, t(104) = -5.64, p < .001, Cohen’s d = 0.64 och hade en 

medelstor effekt. Det vill säga, ledarna skattade sig själva statistiskt signifikant högre i 

transformativt ledarskap än medarbetare. På samma sätt gjordes ett t-test gällande 

transaktionellt ledarskap. Testvärdet var 2.19 (ledare) och gav återigen ett likartat signifikant 

resultat, t(105) = -5.64, p < .001, Cohen’s d = 0.59. Se nedan Diagram 1. 

Diagram 1 

β = .18 

β = .84***  

β = .43** 
 

β = -.02 

β = .42** 

Arbetsledningsklimat 

Arbetsgemenskap 

Stimulans 

Arbetsbelastning 

Egenkontroll 

Transformativt 
Ledarskap 

 

Figur 2. Demonstrerar regressionskoefficienter vilka predicerar olika faktorer för psykosocial 
arbetsmiljö.  
** p < .01. *** p < .001. 

Diagram 1. Ledares självskattning av ledarskap samt medarbetares skattningar av ledarskapet i MLQ 5X 
5X. 
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5. Diskussion 

Det primära syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns skillnader i hur 

medarbetare upplever den psykosociala arbetsmiljön, beroende av hur de upplever att ledaren 

tillämpar en hög eller låg nivå av transaktionell och transformativ ledarstil. Resultatet 

påvisade signifikanta skillnader för båda ledarstilarna när medarbetarna skattat ledarnas 

ledarstil som hög eller låg. Faktorn arbetsledningsklimat markerade tydligast skillnad för 

transaktionellt respektive transformativt ledarskap. Medarbetare vilka skattade högt på 

transformativt och transaktionellt ledarskap, skattade arbetsledningsklimatet något högre i den 

grupp som utgjorde transformativt ledarskap (emellertid inte signifikant högre). 

Resultatet i aktuell uppsats kan i viss överensstämmelse förklaras med Bass och Avolios 

(2004) teori om att det transaktionella ledarskapet utgör en verksam bas för ledarskap och att 

det transformativa ledarskapet upphöjer samarbetet med medarbetarna. Rubenowitz (2004) 

menar att ett positivt arbetsledningsklimat utgörs av bl.a. kommunikation, kontakten och om 

ledaren frågar medarbetarna efter deras åsikt vid problemlösningar. Transaktionella ledare har 

t.ex. en kommunikation med medarbetare genom att identifiera medarbetarnas behov för att 

göra upp om belöning för motsvarande prestation, därefter framför ledaren sitt erkännande. 

Transformativa ledare utvidgar den transaktionella ledarens kommunikation med att införliva 

medarbetarna i problemlösningarna (Bass och Avolio, 2004). Det skulle kunna vara en 

anledning till att medarbetarna i undersökta företag upplevde högre positivt arbets-

ledningsklimat med en ledare som tillämpar ett högt transformativt ledarskap jämfört med 

transaktionella ledare på samma tillämpande nivå. 

När det gäller psykosociala arbetsmiljöfaktorerna egenkontroll och arbetsbelastning, visade 

resultatet inga signifikanta skillnader mellan hur medarbetarna skattade beroende av ett högt 

respektive lågt transaktionellt eller transformativt ledarskap. Det indikerar att medarbetarna 

inte upplevde någon betydande skillnad i upplevelsen av benämnda psykosociala arbetsmiljö-

faktorer, oavsett om ledaren enligt medarbetarnas uppfattning tillämpade lågt alternativt högt 

av respektive ledarstil. Reflektioner över resultatet för de två faktorerna egenkontroll och 

arbetsbelastning gör gällande att regler och förfaranden i arbetet på respektive företag kan ha 

varit inverkande på medarbetarnas upplevelse. Detta kan ha medfört att lågt eller högt 

tillämpande av respektive ledarstil inte har någon betydelse för hur medarbetarna upplever de 

båda faktorerna. Rubenowitz (2004) anser att i fråga om egenkontroll på ett arbete bör 

medarbetarna inom vissa gränser själv bestämma arbetstakten samt fatta egna beslut. För en 
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optimal arbetsbelastning är det beroende av de fysiska och psykiska krav som chefen ställer 

på den anställde för att utföra arbetet. Dessa faktorer kan vara strikt reglerade av den högsta 

ledningen på ett företag. Den närmast överordnade ledaren har då svårare för att influera 

medarbetarnas upplevelse av benämnda faktorer utvecklade av Rubenowitz. 

De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna stimulans och arbetsgemenskap skiljde sig mellan 

båda ledarstilarna då medarbetare skattade ledarna efter lågt och högt. Medarbetarna upplevde 

inte någon skillnad i stimulans och arbetsgemenskap beroende av om de betraktade att deras 

ledare använde en låg eller hög transaktionell ledarstil. Däremot återfanns det signifikanta 

skillnader i hur medarbetarna uppfattade stimulansen och arbetsgemenskapen i den 

psykosociala arbetsmiljön beroende av hur de tyckte att deras ledare använde låg eller hög 

nivå av transformativt ledarskap. Medarbetarna kände mer stimulans i arbetet samt att 

arbetsgemenskapen upplevdes som mer positiv då de uppfattade att ledaren implementerade 

en hög nivå av transformativ ledarstil. Följaktligen medförde uppfattningen om ett lågt 

transformativt ledarskap att medarbetare kände lägre stimulans och sämre arbetsgemenskap i 

jämförelse med dem som ansåg att ledaren tillämpade en hög transformativ ledarstil. Detta 

resultat kan tolkas såsom att de ledare vilka tillämpar en hög nivå av transformativt ledarskap 

influerar medarbetarnas upplevelse av stimulansen i arbetet på ett positivt sätt. När nivåerna 

av transformativt ledarskap ökar, så ökar stimulansen hos medarbetarna. Detsamma gäller för 

arbetsgemenskapen. Ökar det transformativa ledarskapet på ett företag upplever medarbetarna 

att deras arbetsgemenskap blir bättre, enligt denna studie. Gällande stimulans, kan resultatet 

förklaras med stöd av Breevart et al. (2014) påstående om att de dagar som ledare tillämpar 

högre nivåer av transformativt ledarskap, ökar ledarnas uppmärksamhet för medarbetarnas 

behov. Enligt Rubenowitz (2004) teori är medarbetarnas stimulans beroende av i vilken 

utsträckning de har möjlighet att använda sina kunskaper, begåvningar och förutsättningar. 

När ledaren använder hög nivå av transformativt ledarskap kan det vara så att medarbetarnas 

behov gällande möjligheten att använda sina kunskaper på arbetet blir tillgodosedda på ett 

tillfredställande sätt. 

Studien hade även för avsikt att undersöka huruvida transaktionell och transformativ 

ledarstil predicerar psykosocial arbetsmiljö hos medarbetarna. Resultatet visade att varken 

egenkontroll eller arbetsbelastning predicerades av respektive ledarskap. Detta tyder på att 

medarbetarna inte upplevde att ledarskapet hade någon påverkan på hur de uppfattade 

faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön när det gäller egenkontroll och arbetsbelastning. 
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När medarbetarna skattade hur de upplevde stimulansen beroende av ett transaktionellt 

ledarskap, påvisade resultatet att ledarstilen förutsåg en icke signifikant negativ effekt. Detta 

är tänkvärt då det ändå ger en antydan på att det kan vara en ledarstil där medarbetare 

upplever en negativ stimulans i förhållandet. Spekulationen är i viss utsträckning 

överensstämmande med Bass och Avolios (2004) teori då de i princip anser att transaktionella 

ledare inte direkt skapar negativ stimulans för medarbetare. Transaktionella ledare fokuserar 

mer på resultat och att medarbetarna ska utföra uppdrag enligt överenskommelse, inte för att 

tillgodose att medarbetare känner sig stimulerade på ett arbete. Jung och Avolio (2000) har 

påpekat att transaktionella ledare ofta kan vara kontraproduktiva i avseendet då de är för 

mycket prestationsinriktade och inte engagerar sig i medarbetarna på en personlig nivå. I 

kontrast predicerade transformativt ledarskap stimulans hos medarbetarna. Så långt 

överensstämmer studiens resultat med Bass och Avolios (2004) teori. 

När det gäller faktorerna arbetsgemenskap och arbetsledningsklimat beroende av ett 

transformativt ledarskap, påvisade resultatet samma mönster som för stimulans, där 

arbetsledningsklimat utföll särskilt starkt. Enligt Rubenowitz (2004) teori utgörs ett positivt 

arbetsledningsklimat av att det finns ett gott samarbetsklimat mellan ledare och medarbetare. 

Där kan t.ex. huruvida ledaren involverar medarbetarna i problemlösningar på arbetet vara 

betydande. Flera av subfaktorerna i det transformativa ledarskapet, var för sig eller i 

kombination, kan ha influerat utfallet. Transformativt ledarskap är enligt Bass och Avolio 

(2004) utmärkande för att på olika sätt involvera medarbetarna i de problem som ska lösas. 

Därför kan det vara en orsak till varför medarbetarna upplevde ett starkt arbetsledningsklimat 

i de förhållanden då ledaren implementerade ett transformativt ledarskap. I kontrast med 

tidigare studier (t.ex. Breevart et al., 2014) där transaktionellt ledarskap delvis påverkat 

psykosocial arbetsmiljö positivt predicerade transaktionellt ledarskap ingen psykosocial 

arbetsmiljötillfredställelse hos medarbetarna i detta sampel. 

Studien utgick från medarbetarnas perspektiv, därför var det som en sidofråga intressant att 

utforska om det fanns eventuella avvikelser på hur ledarna betraktade sitt ledarebeteende 

gentemot medarbetarna. Resultatet påvisade att både transaktionella och transformativa ledare 

skattade sitt eget ledarskapsbeteende högre än hur medarbetarna bedömde att deras ledare 

tillämpade respektive ledarstil (se Diagram 2). De transformativa ledarnas självskattningar 

hade en något större avvikelse i förhållande till medarbetares perspektiv jämfört med 

transaktionella ledare och deras respektive medarbetare. Detta ger en anvisning till framtida 
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undersökningar där ledarskap och dess förhållande till medarbetarna bör studeras mer 

ingående. Beroende av formuleringen på frågeställningen i en undersökning kan det också 

vara viktigt för resultatet ur vilket perspektiv som ledarstilen bedöms. 

5.1 Begränsningar, reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Det finns vissa begränsningar att beakta gällande studiens generalisering i fråga om att 

representera Sveriges samtliga företag och organisationer. Ett randomiserat urval av företag i 

hela Sverige var inte möjligt på grund av resursbrist. Därför fokuserades urvalet av företagen i 

den aktuella studien till Mellansverige eftersom att det innan studiens start fanns ett antal 

företag inom samma geografiska område som accepterat att delta. Dessa samt ytterliggare 

företag valdes ut genom ett såkallat bekvämlighetsurval. Anledningen till ett bekvämlighets-

urval var på grund av att en totalundersökning på respektive företag var ämnat att genomföras. 

En totalundersökning på respektive företag kan i vart fall anses som representativt när det 

gäller generaliseringen av deltagande respondenters uppfattningar i förhållande till företaget 

som helhet. För att öka generaliseringsgraden i en svensk kontext bör liknande under-

sökningar i framtiden ta hänsyn till urvalsprocessen av företag och organisationer. 

Aktuell studie beaktade inte urvalsprocessen för privat kontra offentlig sektor. Gällande 

urvalet av företag och organisationer kan det vara intressant att i kommande studier ta hänsyn 

till privat och offentlig sektor. Till exempel för att jämföra transaktionella och transformativa 

ledare mellan sektorerna, och då skillnaderna på hur medarbetare upplever den psykosociala 

arbetsmiljön. Sådan uppdelning av respektive sektor skulle kunna ge ett annat resultat än vad 

föreliggande studie kommit fram till. 

Företag samt organisationers regler och andra förhållningssätt kan ha en inverkande effekt 

på faktorer av psykosocial arbetsmiljö. Därför kan t.ex. arbetsbelastning och egenkontroll 

vara faktorer som ledaren har svårt att påverka, vilket då inte ger en helt rättvis framställning 

av de transaktionella och transformativa ledarskapets inverkan på psykosocial arbetsmiljö 

som helhet. Nuvarande studie tog ingen hänsyn till problemet, för framtida studier där 

ledarskap och psykosocial arbetsmiljö undersöks kan det vara en viktig medverkande kraft att 

beakta. 

Resultatet visade intressanta siffror i fråga om det transformativa ledarskapets influenser 

på medarbetarnas arbetsledningsklimat. I föreliggande studie har inte subfaktorerna (IM, II, 

IS, IC) för ledarstilen undersökts vilket innebär att det inte går att tilldela vilken av dessa 
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subfaktorer som inverkar starkast på medarbetarnas arbetsledningsklimat. Därför kan det vara 

av intresse att i framtida undersökningar testa hur varje subfaktor för respektive ledarskap 

inverkar på respektive subfaktor för psykosocial arbetsmiljö. 

Samtliga items i MLQ 5X har av författaren översatts från engelska till svenska. Detta kan 

medföra brister i vissa frågor när det gäller meningsformuleringar, då ingen kvalificerad 

översättare anlitats. Således kan det finnas en möjlighet att vissa frågor innehåller 

snedvridning och kan ha uppfattats olika av respondenterna. Av den anledningen kan 

validiteten gällande mätinstrumentet för ledarskap ha reducerats. På grund av erfarenhetsbrist 

har validiteten för den svenska översättningen inte kontrollerats. 

5.1.2 Konklusion 

Enligt tidigare forskning (t.ex., Clausen et al., 2011) är en positiv psykosocial arbetsmiljö 

på en arbetsplats betydelsefullt för hur medarbetarna trivs på arbetet, samt att det motverkar 

sjukfrånvaron på ett företag. Transformativt ledarskap har utmärkt sig för att ha positiva 

influenser på medarbetares upplevelse av psykosocial arbetsmiljö (t.ex. Arnold et al., 2007; 

Nielsen et al., 2009, Nielsen et al., 2012). Föreliggande studie har undersökt hur medarbetare 

upplever den psykosociala arbetsmiljön beroende av lågt och högt transaktionellt respektive 

transformativt ledarskap i en svensk kontext. Aktuell uppsats har också undersökt hur de två 

olika ledarstilarna predicerar psykosocial arbetsmiljö. 

I enlighet med tidigare forskning har den här studien visat att transformativt ledarskap är 

överlägset transaktionellt ledarskap på att förutsäga hur medarbetare upplever högre tillfreds-

ställdhet i psykosocial arbetsmiljö, vilket i denna uppsats replikeras av tre faktorer inom 

psykosocial arbetsmiljö (Rubenowitz instrument, 2004). Det gällde stimulans, 

arbetsgemenskap och framförallt arbetsledningsklimat. Varken transaktionellt eller 

transformativt ledarskap uppvisade någon effekt på egenkontroll eller arbetsbelastning. 

Uppsatsens resultat har demonstrerat att transformativt ledarskap influerar medarbetarna på 

ett positivt sätt på hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. Då psykosocial arbetsmiljö 

är en del av arbetsmiljö i sin helhet, har den här uppsatsen i likhet med Breevaart et al. (2014) 

visat att ledare som tillämpar ett transformativt ledarskap bidrar till en gynnsam arbetsmiljö. I 

jämförelsen mellan transaktionellt och transformativt ledarskap har studien visat 

betydelsefulla skillnader. Uppsatsen avslöjar att i en svensk kontext, ur medarbetarnas 

perspektiv, har ett transformativt ledarskap en positiv förutsägelse på stimulans, 
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arbetsgemenskap och arbetsledningsklimat medan ett transaktionellt ledarskap inte predicerar 

någon positiv psykosocial arbetsmiljöfaktor överhuvudtaget. 

5.1.3 Studiens bidrag 

Studien har bidragit till kunskap inom ledarskapsforskning i en svensk kontext, då det inte 

finns tidigare studier i Sverige som undersöker det transaktionella och transformativa 

ledarskapets påverkan på hur medarbetare upplever den psykosociala arbetsmiljön. I ett 

svenskt sammanhang återger också studien ett praktiskt bidrag när det gäller ledarskapet i 

företag och organisationer. Studien indikerar att implementering av transformativt ledarskap i 

svenska företag influerar medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på ett 

positivt sätt, särskilt när det gäller arbetsledningsklimat. 

Tidigare forskning har visat (t.ex. Malloy & Penprase, 2010; Breevart et al., 2014) att en av 

två faktorer ur det transaktionella ledarskapet har haft positiva samband med psykosocial 

arbetsmiljö, medan en av faktorerna uppvisat negativt samband. Detsamma gällde 

transaktionella ledares influenser på psykosocial arbetsmiljö (Breevart et al., 2014). Resultatet 

i föreliggande studie visade att transaktionellt ledarskap inte influerade någon av faktorerna 

gällande psykosocial arbetsmiljö. Det är försvårat att diskutera den aktuella studiens bidrag 

till tidigare forskning när det gäller transaktionellt ledarskap då faktorerna inte undersökts 

enskilt. Däremot har den aktuella studien som bidrag till flera tidigare forskningar (t.ex. 

Malloy & Penprase, 2010; Nielsen & Daniels, 2012; Breevart et al., 2014) visat att det även i 

en svensk kontext finns positiva samband samt influenser från ett transformativt ledarskap på 

medarbetares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. 
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Appendix 1 

 

 

 
 

 

 
Figur A1. Figuren visar psykosocial arbetsmiljö på skalnivå för två grupper vilka skattat sin 
ledare högt respektive lågt i fråga om transaktionell ledarstil.  
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Appendix 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figur A2. Figuren visar psykosocial arbetsmiljö på skalnivå för två grupper vilka skattat sin 
ledare högt respektive lågt i fråga om transformativ ledarstil.  

 

 


