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SAMMANFATTNING  
 
Titel:  Autentiskt Ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? 
 
Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi.  
 
Författare:  Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren. 

 
Handledare: Pär Vilhelmsson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi & Maria 
Fregidou-Malama. 
 
Datum: 2015 – Maj. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att förklara om ett autentiskt ledarskap har en 
koppling till ett positivt arbetsklimat i form av engagemang och 
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. 
 
Metod: Denna studie har genomförts med deduktiv ansats där den teoretiska 
referensramen mynnade ut i studiens fem hypoteser. Dessa hypoteser testades med 
hjälp av en enkät som skickades ut till ett urval av 227  respondenter med en 
svarsfrekvens på 67 %, vilket motsvarar 152 användbara enkätsvar. Med hjälp av 
den statistiska mjukvaran SPSS analyserades primärdatan med hjälp av 
korrelations, faktor- och klusteranalys. Hypotesernas signifikansnivå testades 
därefter med hjälp av T-tester. Resultaten från analyserna och t-testerna kopplades 
därefter åter till vetenskapliga artiklar inom fältet ledarskap och organisation. 
 
Resultat & slutsats: Studien resulterade i att ett autentiskt ledarskap hade ett 
positivt samband med både engagemang och arbetstillfredsställelse. Sambandet 
mellan det autentiska ledarskapet och engagemang var däremot starkare än 
sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse. I studien 
testades också hur de fyra beteendemönster som bygger upp det autentiska 
ledarskapet individuellt påverkade arbetstillfredsställelsen, där beteendemönstret 
självmedvetenhet visade sig ha det starkaste sambandet och beteendemönstret 
balanserad bearbetning det svagaste.  

 
Förslag till fortsatt forskning:  För att överkomma denna studiens begränsningar 
kan framtida studier ta med kontrollvariabeln ålder för att se om en individs 
samlade livserfarenheter återspeglar hur denna uppfattar det autentiska ledarskapet. 
Ytterligare förslag är att framtida forskare kan göra en jämförelsestudie mellan 
olika former av ledarskap för att se vilken typ av ledarskap som har det starkaste 
sambandet med engagemang och arbetstillfredsställelse. Till sist kan denna studie i 
framtiden genomföras ur flera perspektiv för att sedan jämföra likheter och 
skillnader mellan medarbetarnas uppfattning om det autentiska ledarskapet med 
chefernas uppfattning. 
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till ämnet autentiskt ledarskap genom att styrka 
de i forskning förda resonemangen om denna form av ledarskaps positiva inverkan 
på arbetsklimatet i organisationer. Den bidrar också till tidigare studier genom att 
uppvisa hur de fyra beteendemönstren av autentiskt ledarskap individuellt påverkar 
arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, samt genom att komma med konkreta 
tips om vad organisationer kan göra för att utveckla ledarskapet mot att bli mer 
autentiskt. 
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ABSTRACT  
 
Title:  Authentic Leadership - For work engagement and job satisfaction? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author:  Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren. 
 
Supervisor: Pär Vilhelmsson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi & Maria 
Fregidou-Malama. 
 
Date: 2015 – May. 
 
Aim:  The purpose of this study is to explain if authentic leadership is linked to a 
positive working climate in terms of work engagement and job satisfaction among 
employees. 
 
Method: This study has been conducted with the deductive approach in which the 
theoretical framework resulted in five hypotheses. These hypotheses were tested by 
means of a questionnaire sent out to a sample of 227 respondents with a response 
rate of 67%, which is equivalent to 152 usable survey responses. With the help of 
the statistical software SPSS the primary data was analyzed using correlation, 
factor and cluster analysis. The significance level of the main Hypothesis was then 
tested using the T-test function in this software. The results of the analyzes and t-
tests were then coupled to scientific articles in the field of leadership and 
organization. 
 
Result & Conclusions: The study resulted in that authentic leadership had a 
positive correlation with both work engagement and job satisfaction. The 
connection between authentic leadership and work engagement however, was 
stronger than the connection between authentic leadership and job satisfaction. The 
study also tested how the four patterns of behavior that build authentic leadership 
individually affected job satisfaction, where the pattern of behavior self-awareness 
was shown to have the strongest relationship and the behavior pattern balanced 
processing the weakest. 

 
Suggestions for future research: To overcome this study's limitations, future 
studies could include the control variable age to see if an individual's total life 
experience reflects how it perceives the authentic leadership. A further suggestion 
is that future scientists can make a comparative study between different forms of 
leadership to see the kind of leadership that has the strongest correlation with work 
engagement and job satisfaction. Finally, this study may in the future be carried out 
from different perspectives so that the scientists can compare the similarities and 
differences between employees' perceptions of authentic leadership and managers' 
perception. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes to the topic of authentic 
leadership by demonstrating this form of leaderships positive impact on the 
working climate in organizations. It also contributes to previous studies by showing 
how the four behavioral patterns of authentic leadership individually affect the job 
satisfaction of employees, and by describing concrete tips on what organizations 
can do to develop the leadership to become more authentic. 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

 
 

 
Key words: Authentic leadership, leadership, positive climate, work engagement, 
job satisfaction, employees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

 
 

Författarnas tack! 
 

Vi som genomfört och skrivit denna studie vill härmed först och främst tacka de företag 

och organisationer som ställt upp och vidarebefordrat våra forskningsenkäter till sina 

anställda. Vi vill även passa på att tacka våra handledare Pär, Kristina, Elena och Maria 

för den hjälp och konstruktiv feedback ni gett oss under arbetets gång. Sist vill vi också 

skänka ett stort tack till övriga individer som på ett eller annat sätt bidragit till 

genomförandet av den här studien. Tack! 

 

 

 

Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren, 2015-05-26, Gävle, Sverige. 

 
 
 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

1.2. Problematisering .................................................................................................................................... 3 

1.3. Syfte ......................................................................................................................................................... 7 

1.4. Avgränsning ........................................................................................................................................... 7 

1.5. Disposition .............................................................................................................................................. 9 

2. Teoretisk Referensram ................................................................................................................................ 10 

2.1. Vad är ledarskap? ................................................................................................................................ 10 

2.2. Ledarskapet idag .................................................................................................................................. 11 

2.3. Autentiskt Ledarskap .......................................................................................................................... 12 

2.3.1. Det autentiska ledarskapets framväxt........................................................................................ 12 

2.3.2. Balanserad bearbetning ............................................................................................................... 13 

2.3.3. Internaliserad Moral .................................................................................................................... 13 

2.3.4. Relationell Transparens ............................................................................................................... 14 

2.3.5. Självmedvetenhet ......................................................................................................................... 15 

2.4. Positivt Klimat ..................................................................................................................................... 15 

2.4.1. Engagemang ................................................................................................................................. 16 

2.4.2. Arbetstillfredsställelse ................................................................................................................. 17 

2.5. Samband mellan autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse ........................ 19 

2.6. Forskningsmodell ................................................................................................................................ 20 

2.7. Hypoteser .............................................................................................................................................. 20 

2.7.1. Autentiskt ledarskap och Engagemang ..................................................................................... 20 

2.7.2. Autentiskt ledarskap och Arbetstillfredsställelse .................................................................... 21 

2.7.3. Jämförelse mellan Engagemang och Arbetstillfredsställelse................................................. 23 

3. Metod ............................................................................................................................................................ 23 

3.1. Forskningstradition .............................................................................................................................. 23 

3.2. Undersökningsdesign .......................................................................................................................... 24 

3.3. Population och Urval .......................................................................................................................... 25 

3.3.1. Population ..................................................................................................................................... 25 

3.3.2. Urval .............................................................................................................................................. 25 

3.3.3. Bortfall ........................................................................................................................................... 27 

3.4. Val av variabler .................................................................................................................................... 29 

3.4.1. Autentiskt ledarskap .................................................................................................................... 29 

3.4.2. Engagemang ................................................................................................................................. 29 

3.4.3. Arbetstillfredsställelse ................................................................................................................. 30 

3.5. Operationalisering ............................................................................................................................... 30 

3.5.1. Operationalisering av mätinstrument ........................................................................................ 32 

3.6. Utformning av enkät ........................................................................................................................... 34 

3.6.1. Kontrollvariabler .......................................................................................................................... 35 

3.6.2. Utformning av skala för kontrollvariabler ................................................................................ 35 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

 
 

3.6.3. Indikatorskala ............................................................................................................................... 36 

3.6.4. Omfattning .................................................................................................................................... 37 

3.6.5. Frågeställningarnas ordningsföljd ............................................................................................. 38 

3.7. Praktiskt Genomförande ..................................................................................................................... 39 

3.8. Analysmetod ......................................................................................................................................... 40 

3.8.1. Deskriptiv statistik ....................................................................................................................... 40 

3.8.2. Korrelationsanalys ....................................................................................................................... 42 

3.8.3. Klusteranalys ................................................................................................................................ 42 

3.8.4. Faktoranalys .................................................................................................................................. 43 

3.8.5. T-Test ............................................................................................................................................. 46 

3.9. Validitet ................................................................................................................................................. 47 

3.9.1 Ytvaliditet ....................................................................................................................................... 48 

3.10. Reliabilitet .......................................................................................................................................... 48 

3.10.1. Intern Reliabilitet ....................................................................................................................... 49 

3.11. Anonymitet ......................................................................................................................................... 50 

3.12. Metodkritik ......................................................................................................................................... 51 

4. Resultat och Analys .................................................................................................................................... 53 

4. 1. Deskriptiv statisktik ........................................................................................................................... 53 

4.2. Korrelationsanalys ............................................................................................................................... 57 

4.3. Reliabilitet och validitetstest .............................................................................................................. 60 

4.3.1. Chronbach´s alpha ....................................................................................................................... 60 

4.4. Faktoranalys ......................................................................................................................................... 61 

4.4.1. Faktor 1 - Autentiskt ledarskap .................................................................................................. 63 

4.4.2. Faktor 2 - Hängivenhet och variation........................................................................................ 63 

4.4.3. Faktor 3 - Försjunkenhet och arbetstillfredsställelse .............................................................. 63 

4.4.4. Faktor 4 - Arbete och fritid ......................................................................................................... 64 

4.5. Klusteranalys ........................................................................................................................................ 64 

4.5.1. Kluster 1 - Den nyanställde pessimisten ................................................................................... 66 

4.5.2. Kluster 2 - Den gamla medelmåttan .......................................................................................... 66 

4.5.3. Kluster 3 - Svensson-Astrid........................................................................................................ 67 

4.5.4. Kluster 4 - Sambandsvisaren ...................................................................................................... 67 

4.6. Genomförda T-test............................................................................................................................... 67 

4.6.1. T-test Hypotes 1 (H1) .................................................................................................................. 67 

4.6.2. T-test Hypotes 2 (H2) .................................................................................................................. 68 

4.6.3. T-test för Hypotes 3 ..................................................................................................................... 69 

5. Slutsats och Diskussion .............................................................................................................................. 69 

5.1.1. Hypotes 1 (H1) ............................................................................................................................. 70 

5.1.2. Hypotes 2 (H2) ............................................................................................................................. 70 

5.1.3. Hypotes 2a (H2a) ......................................................................................................................... 71 

5.1.4. Hypotes 2b (H2b) ......................................................................................................................... 73 

5.1.5. Hypotes 3 (H3) ............................................................................................................................. 74 

5.2. Sammanfattning av resultat och slutdiskussion .............................................................................. 76 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

 
 

5.3. Förslag till vidare forskning ............................................................................................................... 78 

6.0. Källförteckning ......................................................................................................................................... 80 

6.1. Vetenskapliga källor ............................................................................................................................ 80 

6.1.2. Hemsidor ....................................................................................................................................... 94 

6.2. Tabell och figurförteckning ................................................................................................................ 97 

Appendix 1 ................................................................................................................................................... 98 

Appendix 2 ................................................................................................................................................. 100 

Appendix 3 ................................................................................................................................................. 101 

Appendix 4 ................................................................................................................................................. 101 

Appendix 5 ................................................................................................................................................. 108 

Appendix 6 ................................................................................................................................................. 109 

Appendix 7 ................................................................................................................................................. 110 

 

 
 
 
 
 

 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

1 
 

1. Inledning 
 
I inledningen presenteras först en bakgrund med diskussion om de fenomen som utgör 
grunden till varför vi valt att genomföra denna studie. I Efterföljande problematisering 
tas relevant forskning på området upp som mynnar ut i studiens problemformulering 
och syfte. Slutligen förs en kort presentation av de val vi författare gjort som ligger till 
grund för studiens avgränsningar. 
 

 
1.1. Bakgrund 
Det moderna samhället har enligt forskare som Hassan och Ahmed (2011 s. 164) och 

Cooper, Scandura & Schriesheim (2005 s. 475) allt mer blivit utsatt för ekonomiska 

kriser och flertalet företagsskandaler, vilket tvingat organisationer till åtstramningar av 

personal med försämrade arbetsvillkor som följd. Flera branscher har utsatts för dessa 

åtstramningar, bland annat flygbranschen som efter terroristdåden mot World Trade 

Center befunnit sig i en djup svacka, samt nedläggningar inom industrin med ökad 

arbetslöshet som följd.  I Gävle syns detta extra tydligt då denna stad utsatts för flertalet 

nedläggningar av stora arbetsgivare som Ericsson och Malaco Leaf, något som också 

påverkat de mindre lokala företagen och bidragit till att Gävle nu har en av landets 

högsta arbetslöshet, (Ekonomifaktas hemsida 150415). 

 

Ett ytterligare exempel på hur det moderna samhället påverkat företagen är 

flygbranschen, en bransch som Anette Jernström i sin blogg på Expressen (140414) 

beskriver som turbulent där priserna pressas mellan konkurrenterna vilket innebär att 

bolagen får konkurrera i andra områden som exempelvis service. Detta har inneburit att 

flertalet bolag de senaste åren tvingats ut i strejk då arbetsvillkoren försämrats avsevärt 

till följd av priskrigen mellan flygbolagen, detta i en bransch där säkerheten och behovet 

av välmående personal är av högsta prioritet.  

 

Clapp-Smith, Vogelgesang & Avey (2009 s. 227) och Glew (2012 s. 40) anser att 

medarbetarnas välmående i ett allt mer tumult samhällsklimat är beroende av ett 

existerande förtroende mellan chefer och de anställda. Detta resonemang stöds också av 

Richard Branson, entreprenör och grundare av Virgin Group, som i ett uttalande på 

företagets hemsida säger att de anställda alltid ska komma först, då nöjda anställda ger 

bättre service vilket i slutänden innebär högre vinster för företagen, (foretagande.se 

150414). 
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Att ha ett ledarskap som trots påtryckningar utifrån i form av kriser inom ekonomin kan 

bidra till en positiv arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang hos de anställda är en 

stor utmaning för de flesta organisationer idag, varför denna studie behövs för att se om 

en specifik form av ledarskap kan bidra till just detta. 
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1.2. Problematisering 
Avolio, Walumbwa & Weber (2009 s. 422-423) beskriver att ledarskap i grunden haft 

fokus på huruvida en enskild individ utför och bemästrar sitt ledarskap, medan man 

under senare tid allt mer flyttat fokus från individen mot ett bredare perspektiv 

inkluderat även följarna, organisationen och dess intressenter, något som också Gardner, 

Lowe, Moss, Mahoney & Cogliser (2010 s. 952) stödjer då de påstår att ordet ledarskap 

blivit ett allt mer mångfacetterat begrepp som idag innebär mer en stil än några 

specifika egenskaper. Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden & Hu (2014 s. 36) bygger 

vidare på dessa påståenden och menar att även mindre processer som känslor och 

sociala relationer fått allt mer betydelse i ledarskapsforskningen då man mäter resultat 

av chefer och medarbetare inom en organisation. Dinh et al. (2014 s. 55) anser vidare att 

forskare inom flera ämnesområden är överens om att chefer genom sina strategier, 

beslut och påverkan på andra har en stor betydelse för en organisations öde, varför 

ledarskap har blivit och troligtvis fortsättningsvis kommer att vara ett allt viktigare 

område att studera.  

 

En betydelsefull faktor som bidragit till det ändrade synsättet på ledarskapet menar 

Cooper et al. (2005 s. 477) och Yukl, Mahsud, Hassan & Prussia, (2013 s. 38) är den 

samhällsutveckling som präglas av flertalet terroristattentat, bankkriser och försämrad 

ekonomi, varför vikten av ett positivt ledarskap fått större betydelse nu än förr. De 

menar att ledarskapet i modern tid bör fokuseras mot att främja ett positivt klimat inom 

organisationen för att minska de negativa effekter som samhällsklimatet kan innebära 

för organisationen och de individer som där finns. Rodríguez-Carvajal, Moreno-

Jiménez, de Rivas-Hermosilla, Álvarez-Bejarano & Vergel (2010 s. 236-237) beskriver 

att det finns en mängd tolkningar bland forskare om vad som utgör denna form av 

klimat, men menar att det för medarbetarna inkluderar aspekter av välmående i form av 

arbetstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse som enligt Luthans, Avolio, Avey, & 

Norman (2007 s. 556) är en individs subjektivt upplevda känsla av att vilja stanna kvar 

inom organisationen. 

 

Även Luthans & Avolio (2009 s. 296-298) ser fördelarna med ett sådant klimat och 

menar att det länge också haft en stark relation till medarbetarnas prestationer och 

genom att använda små medel som humor och att vara optimistisk, kan även ett positivt 

klimat i form av engagemang hos de anställda främjas. Till skillnad från 

arbetstillfredsställelse är engagemang en individs tillgivenhet till organisationen snarare 
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än ett momentärt subjektivt mentalt tillstånd, (Hassan & Ahmed, 2011 s. 165; Bakker, 

2011 s. 265). 

 

Kelloway, Weigand, McKee & Das (2013 s. 108) och Luthans, Youssef, Sweetman & 

Harms (2013 s. 28) adderar ytterligare aspekter av denna typ av arbetsklimat och menar 

att det även visats sig ha stark betydelse för individens egna optimism och hälsa, 

aspekter som även de visar betydelsen för en ledare inom organisationen att agera på ett 

sätt som får medarbetarna att uppleva den typen av känslor. Dessa författare menar 

också att gynnsamma känslor uppstår då följarna upplever att ledaren inom en 

organisation besitter ett starkt psykologiskt kapital bestående av optimism, självkänsla 

och robusthet. Ett positivt klimat har alltså av flera forskare visat sig vara av stor 

betydelse i ett samhälle som uppvisar negativa tendenser i form av strängare ekonomi 

och mer terrorism, för att på det sättet bibehålla ett optimistiskt tänk och främja 

engagemanget och arbetstillfredsställelsen hos individerna inom organisationen, varför 

det är av stort intresse att studera vilket ledarskap som lämpar sig i dessa tider. 

 

Yammarino et al. (2008 s. 694) menar att det finns ett starkt samband mellan ett positivt 

organisationsklimat och ett autentiskt ledarskap, ett ledarskap vars betydelse enligt 

Cooper et al. (2005 s. 476) och Hassan & Ahmed (2011 s. 164) ökat i och med just 

denna samhällsutveckling och det allt större antalet ledarskandaler detta inneburit. 

Exempel på sådana skandaler är där ledare på ett oetiskt sätt manipulerat företagets 

räkenskaper och gett efter för en allmänt oetisk företagspraxis, (Cooper et al., 2005 s. 

476; Hassan & Ahmed, 2011 s. 164). Det autentiska ledarskapet menar dessa författare 

inkluderar stor mängd etik och bidrar med hjälp av sin integritet, meningsfullhet och sitt 

engagemang för värderingar, till bestående organisationer uppbyggda av förtroende. 

Detta får till följd ett sådant klimat där individerna uppvisar engagemang och stark vilja 

av att stanna kvar inom organisationen vilket är två aspekter av det positiva klimatet 

som är av stor vikt inte bara för organisationen som helhet, utan även för de enskilda 

individerna. I dagens samhälle är därför denna form av ledarskap av intresse att studera 

vidare.  

 

Det autentiska ledarskapet handlar enligt Hinojosa, Davis McCauley, Randolph-Seng & 

Gardner (2014 s. 595) om förtroende och öppenhet för relationer. Att känna sig 

självsäker och känna förtroende till sig själv anser författarna är nyckelorden till ett 

framgångsrikt sådant ledarskap. De förklarar att man vill uppnå äkthet och förtroende 
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mellan ledaren och följarna. Cianci et al. (2014 s. 582) definierar autentiskt ledarskap 

som ett mönster av ledarens beteende som bygger på att främja både den positiva 

psykologiska kapaciteten, samt ett positivt etiskt klimat.  Dessa faktorer ger bland annat 

en bredare självinsikt och opartiska handlingar. Även Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing & Peterson (2008 s. 90) stödjer dessa beskrivningar av det autentiska 

ledarskapet och menar att det inte bara handlar om tillit till sig själv, utan även mot 

följarna. Shirey (2006 s. 259) tar upp ytterligare aspekter av den autentiska ledaren och 

beskriver denna som en individ innehavande en position som kräver äkthet, trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

 

Författarna Avolio & Gardner (2005 s. 318) definierar den autentiska ledaren som en 

person med god självkännedom, självbild och tydlig uppfattning av den roll personen 

besitter. Ilies, Morgeson & Nahrgang (2005 s. 376) bygger vidare på denna definition 

och menar att som ledare är det viktigt att vara medveten om sitt beteende och uppvisa 

stark moral utåt, något som också underlättar den personliga utvecklingen. Detta för att 

skapa en god arbetsmiljö med rättvisa arbetsförhållanden. En mängd definitioner finns 

alltså gällande innebörden av det autentiska ledarskapet och en författare vi anser 

sammanfattar dessa är Avolio et al. (2009 s. 423) som beskriver det autentiska 

ledarskapet som ett mönster av ett transparent och etiskt beteende som uppmuntrar 

öppenhet när det gäller att dela nödvändig information som behövs för beslutsfattande, 

samtidigt som man tillåter åsikter från medarbetarna.  

 

Avolio et al. (2009 s. 424) och Gardner, Cogliser, Davis, & Dickens (2011 s. 1123) 

beskriver att även fast det finns en mängd definitioner av det autentiska ledarskapet har 

forskarna generellt kommit överens om fyra huvuddelar i form av beteendemönster som 

bygger upp denna form av ledarskap, nämligen; balanserad bearbetning, (objektivt 

analysera data innan beslut fattas), internaliserad moral, (beteendet bygger på moral), 

relationell transparens, (uppvisa ett äkta beteende och öppet dela information), samt 

självmedvetenhet, (känna till sina egna styrkor och svagheter). Däremot anser en del 

forskare att det är omöjligt för en individ att verkligen vara tillräckligt medveten om sig 

själv för att kunna uppfylla samtliga beteendemönster fullt ut, samtidigt som  Ford & 

Harding (2011 s. 466) anser att strävan efter att vara äkta kan leda till att ledaren blir 

manipulativ, att den agerar mot sin inre vilja bara för att accepteras som äkta av 

utomstående observatörer. 
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Ford & Harding (2011 s. 465) menar även att försök till att utöva autentiskt ledarskap 

kan förstöra dynamiken inom en organisation. Det kan vara svårt att erkänna sina 

svagheter och brister, vilket blir ett hinder för det autentiska ledarskapet. Författarna 

skriver att det kan leda till att en autentisk ledare tappar sin personliga åsikt och istället 

blir en del av organisationen och ledarskapet blir dominerande och medarbetarna 

undertryckta. Utifrån dessa negativa aspekter av det autentiska ledarskapet drar vi 

slutsatsen att det kan vara svårt eller rent av omöjligt att vara hundra procent autentisk i 

sitt ledarskap, men att en strävan mot att var autentisk ändå kan leda till positiva följder 

för medarbetarna och organisationen. Denna tanke stöds av Shirey (2006 s. 257) där de i 

sin studie gällande det autentiska ledarskapet inom ett lag sjuksköterskor, sett att det 

autentiska ledarskapet bidrog till en mer hälsosam arbetsmiljö för både sjuksköterskorna 

och patienterna. 

 

Andra studier som också sett fördelaktiga följder av denna form av ledarskap är de av 

Cianci et al. (2014 s. 581) och Buckman (2014 s. 64), där forskarna i den förstnämnda 

fann att individerna i organisationer med ett autentiskt ledarskap tog mer etiska beslut 

än individer i organisationer utan sådant ledarskap när dessa ställdes inför oetiska 

frestelser, och i den sistnämnda där forskarna upptäckte att ett starkt autentiskt 

ledarskap innebar högre grad av motivation, bättre arbetsrelationer och ökad effektivitet 

hos de anställda. Utifrån dessa studier anser vi därför att det autentiska ledarskapet, trots 

de negativa aspekterna vi tidigare diskuterat kring, kan utgöra en form av ledarskap som 

utmynnar i flera positiva följder för hela organisationen och dess individer. Därför är det 

en form av ledarskap vi anser har plats i ett samhälle där ett gynnsamt arbetsklimat är av 

allt större betydelse. 

 

En studie som specifikt sammankopplar ett autentiskt ledarskap med ett positivt klimat i 

form av engagemang är en studie av Walumbwa, Wang, Wang, Schaubroeck & Avolio 

(2010 s. 901) utförd i Kina. Däremot anser dessa forskare att studien tappar sin relevans 

i andra delar av världen utanför Kina då de anser att samhällskulturen kan påverka hur 

individer behärskar auktoriteter och ser på ledarskap, ett påstående som också får stöd 

av Wendt, Euwema & van Emmerik (2009 s. 368) som i sin studie beskriver att synen 

på ledarskap skiljer sig åt mellan olika kulturer runt om i världen.  

 

Walumbwa et al. (2010 s. 901) ger därför förslag att denna studie även bör genomföras i 

Västeuropa, varför vi ser det som intressant att studera om ett autentiskt ledarskap har 
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en koppling till ett positivt arbetsklimat i form av ökat engagemang i Sverige. Samtidigt 

har Walumbwa et al. (2008 s. 120) i sin studie funnit att ett autentiskt ledarskap har en 

tydlig inverkan på arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, men de påpekar att 

framtida forskare bör dela upp det autentiska ledarskapets i dess fyra beteendemönster 

och se hur dessa individuellt påverkar arbetstillfredsställelsen. Utifrån dessa två studier 

ser vi att mer forskning behövs för sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och 

engagemang i Sverige, samt mellan det autentiska ledarskapets fyra beteendemönster 

och arbetstillfredsställelsen hos de anställda, varför vi i denna studie väljer att addera 

det autentiska ledarskapet och dess fyra huvuddelar med engagemang och 

arbetstillfredsställelse. 

 
1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara hur ett autentiskt ledarskap har en koppling till 

ett positivt arbetsklimat i form av engagemang och arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. 

 

1.4. Avgränsning 
Studien har genomförts i intresse att utifrån medarbetarnas perspektiv mäta hur dessa 

uppfattar sina chefers autentiska ledaregenskaper. Ingen hänsyn har därför tagits till att 

mäta hur cheferna uppfattar sig själva och sitt eget ledarskap. Autentiska ledarskapet har 

behandlats som den oberoende variabeln och engagemang och arbetstillfredsställelse 

som de beroende variablerna, alltså har vi antagit att det är det autentiska ledarskapet 

som påverkar medarbetarnas engagemang och arbetstillfredsställelse och inte tvärtom, 

(Lodico, Spaulding & Voegtle, 2010 s. 28).  

 

Med medarbetare avses de individer på en arbetsplats som tjänstgör under en chef, alltså 

har även mellanchefer som i sin tur tjänstgör under en högre uppsatt chef haft möjlighet 

att delta i vår studie.  

 

Det autentiska ledarskapet har behandlats utifrån de fyra beteendemönstren som vi anser 

haft störst kongruens bland forskare i de vetenskapliga artiklar vi haft, balanserad 

bearbetning, internaliserad moral, relationell transparens och självmedvetenhet. 

Perspektivet i studien på engagemang är engagemang på arbetet (arbetsengagemang) 

och har behandlats utifrån de tre nivåerna av engagemang vitalitet, försjunkenhet och 

hängivenhet. Arbetstillfredsställelse är det område vi sett störst oenighet bland forskarna 

om hur detta ska definieras och vad det beror på, varför vi har valt att behandla 
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arbetstillfredsställelse utifrån hur forskarna i de vetenskapliga artiklar vi läst främst 

anser hur arbetstillfredsställelse artar sig, genom en subjektiv känsla om hur mycket en 

individ tycker om sitt arbete eller arbetssituation. 

 

Avgränsningar vad gäller population och urval behandlas under avsnitt 3.3. 
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1.5. Disposition 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inledning 
 

Bakgrund, problematisering, syfte, avgränsning. 

Teori 
 

Här presenteras den teoretiska referensramen, samt hypoteser. 

Metod 
 

Här presenteras metodvalen inklusive det praktiska genomförandet. 

Resultat med Analys 
 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat med tillhörande analyser. 

Slutsatser med Diskussion 
Här förs diskussioner kring studiens hypoteser som sedan kopplas mot 

den teoretiska referensramen 
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2. Teoretisk Referensram 
 
Den nedanstående referensramen initieras med en kortfattad genomgång om vad som 
utgör begreppet ledarskap och vad som präglar ledarskapet i dagsläget. Därefter följer 
en genomgång av det autentiska ledarskapet följt av en introduktion till begreppet 
positivt klimat med fokus på engagemang och arbetstillfredsställelse, två begrepp som 
behandlas under separata rubriker. Slutligen förs ett kortfattat resonemang om 
sambandet mellan det autentiska ledarskapet, engagemang och arbetstillfredsställelse, 
ett resonemang som slutligen följs av vår forskningsmodell och hypoteser. 
  

 
2.1. Vad är ledarskap? 
Innebörden av ordet "Ledarskap" har enligt Bolden (2004 s. 4) och Deanne & Hartog 

(2001 s. 166) diskuterats sedan de gamla grekiska filosofernas tidsera av personer som 

Platon och Socrates. Däremot har innebörden av detta ord antagligen lika många 

definitioner som de finns individer som intresserar sig för det. Bolden (2004 s. 4) menar 

här att svårigheten till att definiera betydelsen av vad egentligen ledarskapet innebär har 

att göra med den komplexitet ordet har. De menar att ordets betydelse kan jämföras med 

betydelsen av ord som "kärlek" och "frihet", ord vars innebörd är subjektivt för var och 

en. Bolden (2004 s. 4), Avolio, Sosik, Jung & Berson (2003 s. 277) och West (2005 s. 

3) anser att det hos forskare finns en antydan om en något mer generell innebörd, att 

ledarskapet antingen handlar om karaktärsdrag hos en viss individ eller hos en viss 

grupp individer, eller att ledarskapet innebär en social process som uppstår i en relation 

mellan individer.  

 

Ur detta menar Bolden (2004 s. 5) att fyra kategorier skapats som ringar in de aspekter 

som merparten av forskarna använder sig av när de beskriver ledarskapet, nämligen att 

det är en process, att ledarskapet handlar om att influera andra individer, att ledarskapet 

skapas i den kontext gruppen befinner sig i, samt att ledarskap inkorporerar en aspekt av 

måluppfyllelse. Bolden anser här att även denna inramning lämnar efter sig en del 

frågetecken då den exempelvis inte förklarar innebörden av en process, varför den 

mottagit kritik från moderna forskare som anser att den är otydlig och utelämnar flera 

aspekter som även det borde inkluderas i ledarskapet. Detta påstående får oss att dra 

slutsatsen att betydelsen av ordet ledarskap är i en ständig utvecklingsprocess och får 

ständigt ny innebörd i takt med forskningens framsteg inom ledarskapsområdet.  
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2.2. Ledarskapet idag 
Marturano & Gosling (2007 s. 3), Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache & Alexander 

(2010 s. 422),Yang (2008 s. 258), Bathurst & Ladkin (2012 s. 99) och Volmer (2012 s. 

203) anser att det moderna samhället tillsammans med den globala utvecklingen innebär 

att organisationer tenderar att ställas inför större och mer utmanande problem idag än 

vad de historiskt sett gjort tidigare, problem som sällan kan lösas utav en ensam person 

utan kräver flera olika infallsvinklar och synsätt från flertalet individer. Detta faktum 

har fått till följd att ledarskapet blivit ett allt mer komplext fenomen då ledaren sällan 

kan agera självständigt, utan är i större behov av att arbete nära sina medarbetare. 

 

Denna samhällsutveckling menar Avolio et al. (2009 s. 422) bidragit till att fokus bland 

ledarskapsforskare idag ligger på flera aspekter av ledarskapet än på just bara ledaren 

och dess karaktärsdrag, aspekter gällande kamratskap, kontext, etik, kultur och 

mångfald. Riggio, Chaleff & Lipman-Blumen (2008 s. 24) anser att även aspekter 

gällande medarbetarna, alltså de som ofta definieras som "följarna" i 

ledarskapsforskningen, fått en annan innebörd idag. De menar att dessa individer har 

stor betydelse för utfallet av ledarskapet då de inte bara är ledaren som är den 

bidragande faktorn till hur organisationen fungerar, något som ofta förbisetts i tidigare 

forskning. Utifrån dessa synsätt menar Avolio et al. (2009 s. 422) att ledarskapet idag 

innefattar mer än enbart individuella egenskaper hos ledaren, utan inkluderar ett 

spektrum av diverse olika ledarstilar och kontexter.  

 

Ciulla (2013 s. 27) bygger vidare på detta påstående och antyder att frågan om ett 

ledarskap är bra eller dåligt även det fått nytt fokus. Författaren beskriver att det finns 

en tydligare distinktion mellan det "riktiga ledarskapet" och det "formella ledarskapet" 

där det riktiga ledarskapet har inriktning på att gruppen eller organisationen som helhet 

ska ta samlade beslut som de vet är fördelaktiga för samtliga, medan det formella 

ledarskapet kan innebära att beslut fattas utifrån en individ i sin position som chef, 

beslut som inte nödvändigtvis grundas på allas välbefinnande utan istället på faktorer 

som står utanför individerna i gruppen. Den senare arten av beslut kan då uppfattas som 

bra i några få individers ögon och som sämre i andras. Då samhällsutvecklingen innebär 

högre komplexitet vad gäller beslut och lösningar på problem för organisationerna anser 

vi att det "riktiga ledarskapet", där beslut grundas på fler än en enskild individs röst, 

mer hör hemma i dagens samhälle och globala utveckling. 
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2.3. Autentiskt Ledarskap 
Författaren George (2003 s. 12) definierar autentiskt ledarskap som en ledare som 

använder sina naturliga förmågor men som samtidigt är medveten om sina brister och 

ständigt arbetar med att förbättra dessa. Författaren menar att medarbetarna följer denna 

typ av ledare för att ledaren vet vart han står och har självdisciplin och är konsekvent. 

 En annan definition av en autentisk ledare som Walumbwa et al. (2008 s. 94) beskriver 

är att en autentisk ledare är en ledare som bygger ledarskapet på ett mönster av positiva 

beteenden som gynnar den psykologiska kapaciteten hos de som berörs av ledarskapet.  

 

Ilies, Morgeson & Nahrgang (2005 s. 374) och MacPhee, Chang, Havaei & Chou (2014 

s. 393) menar att autentiska ledare är väl medvetna om sina värderingar och är 

självsäkra, genuina, tillförlitliga och pålitliga. De för ett resonemang om att ledaren är 

fokuserad på att bygga upp styrkorna och bredda deras tänkande samt skapa en positiv 

anda hos sina anhängare. Även Randolph-Seng & Gardner (2013 s. 215) anser att en 

autentisk ledare visar ett beteende som bygger på positivitet, har stor självinsikt och ha 

förmågan för balanserad behandling av information. Sammanfattningsvis handlar med 

andra ord det autentiskt ledarskapet om att ledaren bygger ett personligt ledarskap 

baserat på sina egna sanna värderingar och moral, samtidigt som denna ledare är 

transparent mot sin omgivning och inkluderar medarbetarna i sitt beslutsfattande. 

2.3.1. Det autentiska ledarskapets framväxt 
Enligt Gardner et al. (2011 s. 1121) kan det autentiska ledarskapet kopplas tillbaka till 

den grekiska filosofin där begreppet autentiskt ledarskap innebär att en ledare är expert 

på sitt eget område. Författarna menar att Sokrates hade fokus på att göra en 

självutredning och hävdade att ett liv som inte är undersökt är inte är värt att leva. 

Vidare förklarar författarna att det moderna autentiska ledarskapet har vuxit fram de 

senaste århundraden.  

 

Cogliser, Davis, & Dickens (2011 s. 1121) beskriver att de första filosofiska 

föreställningarna av den autentiska ledarskapslitteraturen började på 1960-talet och 

anses inte utgöra någon egen ontologisk ståndpunkt. Däremot finns det förankringar 

inom områden som existentialism eller fenomenologi. Sohlberg & Sohlberg (2001 s. 56) 

betonar speciellt existentialismens autenticitet och förmågan att vara äkta genom att 

utvecklas och vara självmedveten, vilket även Cogliser et al. (2011 s. 1121) menar är 

centrala delar av det autentiska ledarskapet. Slutsatsen av denna historia om autenticitet 

blev då ett flertal mentala och – beteendemönster som symboliserar det autentiska 
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ledarskapet, vilka enligt Neider & Schriesheim (2011 s. 1147), Wong & Laschinger 

(2013 s. 947) och Avolio et al. (2009 s. 424) är balanserad bearbetning, internaliserad 

moral, relationell transparens och självmedvetenhet.  

2.3.2. Balanserad bearbetning 
Med balanserad bearbetning förklarar Wong & Laschinger (2013 s. 947) att en autentisk 

ledare begär tillräckligt mycket information från medarbetarna, både ur positiva och 

negativa perspektiv innan beslut fattas. Författarna betonar vikten av öppenhet och 

sanningsenlighet mellan medarbetarna och ledaren där det uppmuntras att vara 

tillmötesgående för idéer. De menar att en arbetsplats där en chef eller ledare frågar 

medarbetarna om gynnsamma och mindre gynnsamma aspekter får medarbetaren en 

känsla av gemenskap. Författarna Rego, Sousa, Marques & e Cunha (2012 s. 430) 

utvecklar tillsammans med Giallonardo, Wong & Iwasiw (2010 s. 995), Wong, Spence, 

Laschinger & Cummings (2010 s. 890) och Mazutis & Slawinski (2008 s. 444) 

betydelsen av detta beteendemönster och beskriver det som en process där ledaren 

objektivt analyserar relevant information från medarbetarna innan ett viktigt beslut 

fattas. 

 

Mazutis & Slawinski (2008 s. 444) och Kernis (2003 s. 14) resonerar att erkänna sina 

svagheter kan innebära en risk då detta kan få konsekvenser som kan påverka hela 

organisationen. Likaväl som att förneka eller dölja sina svagheter eller personliga brister 

kan vara lika förödande för en organisation. Alltså kan balanserad bearbetning vara 

avgörande hur noga en person kan bedöma sina förmågor och använda den kunskapen i 

sin kommunikation till andra.  

 

2.3.3. Internaliserad Moral 
Med internaliserad moral menar författarna Avolio et al. (2009 s. 424) och Larsson, 

Laberg & Johnsen (2012 s. 56) att en ledares beteende bygger på en personlig 

moralstandard, vilket bidrar till ökad självutveckling och avspeglas på medarbetarna. 

Anledningen till att man valt att kalla det för internaliserad moral beskriver Walumbwa 

et al. (2008 s. 97) var för att det var svårt att skilja på internaliserad reglering och ett 

moraliskt perspektiv hos den autentiska ledaren och slog därför ihop dessa till ett samlat 

ord – internaliserad moral.  
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Författarna menar att det var svårt att skilja på de två kategorierna då de båda innebär att 

ledaren uppvisar ett beteende där hänsyn tas till interna värderingar och normer. De 

förklarar att detta är en av de fyra beteendemönstren inom det autentiska ledarskapet 

och att internaliserad moral innebär att beslut fattas efter konsekventa handlingar samt 

att beslut tas baserade på ledarens övertygelse.. 

 

2.3.4. Relationell Transparens 
En ledare som visar sitt sanna jag och visar sin öppenhet till sina medarbetare är något 

som Gardner, Fischer & Hunt (2009 s. 468) beskriver som en ledare med relationell 

transparens. Även Rego et al. (2012 s. 430) och Eid et al. (2012 s. 57) anser att 

relationell transparens innebär att ledaren visar öppenhet genom att dela information, 

visar sina tankar och känslor mot andra i förhoppning om att medarbetarna ska visa 

öppenhet och komma med idéer och åsikter tillbaka. Att cheferna visar öppenhet och sitt 

riktiga jag med känslor och tankar, motiverar medarbetarna till att själva öppna upp sig, 

vilket leder till ett ökat förtroende mellan cheferna och medarbetarna, (Wong & 

Cummings, 2009 s. 8). De menar att öppenhet är en viktig del i det autentiska 

ledarskapet och är en förutsättning för att bygga förtroende på arbetsplatsen.  

 

Wong & Cummings (2009 s. 8) förklarar att förtroendet är en viktig variabel mellan den 

autentiska ledaren och sina medarbetares beteenden. Enligt författarna har det gjorts tre 

studier som visar på att nyckelkomponenten inom det autentiska ledarskapet ligger just 

inom ramen för relationell transparens och predikar för att tillit är av en stor betydande 

roll för ledaren. Sarkar, Aulakh & Cavusgil (1998 s. 91) resonerar kring att det 

effektivaste sättet att kunna samarbeta är genom en tvåvägskommunikation. På detta vis 

minskar risken för missförstånd och osäkerhet. Dessa anser att viljan av att skapa 

öppenhet och tät kommunikation är en förutsättning för gott samarbete. Författarna 

argumenterar vidare för att vid en forskningsbaserad undersökning kommer det visa sig 

tydligare att bundna relationer kommer visa sig vara det effektivaste sättet till att fatta 

beslut. 

 

Eid et al. (2012 s. 58) förklarar i ett exempel att en ledare som arbetar inom branscher 

där säkerheten är högt prioriterad och en central del av arbetet, är det av mycket stor 

betydelse att det finns en öppenhet mellan medarbetarna och ledaren för att arbetet ska 

fungera. De nämner även att en god tillit och kommunikation är viktig i de situationer 

där en ledare inte har kunskap, förståelse eller färdigheter för att söka svar gällande 
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alternativa åtgärder eller information hos sina medarbetare.  Författarna menar alltså att 

en god kommunikation främjar ett positivt arbetsklimat i medarbetarnas perspektiv.  

 

2.3.5. Självmedvetenhet 
Självkännedom innebär enligt Rego et al. (2012 s. 430), Giallonardo et al. (2010 s. 995) 

och Ealias & George (2012 s. 38) att en ledare är medveten om sina styrkor och 

svagheter samt att ledaren är medveten om hur denna uppfattas i andras ögon och 

påverkar andra. En annan förklaring av självkännedom enligt Clapp-Smith, 

Vogelgesang & Avey (2009 s. 234) är kunskapen att veta när det är dags att ändra sin 

ståndpunkt eller värdering i viktiga frågor, samt att ledaren besitter tillförlitlig grad av 

självförtroende. Harvey, Martinko & Gardner (2006 s. 6) anser att självkännedom bidrar 

till ökad förståelse, vilket i sin tur kan underlätta förverkligandet av individens unika 

värderingar, tankar, känslor och mål. Denna förmåga anser författarna är en viktig del 

för att kunna anpassa sitt ledarskap på ett autentiskt sätt. 

 

Vid beslutsfattande av viktiga frågor menar Cooper et al. (2005 s. 481) att en ledare bör 

känna till sina moraliska perspektiv och att forskningen bör utveckla åtgärder för 

självkännedom och autentiskt ledarskap separat då det idag inte finns något mått på 

självkännedom.  Som exempel nämner det att en studie kan göras inom självkännedom i 

olika ledarskapsstilar och då göra bedömningar utifrån förtroendet. 

 
 
2.4. Positivt Klimat 
Yammarino et al. (2008 s. 693-694) menar att forskning kring ett positivt 

organisationsklimat fått allt större fokus i organisationsforskningen. Ett positivt 

organisationsklimat innebär enligt dessa författare  ett klimat bestående av gynnsamma 

och uppskattande känslor hos de anställda. Känslor som i forskningen förknippas med 

detta organisationsklimat är enligt Kelloway et al. (2013 s. 107), Yammarino et al. 

(2008 s. 693) och Shirey (2006 s. 263) hopp, optimism, flexibilitet och effektivitet. 

 

Norman, Avolio, & Luthans  (2010  s. 351) definierar hopp som "...ett tillstånd av 

motivation baserad på en interaktiv härledd känsla av framgång för organisationen och 

dess mål. Optimism definieras sedan som "...en intern och relativt stabil känsla av 

positiv framtidstro". Författarna definierar flexibilitet som "...mental förmåga att komma 

tillbaka efter konflikter, misstag eller osäkerhet", och effektivitet som "...en individs 

övertygelse att kunna utföra en uppgift inom en viss kontext". 
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Norman et al. (2010  s. 351) beskriver att flertalet empiriska studier visat att dessa 

komponenter representerar en individs kärnfaktorer vad gäller dess positiva 

psykologiska kapacitet och att när dessa fyra kombineras uppstår en positiv synergi som 

får till följd en högre påverkandegrad på individens prestationsförmåga, engagemang 

och arbetstillfredsställelse än vad de fyra komponenterna individuellt har. Även Youssef 

& Luthans (2007 s. 774) stödjer detta påstående och menar att denna synergi i forskning 

visat sig ha inverkan på individers arbetstillfredsställelse, engagemang, förtroende, samt 

många andra positiva följder för organisationen. 

 

För att framhäva dessa positiva känslor hos medarbetarna menar Nelson & Cooper 

(2007 s. 3) att organisationen aktivt bör fokusera på att uppmuntra individernas styrkor 

hellre än att försöka rätta till deras svagheter. Dessa författare menar också att 

möjligheten för en individ att framhäva dessa positiva känslor är individuell, då 

känslorna har en stark koppling till personligheten och att personligheten formas från 

födseln och under de tidiga åren under uppväxten. Detta får till följd att vissa individer 

har en starkare benägenhet att se sig själv och sin situation utifrån ett gynnsamt 

perspektiv än vad andra människor har, varför det är viktigt för ledaren att se till varje 

enskild individ och lyfta fram just deras starka sidor. Detta är egenskaper som enligt 

Verbos, Gerard, Forshey, Harding & Miller (2007 s. 26) och Yammarino et al. (2008 s. 

694) inkluderas i ett etiskt och autentiskt ledarskap. 

2.4.1. Engagemang 
Engagemang är enligt Hassan & Ahmed (2011 s. 165) och Bakker (2011 s. 265) ett brett 

koncept som bland annat innefattar begreppet arbetsengagemang, något som av många 

forskare ansetts vara motsatsen till utbrändhet och skiljer sig från arbetstillfredsställelse 

på det sättet att arbetsengagemang syftar till en individs tillgivenhet till organisationen 

snarare än ett momentärt subjektivt tillstånd hänfört till en specifik individ eller 

tidpunkt. Shuck, Reio Jr & Rocco (2011 s. 20) och Lockwood (2007 s. 3) för ett 

resonemang om att många moderna organisationer anser att engagemang hos 

medarbetarna är en av de starkaste konkurrensverktygen, något som dessa författare 

också anses ha bekräftats i forskningen då organisationer med hög grad av engagemang 

från sina anställda uppvisat fördelaktiga följder som ökad produktivitet och effektivitet. 

Även Xanthopoulou, Baker, Heuven, Demerouti & Schaufeli (2008 s. 346) har i sin 
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studie sett ett samband mellan arbetsengagemang och förhöjda prestationer hos 

kabinpersonal på flertalet flygbolag. 

 

Hassan & Ahmed (2011 s. 165) beskriver att arbetsengagemang inkluderar 

kärnfaktorerna involvering, känslomässig energi och närvarande på arbetsplatsen, något 

som Buckman (2014 s. 22) stödjer i sin studie och beskriver vidare att en individ kan 

vara engagerad på tre olika plan, ett fysiskt plan då en individ fysiskt är involverad i en 

arbetsuppgift, ett emotionellt plan då en individ känslomässigt är involverad i en 

arbetsuppgift och på ett kognitivt plan då individen är fokuserad och vaksam. Bakker & 

Demerouti (2008 s. 210), Bakker & Bal (2010 s. 190) och Bakker, Albrecht, & Leiter 

(2011 s. 5) beskriver detta tillstånd av att vara  engagerad i sitt arbete som ett mentalt 

tillstånd bestående av vitalitet, försjunkenhet och hängivenhet 

 

Vitalitet 
Vitalitet beskrivs av Simpson (2009 s. 47) och Schaufeli, Taris & Van Rhenen (2008 s. 

178) som höga nivåer an energi och mental uthållighet hos en individ som utmynnar i 

dennes vilja att anstränga sig vid en arbetsuppgift och den uthållighet individen utstrålar 

vid utförandet av denna arbetsuppgift. Bakker & Bal (2010 s. 190) stödjer detta 

påstående och adderar aspekten av att vitaliteten även inkluderar ett mått av envishet då 

en individ ställs inför svåra situationer i arbetet. 

Försjunkenhet 
Försjunkenhet kännetecknas enligt Bakker & Bal (2010 s. 190) av att vara fullt 

koncentrerad och glatt uppslukad av sitt arbete, varvid tiden upplevs gå fortare. 

Simpson (2009 s. 47) påpekar också aspekten av att vara koncentrerad och djupt 

försjunken i det arbete som utförs. 

 

Hängivenhet 
Bakker & Bal (2010 s. 190) definierar hängivenhet som "att starkt vara involverad i ens 

arbete och att samtidigt uppleva en känsla av stolthet, betydelse, entusiasm, inspiration 

och utmaning". Bakker et al. (2011 s. 5) adderar en ytterligare aspekt av hängivenhet 

som har att göra med en upplevelse av en betydande och meningsfull strävan. 

2.4.2. Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse beskrivs av Giallonardo et al. (2010 s. 996) som "den grad en 

individ gillar sitt arbete". Christian, Garza & Slaughter (2011 s. 97) har en mer 
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utvecklande bild av innebörden av arbetstillfredsställelse och beskriver det som "...en 

positiv bedömning en individ har av dennes arbete eller arbetssituation". Denna 

innebörd inkluderar alltså mer än bara det specifika arbetet och tar även hänsyn till hela 

situationen kring och utanför arbetet. Ealias & George (2012 s. 38) utvecklar begreppet 

ytterligare och beskriver det som en individs psykiska reaktion på sitt jobb i termer av i 

vilken grad jobbet uppfyller de förhoppningar och förväntningar individen har på 

jobbet. Gemensamt för dessa författare är att de beskriver arbetstillfredsställelse som en 

subjektiv upplevelse, till skillnad från arbetsengagemang som artar sig över en längre 

tidsperiod i form av ett emotionellt, kognitivt och fysiskt plan. 

Arbetstillfredsställelse i forskningen 
Många studier har funnit ett samband mellan arbetstillfredsställelse och gynnsamma 

följder som effektivitet och förhöjda prestationer, samt funnit faktorer som i sin tur 

leder fram till arbetstillfredsställelse. Lu, Barriball, Zhang & While (2012  s. 1018) 

beskriver i sin studie om arbetstillfredsställelse bland vårdpersonal att faktorer som 

kollegor, uppskattning, kommunikation, arbetsförhållanden, organisationsförhållanden, 

policys, standardiserade procedurer, lön, personaltillväxt, befordringsmöjligheter, 

erkännande, säkerhet och ledarskap alla hade en korrelation med de anställdas 

subjektiva känsla av arbetstillfredsställelse. 

 

Judge, Ilies & Zhang (2012 s. 216) menar samtidigt att genetiska faktorer bidrar till en 

individs känsla av arbetstillfredsställelse. De fann i sin studie att sådana faktorer 

påverkar graden av arbetstillfredsställelse, samt hur denna arbetstillfredsställelse 

påverkar sambandet mellan personlighetsdrag och hälsoproblem bland anställda. De 

fann att en stark känsla av arbetstillfredsställelse minskade sambandet mellan negativa 

personlighetsdrag som exempelvis pessimism och låg självkänsla, med hälsoproblem. 

Denna studie styrker alltså resonemanget att arbetstillfredsställelsen är en subjektiv och 

personlig känsla som påverkas av flertalet olika faktorer. Azanza, León & Alonso (2013 

s. 45) bygger vidare på diskussionen kring att ledarskapet och uppskattning är en faktor 

som påverkar arbetstillfredsställelsen, samt att denna arbetstillfredsställelse kan får 

fördelaktiga följder för hela organisationen, följder som minskad utbrändhet och 

hälsoproblem bland de anställda.  
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2.5. Samband mellan autentiskt ledarskap, engagemang och 
arbetstillfredsställelse 
Giallonardo et al. (2010 s. 1001) fann i sin studie begränsad till nyutexaminerade 

sjuksköterskor att ett autentiskt ledarskap hade en korrelation med ökat engagemang 

och arbetstillfredsställelse. Resonemanget författarna för kring detta samband är att den 

autentiska ledaren utifrån sina fyra beteendemönster balanserad bearbetning, 

internaliserad moral, relationell transparens och självmedvetenhet, skapar ett transparent 

arbetsklimat bestående av moral och etik, vilket underlättar för nya individer på 

arbetsplatsen att känna sig välkomna och därför får ökat engagemang till sina 

arbetsuppgifter.  

 

Bakker et al. (2011 s. 6) beskriver att ett arbetsklimat där personlig utveckling 

stimuleras och utrymme för individuella beslut finns, samt individuellt välbefinnande i 

form av ett optimistiskt tänk och hopp stimulerar till ökat engagemang, aspekter som 

enligt Azanza et al. (2013 s. 46) associeras med ett autentiskt ledarskap och ett 

autentiskt klimat. Det autentiska klimatet med moral och etik där hänsyn tas till de 

individer som finns på arbetsplatsen och dessa motiveras till personlig utveckling  är 

enligt Azanza, Moriano & Molero (2013 s. 48) och Christian et al. (2011 s. 97) också 

kriterier för ökad arbetstillfredsställelse. Alltså kan vi i forskningen finna tillräckligt 

stöd för att ett samband finns mellan ett autentiskt ledarskap, engagemang och 

arbetstillfredsställelse för att denna studie ska vara genomförbar. 
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Modell 2.6 Översiktlig forskningsmodell (egen).
 
Modell 2.6 ovan visar de men
ledarskapet (vänster sida) och de två kategorier av positivt klimat vi valt att behandla i 
denna studie, (höger sida).  
 
 
2.7. Hypoteser 
Nedan presenteras de utifrån den teoretiska referensramen formu

2.7.1. Autentiskt ledarskap och Engagemang
Bakker & Demerouti (2008 s. 211) menar att faktorer som feedback från kollegor och 

chefer, prestationsfeedback, beröm för sin skicklighet samt möjligheter till lärande är 

jobbresurser som kan kopplas till arbetsengagemang. 

Walumbwa et al., (2010 s. 901)  

uppvisa samband mellan denna form av ledarskap och ett positivt klimat i form av 

engagemang från medarbetarna
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Nedan presenteras de utifrån den teoretiska referensramen formulerade hypoteserna.

2.7.1. Autentiskt ledarskap och Engagemang 
Bakker & Demerouti (2008 s. 211) menar att faktorer som feedback från kollegor och 

chefer, prestationsfeedback, beröm för sin skicklighet samt möjligheter till lärande är 

opplas till arbetsengagemang. Tidigare forskning 

Walumbwa et al., (2010 s. 901)  gällande det autentiska ledarskap

uppvisa samband mellan denna form av ledarskap och ett positivt klimat i form av 

engagemang från medarbetarna, ett resultat som liknar det Avolio & Gardner (2005 s. 
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och beteendemönster som bygger upp de autentiska 
ledarskapet (vänster sida) och de två kategorier av positivt klimat vi valt att behandla i 

lerade hypoteserna. 

Bakker & Demerouti (2008 s. 211) menar att faktorer som feedback från kollegor och 

chefer, prestationsfeedback, beröm för sin skicklighet samt möjligheter till lärande är 

forskning genomförd av 

ledarskapet i kina kunde 

uppvisa samband mellan denna form av ledarskap och ett positivt klimat i form av  

Avolio & Gardner (2005 s. 
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324) såg i sin studie. En annan studie genomförd av Giallonardo et al., (2010 s. 993) 

fann resultat som indikerade på att engagemanget hos sjuksköterskor ökade med 20 % 

då arbetsklimatet präglades utav ett autentiskt ledarskap.  

 

Hypotes 1 (H1): Autentiskt ledarskap har ett positivt samband med Engagemang hos 

medarbetarna. 

2.7.2. Autentiskt ledarskap och Arbetstillfredsställelse 
Buckman (2014 s. 22) förklarar att kärnan till nöjda medarbetare inkluderar involvering 

och närvarande på arbetsplatsen. Att en ledare är på plats och visar sitt stöd och 

engagemang är något som dessa författare menar har en positiv påverkan på 

jobbtillfredsställelsen bland de anställda på en arbetsplats. Även författarna Walumbwa 

et al. (2008 s. 120) har konstaterat ett mönster mellan ett välutvecklat ledarskap och 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna och då med fokus på just 

det autentiska ledarskapet.  

 

Hassan & Ahmed (2011 s. 168) förklarar bland annat i sitt resultat av sin studie att det 

är viktigt på en arbetsplats att känna tillit och öppenhet till sin ledare för det jobb 

medarbetaren utför, en teori som också får stöd av Hinojosa et al,. (2014 s. 595). Flera 

författare som Wong & Laschinger (2013 s. 947), Avolio et al,. (2009 s. 424), Gardner 

et al,. (2009 s. 468), Rego et al., (2012 s. 430) beskriver i sina studier hur de fyra 

beteendemönstren som bygger upp det autentiska ledarskapet utifrån dess individuella 

karaktärsmönster kan bidra till ett bättre arbetsklimat och därav också till ökad 

arbetstillfredsställelse hos de anställda.  

 

Hypotes 2 (H2): Autentiskt ledarskap har ett positivt samband med 

Arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. 

 

I denna studies problemformulering beskrivs att erforderlig forskning saknas som 

beskriver hur det autentiska ledarskapets fyra beteendemönster individuellt påverkar 

arbetstillfredsställen hos anställda på en arbetsplats och vilken av dessa som starkast 

kan knytas till förhöjd arbetstillfredsställelse. Aziri (2011 s. 85) beskriver i sin 

genomgång av utförda studier gällande arbetstillfredsställelse i Makedonien att det är 

lönen som anses ha det starkaste sambandet med upplevd arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. Denna författare för även ett resonemang om att förekomsten av sociala 
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relationer och ett bra ledarskap båda utgör grund för god arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Också Hauff & Richter (2015 s. 79) såg resultat som uppvisade ett starkt 

samband mellan goda sociala relationer mellan de anställda inbördes, samt mellan de 

anställa och ledningen, och arbetstillfredsställelse.  

 

Goda relationer på arbetsplatsen tycks utgöra en betydelsefull förutsättning för god 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen och det beteendemönster vi anser mest vara av 

karaktären att skapa och bibehålla relationer är relationell transparens, ett 

beteendemönster som enligt Wong & Cummings (2009 s. 8) och Gardner et al., (2009 s. 

468)  är av karaktären att vara ärlig och öppen mot medarbetarna, vilket motiverar 

medarbetarna till att själva öppna upp sig. På detta sätt skaps förtroende och bättre 

relationer sinsemellan på arbetsplatsen och leder till ett ökat förtroende för ledaren och 

bättre relationer sinsemellan.  

 

Hypotes 2a (H2a): Relationell transparens är det beteendemönster som har starkast 

positivt samband med arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna jämfört med övriga 

beteendemönster.. 

 

Ealias & George (2012 s. 38) för ett resonemang kring faktorer som bidrar till den 

subjektiva uppfattningen av arbetstillfredsställelse hos en individ och beskriver det som 

en psykisk reaktion på huruvida arbetet uppfyller de förhoppningar och förväntningar 

denna individ har på arbetet. Då beteendemönstret Internaliserad moral inom det 

Autentiska ledarskapet förutsätter att ledaren vet om sina egna värderingar och moral 

(Dinh et al., 2014 s. 42; Eid et al., 2012 s. 56) vilket beskrivs som ett omöjligt faktum 

att uppfylla till 100 %, kan det få till följd att en anställd heller inte kan förlita sig på att 

ledaren är 100 % moraliskt och agerar fullt ut utifrån sina sanna värderingar. Faktumet 

att arbetstillfredsställelse är en subjektiv uppfattning innebär att individernas 

uppfattning om hur ledarens moral och värderingar påverkar dennes 

arbetstillfredsställelse också blir subjektiv, varför påverkandegraden av Internaliserad 

moral kan bli högst subjektiv. 

 

Hypotes 2b (H2b): Internaliserad moral är det beteendemönster som har svagast positivt 

samband med arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna jämfört med övriga 

beteendemönster.  
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2.7.3. Jämförelse mellan Engagemang och Arbetstillfredsställelse   
Lika som i hypotes 1 förs resonemang av Bakker & Demerouti (2008 s. 211) att 

påverkande faktorer som feedback från chefer och kollegor, prestationer och beröm kan 

vara påverkande för medarbetarens engagemang till arbetet. Samtidigt har Lu et al. 

(2012 s. 1018) påvisat ett starkt samband mellan autentiskt ledarskap och 

arbetstillfredsställelsen bland de anställda, med ökad effektivitet i arbetet och förhöjda 

prestationer som följd. Judge et al. (2012 s. 216) för ett resonemang att det finns vissa 

genetiska samband kring en individs uppfattning av arbetstillfredsställelsen som 

personlighetsdrag med pessimism och hälsoproblem är det grunder till följande hypotes: 

 

Hypotes 3 (H3): Autentiskt ledarskap har ett större positivt samband med Engagemang 

jämfört med Arbetstillfredsställelse. 

                                       

3. Metod  
 
Metodkapitlet behandlar de relevanta val som gjorts för genomförandet av denna studie 
utifrån den forskningstradition vi hänför oss till. De faktorer som utgör underlag för 
våra beslut före, under och efter processen presenteras och återkopplas mot tidigare 
forskning, samt presenteras utifrån dess för- och nackdelar med motivation till varför vi 
har valt att göra på ett visst sätt. Vi har även i slutet av kapitlet en diskussion kring den 
kvantitativa metodens huvudsakliga kvalitetskriterier, validitet och reliabilitet, följt av 
kritiska synpunkter på genomförandet av denna studie. 
 

 
3.1. Forskningstradition 
Den forskningstradition vi hänför oss till är den som Sohlberg & Sohlberg (2002 s. 

206), Creswell (2013 s. 67) och Smith, Booth & Zalewski (1996 s. 12) benämner som 

Positivism eller Postpositivism, vilka de beskriver som traditioner präglade av 

kvantitativa metoder och mätbarhet. Postpositivismen menar de kritiserar den 

positivistiska strikta synen på absolut sanning, en kritik vi också tar ställning till då vi 

anser att det inom vårt ämnesområde inte finns någon absolut sanning. Detta antagande 

avspeglar sig i vårt metodval där vi i form av enkäter frågar individer om deras egna 

subjektiva uppfattning om det vi beskriver i syftet, en subjektiv uppfattning som 

inkluderar ett tolkande inslag, varför inte vi anser att vi följer en strikt positivistisk 

forskningstradition. 
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Morçöl (2001 s. 383) menar att den positivistiska och den postpositivistiska traditionen 

stödjer sig på ett ontologiskt förhållningssätt som grundar sig på att det finns en konkret 

natur med kontextuell och tidsmässig självständighet från observatören. Bryman & Bell 

(2011 s. 42) utvecklar detta påstående och menar att de sociala företeelser vi möter ej 

går att påverka, utan dessa ligger utanför en individs intellekt. Denna ontologiska 

tolkning benämner dessa båda författare som Objektivism, en tolkning som också 

grundar studiens val av metod. 

 

Wicks & Freeman (1998 s. 125) är av åsikten att den positivistiska traditionen har stort 

inflytande inom ledarskaps- och organisationsforskningen då denna tradition objektivt 

belyser vetenskapen bakom organisationen och kumulativt bygger vidare på den 

vetenskapliga forskningsbanken.Däremot menar dessa författare tillsammans med Clark 

(1998 s. 1245) att denna tradition samtidigt är föremål för kritik gällande etiken då 

objektiviteten kan innebära att forskaren tar avstånd från moral och bortser från 

individerna. Denna kritik ställer vi oss förstående till och vi har särskilt tagit ställning 

till den etiska aspekten genom att garantera våra respondenters anonymitet. 

 

Bryman & Bell (2011 s. 49) för diskussionen om positivismen vidare och beskriver att 

det arbetssätt som huvudsakligen präglar denna vetenskapstradition är en deduktiv 

teoriprövning. Detta arbetssätt menar författarna går ut på att forskaren utifrån tidigare 

forskning inom ett visst område skapar ett visst antal hypoteser som sedermera prövas 

med hjälp av empiri, eller som Babbie (2015 s. 23) uttrycker det, att gå från det 

generella till det specifika. I vårt fall har vi utifrån vetenskapliga texter skapat en 

problemformulering ur vilken vårt syfte och fem hypoteser härstammar ifrån. Bryman 

& Bell (2011 s. 32) förklarar att den deduktiva processen även inkluderar ett induktivt 

moment, alltså då forskaren jämför sina resultat mot tidigare forskning, ett moment som 

realiserades när våra resultat ställdes mot tidigare forskning och våra hypoteser 

granskades. 

 

3.2. Undersökningsdesign 
För att besvara studiens hypoteser valdes att genomföra en enkätstudie. Bryman & Bell 

(2011 s. 77), Williams (2011 s. 66) och Creswell (2013 s. 18 ) beskriver en 

enkätundersökning som en form av surveyundersökning som omfattar en 

tvärsnittsdesign, vilket innebär att information samlas från olika fall vid olika 

tidpunkter. De menar att syftet med detta arbetssätt är att slutligen nå fram till olika 
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kvantitativ data eller kvantifierbar data för att sedan ta fram minst två variabler för att 

analysera och utvärdera olika mönster. I denna studie blev resultatet de tre variablerna 

autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse. Enkätstudier är dessutom 

en metod som använts av flertalet forskare inom ämnena autentiskt ledarskap, 

arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse, (Jensen & Luthans, 2006; Piccolo et al., 

2010; Černe et al., 2013; Hmieleski et al., 2012; med flera), något som ytterligare 

motiverar valet av metod.  

 

Bryman & Bell (2011 s. 416) förklarar att vid en intervju kan personen som intervjuar 

betona det som personen själv anser är viktigt, vilket gör att intervjun kan anses 

subjektiv. Då vårt syfte innebar att vi ville undersöka hur ett autentiskt ledarskap har en 

koppling till ett positivt arbetsklimat blev intentionen att minimera risken för att svaren 

blev vinklade eller preciserade. Samtidigt menar Bryman & Bell (2011 s. 177) att en 

kvantitativ metod är tidseffektiv och ger möjlighet att på ett statistiskt sätt analysera 

data och dra generella slutsatser, samt bidrar till ökad möjlighet att nå fler respondenter 

än vid en kvalitativ studie med djupgående intervjuer.  

 

3.3. Population och Urval 
Under denna rubrik förs diskussion kring population och urval, samt bortfall. 

3.3.1. Population 
Trost (2012 s. 29) menar att det inte går att samla in information av hela populationen 

då detta skulle bli alltför dyrt och komplicerat. Då syftet med enkätinsamlingen är att 

kunna påstå att den insamlade data är representativt för hela populationen görs ett 

representativt urval. Trost (2012 s. 29) menar att detta urval representerar en del av 

populationen som en miniatyr. I denna undersökning är den representativa populationen 

personer som arbetar på ett större företag där det är fler än 100 personer anställda. Att 

inte mindre företag ingår i populationen motiveras av risken att de anställda på dessa 

företag är familjära och inte svarar på ett adekvat och objektivt sätt. 

 

3.3.2. Urval 
Trost (2012 s. 29) menar att då syftet med en enkätinsamling är att kunna påstå att den 

insamlade data är representativt för hela populationen, görs ett representativt urval. 

Denna författare förklarar att detta urval representerar en del av populationen som en 

miniatyr. Även Bryman & Bell (2011 s. 190) förklarar att urvalet är den del av 
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populationen som väljs ut för att genomföra undersökningen på. Även de förklarar att 

det är viktigt att göra ett representativt urval för att sedan kunna generalisera resultaten 

till hela populationen. Maximal generaliserbarhet menar däremot författarna Edling & 

Hedström (2003 s. 41) sällan går att uppnå då ett urval aldrig kan vara exakt samma sak 

som en hel population, därför kan det valda urvalet endast i undantagsfall ge exakt 

samma resultat som vid en analys av hela populationen. Därför är det svårt för oss som 

författare av den här studien att påstå att vårt urval (företag och organisationer med 

minst 100 anställda) blir representativt för samtliga företag med minst 100 anställda.  

 

Vid insamlande av data menar Trots (2012 s. 29) att underlaget ska kunna användas för 

att generalisera för hela populationen. Författaren anser också att en viktig komponent 

är att urvalet ska vara slumpmässigt för att kunna genomföra statistiska analyser med 

tillförlitligt resultat. Vid genomförandet av denna studie har vi däremot utgått från ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman& Bell (2011 s. 204) menas bekvämlighetsurval att 

respondenterna valts efter vilka personer som finns tillgängliga vid tillfället då studien 

som ska genomföras. Många av företagen som vi kontaktade var skeptiska till enkäten 

då de var tveksamma till en extern enkät som mäter arbetstillfredsställelsen och 

förklarade att de har liknande enkäter som framtagits internt hos företagen själva. 

Vidare diskussion om följderna med detta urval förs under avsnitt 3.12.  

 

Samtidigt gäller det fortfarande att dessa utvalda personer från olika företag 

representerar populationen som vi valt att undersöka, (Bryman & Bell, 2011 s 190). 

Sullivan (1994 s. 1297) resonerar för att om ett representativt urval av populationen ska 

bevaras i en undersökning kan plats väljas utifrån relevanta faktorer från 

undersökningsområdet. Vi valde då att kontakta företag som vi fått tips om via anhöriga 

samt våra handledare. För urvalets könsfördelning hänvisas till tabell 4.1.a. Istället för 

ålder efterfrågades respondenternas tjänstgöringstid på arbetsplatsen med motivation att 

det är tjänstgöringstiden snarare än ålder som avgör hur länge de anställda 

acklimatiserat sig till det ledarskap som där finns och därav bättre kunna resonera kring 

enkätens påståenden gällande just ledarskapet.  

 

Avgörandet för urvalets storlek menar både Trost (2012 s. 37) samt Bryman & Bell 

(2011 s. 200) är relevant men även omöjligt att fullt ut kunna besvara på ett 

tillfredställande sätt. I slutändan handlar det i regel om kompromisser mellan tid, pengar 
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samt behovet av precision. I denna studien blev det slutliga urvalets storlek 152 

respondenter, (se avsnitt 3.3.3.). 

 

3.3.3. Bortfall 
Problemet med bortfall är något som måste beaktas menar Bryman & Bell (2011 s. 191, 

202) eftersom enkätstudier ofta rymmer denna komponent. Författarna menar att en av 

de viktigaste begränsningarna är just ett stort bortfall. Detta medför även att begreppet 

svarsfrekvens är att beakta. Bryman& Bell (2011 s. 203) och Kylén (2004 s. 150) menar 

att svarsfrekvensen utgör den procentuella andelen av urvalet som besvarar frågorna, 

medan bortfallet är den del som väljer att inte göra det. Det kan vara så att en viss del av 

individerna som kommit med i enkätutskicket inte vill vara med och delta. För att 

minska bortfallet i denna studie användes en funktion vid skapandet av enkäten vilket 

omöjliggjorde att ofullständiga enkäter skickades tillbaka av respondenterna. 

 

Eftersom enkäten skickades ut till chefer för godkännande innan dessa 

vidaredistribuerade enkäterna till de anställda, fanns ingen möjlighet till att kontrollera 

åldern på respondenterna mer än att de fyller i enkäten hur länge de arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats. Att beakta är att vi inte var intresserade av åldern på 

respondenterna, utan ville istället se hur uppfattningen av ledarskapet skiljer sig från 

respondenterna beroende av hur länge de arbetat på arbetsplatsen.  

 

Det kan även visa sig, menar Trost (2012 s. 25-28), att de personer som ingår i 

stickprovet inte är lämpliga respondenter till undersökningen. I denna undersökning 

skulle det kunna vara personer som precis har börjat sin anställning på ett arbete och 

inte har fått en konkret uppfattning om ledarskapet på arbetsplatsen än. Hade enkäten 

skickats ut till helt slumpmässigt valda personer utan hjälp av företag fanns en risk att 

respondenterna var arbetslösa och därmed inte lämpliga för undersökningen. 

 

Vid val av utskickets form kunde det inte kontrolleras hur stor andel som är fördelad 

mellan varje kön. I enkäten (se 6.1.2) inleddes frågorna med en fråga om 

könstillhörighet..  Bryman & Bell (2011 s.193) menar att det finns problem med att 

somliga respondenter inte går att få tag på då det kan bli svårt för en forskare att påvisa 

att det inte är någon skillnad mellan de svarande respondenterna och de som inte går att 

få tag på.  Denna typ av bortfall innebär att risken för skevhet ökar i resultaten om inte 
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bevis finns för att de som svarat på enkäten inte skiljer sig från de respondenter som 

svarat. Detta problem är svårt att bevisa anser Bryman & Bell (2011 s.193) då 

sannolikheten för att det kommer finnas skillnader mellan svaren på de som valt att 

svara på enkäten samt de som inte svarat, vilket i slutresultatet från stickprovet kommer 

att påverkas. Nedan förs en presentation om urvalets storlek, svarsfrekvens och bortfall. 

 

 

Användbara enkätsvar Utskickade enkäter Bortfall 

Kvinnor:                        84   

Män:                               68   

Totalt:                      152 

st. 

Totalt:                       227 

st. 

227 - 152 = 75 st. 

Tabell 3.3.3.a. Bortfall (egen). 

 

En beräkning av svarsfrekvensen genomfördes sedan utifrån nedanstående formel av 

Bryman & Bell (2011 s. 203). 

 
Antalet användbara enkäter (152 st.) 

     * 100 
Urvalet (227) minus ej användbara respondenter* (0) 

 
*( I enkäten gjordes samtliga påståenden obligatoriska vilket omöjliggjorde att 
respondenterna skickade in ofullständiga enkätsvar, varför denna siffra blev 0) 
 
I denna studie blev svarsfrekvensen efter beräkning med hjälp av ovanstående formel 67 

%. För att uppvisa betydelsen av denna svarsfrekvens sattes den i relation till den 

kategoriserade svarsprocent Bryman & Bell (2011 s. 249) beskriver, ur vilken det går att 

tyda att svarsprocenten hamnade på nivån Acceptabel. 

 
Procentuell svarsfrekvens (%) Styrka 
Över 85 % Utmärkt 
70-85 % Bra 
60-70 % Acceptabel 
50-60 % Knappt godkänd 
Under 50 % Oacceptabel 
3.3.3.b. Svarsfrekvens från Bryman & Bell (2011 s. 249) och Kylén (2004 s. 150). 
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3.4. Val av variabler 
Nedan förs en diskussion gällande de val av variabler som ligger till grund för de 

indikatorer som byggde upp enkäten.

3.4.1. Autentiskt ledarskap
Då det autentiska ledarskapet är ett be

Schriesheim, 2011 s. 1147;

Mazutis & Slawinski, 2008

beteendemönstren balanserad bearbetning, relationell transparens, självmedvetenhet och 

internaliserad moral, är det dessa variabler vi valt att beskriva i teorikapitlet och haft 

som grund till våra indikatorer i enkäten.

 

Modell 3.4.1 Variabler för autentiskt ledarskap (egen)

3.4.2. Engagemang 
Engagemang är ett mentalt tillstånd som av 

2008 s. 210; Bakker & Bal, 2010 s. 190; Bakker

försjunkenhet och hängivenhet

vår operationella definition av engagemang

Självmedvetenhet
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Nedan förs en diskussion gällande de val av variabler som ligger till grund för de 

indikatorer som byggde upp enkäten. 

Autentiskt ledarskap 
Då det autentiska ledarskapet är ett begrepp som av flertalet forskare

7; Wong & Laschinger, 2013 s. 947; Avolio et al.

Mazutis & Slawinski, 2008 s. 443-444; Harvey et al., 2006 s. 2) består av de fyra 

beteendemönstren balanserad bearbetning, relationell transparens, självmedvetenhet och 

det dessa variabler vi valt att beskriva i teorikapitlet och haft 

som grund till våra indikatorer i enkäten. 

Variabler för autentiskt ledarskap (egen) 

är ett mentalt tillstånd som av flertalet forskare (Bakker 

2008 s. 210; Bakker & Bal, 2010 s. 190; Bakker et al., 2011 s. 5; består av 

försjunkenhet och hängivenhet, variabler som sedermera agerat som utgångspunkt för 

vår operationella definition av engagemang och som beskrivs i teorikapitl

Autentiskt 

Ledarskap

Internaliserad 
Moral

Balanserad 
Bearbetning

Relationell 
Transparens

Självmedvetenhet
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Nedan förs en diskussion gällande de val av variabler som ligger till grund för de 

grepp som av flertalet forskare (Neider & 

et al., 2009 s. 424; 

, 2006 s. 2) består av de fyra 

beteendemönstren balanserad bearbetning, relationell transparens, självmedvetenhet och 

det dessa variabler vi valt att beskriva i teorikapitlet och haft 

 

flertalet forskare (Bakker & Demerouti, 

består av vitalitet, 

, variabler som sedermera agerat som utgångspunkt för 

och som beskrivs i teorikapitlet.   
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Modell 3.4.2 Variabler för engagemang (egen)

 

3.4.3. Arbetstillfredsställelse
Många forskare har olika definitioner om vad som utgör arbetstillfredsställelse, men 

flertalet forskare (Giallonardo

et al., 2011 s. 97; Darwish A. Yousef, 2000 s. 79) inkluderar  gemensamma aspekter av 

att arbetstillfredsställelse i grunden är en subjektiv uppfattning hos en individ om hur 

mycket denna tycker om sitt arbete eller arbetssituation. 

 

Att arbetstillfredsställelse är en bedömning gjord av individerna själva är ett 

resonemang som också stöds av (Williams & Anderson, 1991 s. 603; Judge, Thoresen, 

Bono, & Patton, 2001 s. 377; Judge, Heller, & Mount, 2002 s. 530; Judge, Bono, & 

Locke, 2000 s. 237; Collie,

Richter, 2015 s. 70; Millán, Hessels, Thurik & Aguado, 2011 s. 652),  varför vi har valt 

att beskriva arbetstillfredsställelse som ett fristående begrepp i teorikapitlet och vid den 

operationella definitionen av begreppet. 

 

3.5. Operationalisering
För att genomföra studiens syfte har huvudbegreppen i teorikapitlet redovisats utifrån de 

delbegrepp  som autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse

utav. Det autentiska ledarskapets

Försjunkenhet

För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015
 

 

Variabler för engagemang (egen) 

Arbetstillfredsställelse 
Många forskare har olika definitioner om vad som utgör arbetstillfredsställelse, men 

forskare (Giallonardo et al., 2010 s. 99; Ealias & George, 2012 s. 38;

Darwish A. Yousef, 2000 s. 79) inkluderar  gemensamma aspekter av 

att arbetstillfredsställelse i grunden är en subjektiv uppfattning hos en individ om hur 

mycket denna tycker om sitt arbete eller arbetssituation.  

fredsställelse är en bedömning gjord av individerna själva är ett 

resonemang som också stöds av (Williams & Anderson, 1991 s. 603; Judge, Thoresen, 

Bono, & Patton, 2001 s. 377; Judge, Heller, & Mount, 2002 s. 530; Judge, Bono, & 

Locke, 2000 s. 237; Collie, Shapka & Perry, 2012 s. 2; Aziri, 2011 s. 77; Hauff & 

Richter, 2015 s. 70; Millán, Hessels, Thurik & Aguado, 2011 s. 652),  varför vi har valt 

att beskriva arbetstillfredsställelse som ett fristående begrepp i teorikapitlet och vid den 

itionen av begreppet.  

Operationalisering 
För att genomföra studiens syfte har huvudbegreppen i teorikapitlet redovisats utifrån de 

autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse

utav. Det autentiska ledarskapets har beskrivits utifrån begreppen balanserad 

Engagemang

Vitalitet

HängivenhetFörsjunkenhet
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Många forskare har olika definitioner om vad som utgör arbetstillfredsställelse, men 

Ealias & George, 2012 s. 38; Christian 

Darwish A. Yousef, 2000 s. 79) inkluderar  gemensamma aspekter av 

att arbetstillfredsställelse i grunden är en subjektiv uppfattning hos en individ om hur 

fredsställelse är en bedömning gjord av individerna själva är ett 

resonemang som också stöds av (Williams & Anderson, 1991 s. 603; Judge, Thoresen, 

Bono, & Patton, 2001 s. 377; Judge, Heller, & Mount, 2002 s. 530; Judge, Bono, & 

Shapka & Perry, 2012 s. 2; Aziri, 2011 s. 77; Hauff & 

Richter, 2015 s. 70; Millán, Hessels, Thurik & Aguado, 2011 s. 652),  varför vi har valt 

att beskriva arbetstillfredsställelse som ett fristående begrepp i teorikapitlet och vid den 

För att genomföra studiens syfte har huvudbegreppen i teorikapitlet redovisats utifrån de 

autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse består 

har beskrivits utifrån begreppen balanserad 
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bearbetning, internaliserad moral, relationell transparens och självmedvetenhet, 

engagemang utifrån begreppen vitalitet, försjunkenhet och hängivenhet, samt 

arbetstillfredsställelse som eget fristående begrepp.  

 

För att mäta dessa icke-kvantifierbara begrepp, något  Bryman & Bell (2011 s. 167) 

benämner som operationell definition, har indikatorer i form av påståenden för var och 

ett av de begrepp som undersökts. Anledningen till detta val är det som Bryman & Bell 

(2011 s. 167) beskriver gällande skillnader mellan ett mått och en indikator, där mått är 

relativt enkla att beräkna medan en indikator är ett hjälpmedel för att få fram ett sådant 

mått på de begrepp som inte är lika kvantifierbara, vilket var situationen i denna studie. 

Samma författare för sedan ett resonemang gällande fördelarna med att använda sig utav 

fler än en indikator för varje begrepp, då risken annars är större att en forskare felaktigt 

klassificerar individer på ett felaktigt sätt eller att en viss del av begreppet inte fångas, 

varför flertalet indikatorer användes till varje begrepp.  

 

Trost (2012 s. 62) bygger vidare på detta resonemang och menar att genom att ställa 

flertalet frågor till respondenten är sannolikheten större att forskaren får fram flera av 

företeelsens nyanser, något denna författare benämner som kongruens. Bryman & Bell 

(2011 s. 167) vidareutvecklar diskussionen om fördelarna med flertalet indikatorer för 

varje begrepp och menar att flertalet indikatorer även inkluderar en viss form av 

inbyggd kontroll genom att möjlighet då ges att se om respondenterna är konsekventa i 

sina svar, om svarspoängen på en indikator är relaterade till svarspoängen på de andra 

indikatorerna. Detta benämner Bryman & Bell (2011 s. 171-172) som intern reliabilitet, 

ett begrepp som vidare diskuteras under avsnitt 3.10.1. 

 

De påståenden som utgjorde indikatorerna på begreppen var i möjligaste mån hämtade 

från tidigare studier av andra forskare för att på det sättet säkerställa att dessa höll god 

kvalitet och verkligen mätte det som avsågs. Ytterligare fördelaktiga aspekter av att 

använda tidigare frågeställningar eller påståenden menar Bryman & Bell (2011 s. 277) 

är att då dessa redan prövats behövs ingen pilotstudie genomföras gällande dessa, samt 

att validiteten och reliabiliteten redan kan ha prövats av dessa forskare. Samma 

författare anser också att genom att använda samma frågeställningar på nytt kan 

forskaren jämföra med tidigare forskning och se om det skett någon förändring på 

området. Ändå genomfördes en pilotstudie med tio respondenter för att stärka 

validiteten. 
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3.5.1. Operationalisering av mätinstrument 
 (Översatt, för origanalformulering av frågorna, se Appendix 1). 

Kategori        Operationell 

definition 

Frågeställning Källa till 

frågeställning 

Balanserad 

bearbetning 

Ledarens objektiva 
analys av relevant 
information från 
medarbetarna innan 
beslutsfattande 

"Min chef/chefer tar 
hänsyn till olika åsikter 
innan beslut fattas" 
 
"Jag känner mig ej 
delaktig vid 
beslutsfattande"(Omvänt 
kodad) 

Rego, Sousa, Marques 
& Cunha (2012 s. 433) 
 
 
(Egen) baserat på 
resonemang av  Rego et 
al., 2012 s. 430; Rego 
& e Cunha, 2008 s. 10;  
Rego, Vitória, 
Magalhães, Ribeiro & e 
Cunha, 2013 s. 62) 

Internaliserad moral Ledarens interna 
moralstandard 

"Jag anser att min 
chef/chefer fattar beslut 
som baseras på 
dennes/deras inre 
värderingar" 
 
"Jag känner mig sedd 
och uppmuntrad av min 
chef" 
 
 
"Jag anser att min 
chef/chefers handlingar 
går hand i hand med 
dennes/deras 
värderingar" 

Leroy, Palanski & 
Simons (2012 s. 259) 
 
 
 
 
(Egen) baserat på 
resonemang av  Michie 
& Gooty, 2005 s.448-
450) 
 
www.mindgarden.com/ 
products/alq.htm 
(Moriano, Molero & 
Mangin, 2011 s. 338) 
 

Relationell 

transparens 

Ledarens sanna jag och 
öppenhet 

"Min chef/chefer 
erkänner när den/de 
begått ett misstag" 
 
"Jag har uppfattningen 
av att min chef/chefer 
säger exakt vad den/de 
menar" 
 
"Min chef/chefer 
uppmuntrar 
medarbetarna till att 
uttrycka sina egna 
åsikter" 
 

Leroy et al. (2012 s. 
259) 
 
 
www.mindgarden.com/ 
products/alq.htm 
 
 
 
(Moriano, Molero, & 
Mangin, 2011 s. 338) 

Självmedvetenhet Ledarens förmåga att 
förstå sina känslor, 
styrkor och svagheter 

"Min chef/chefer tar 
gärna emot feedback för 
att förbättra sitt samspel 
med andra" 
 
"Min chef/chefer är 
medveten om hur 
dennes 
ledareegenskaper 

Leroy, Palanski, & 
Simons (2012 s. 259) 
 
 
 
Moriano, Molero, & 
Mangin, 2011 s. 338) 
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Tabell 3.5.1.a Autentiskt Ledarskap (egen) 

 

Kategori        Operationell 

definition 

Frågeställning Källa till 

frågeställning 

Vitalitet En individs vilja och 
uthållighet vid 
utförandet av en 
arbetsuppgift 

"Jag känner mig full av 
energi på min 
arbetsplats" 
 
"Jag tar kritik personligt 
på 
arbetsplatsen"(omvänt 
kodad) 
 
"Jag har lätt för att 
hantera motgångar på 
arbetsplatsen "  
 
"Jag kan fortsätta arbete 
för långa perioder utan 
avbrott  

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

Försjunkenhet En individs 
koncentration och 
försjunkenhet i det 
arbete som utförs 

"Jag känner mig 
exalterad när jag har 
mycket att göra i 
arbetet" 
 
"Jag känner mig full av 
energi på min 
arbetsplats" 
 
 
"Jag blir mentalt ett 
med mitt arbete" 
 
 
"Jag har svårt för att 
släppa arbetet när jag 
kommer hem" 
 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

Hängivenhet En individs upplevda 
känslor så som stolthet, 
betydelse, entusiasm, 
inspiration och 
utmaning 

"Jag känner att jag har 
ett meningsfullt arbete" 
 
 
"Jag blir inspirerad av 
mitt arbete" 
 
"Jag är stolt över mitt 
arbete" 
 
 
 
 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

 

 

Bakker & Leiter (2010 

s. 17) 

Schaufeli, Bakker & 

Salanova (2006 s. 707) 

Tabell 3.5.1.b Engagemang (egen) 

uppfattas av 
medarbetarna" 
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Kategori        Operationell 

definition 

Frågeställning Källa till 

frågeställning 

Arbetstillfredsställelse Den grad som en 
individ gillar sitt arbete 

"Jag känner mig ofta 
entusiastisk när jag 
kommer till arbetet" 
 
"Jag har goda 
möjligheter till 
befordring" 
 
"Jag är nöjd över lönen 
jag tjänar" 
 
"Mina arbetsdagar 
känns som de aldrig 
kommer att ta slut" 
(Omvänd kodning) 
 
"Mina arbetsuppgifter 
är varierande" 
 

Michel, Lyons, & Cho 

(2010 s. 497) 

 
Lu et al.  (2012 s. 1027) 
 
Lu et al. (2012 s. 1022) 
 
 
(Piccolo et al., 2012 s. 
572) 
 
 
 
Demerouti, Bakker, 
Nachreiner & 
Schaufeli, 
 (2000 s. 457) 

Tabell 3.5.1.c Arbetstillfredsställelse (egen) 

 

3.6. Utformning av enkät 
Enkäten bygger på påståenden som Bryman & Bell (2011 s. 263) och  Kylén (2004 s. 

71) innebär diverse tidseffektiva fördelar. De anser att svaren är lätta att bearbeta och 

ökar jämförbarheten mellan svaren, samtidigt som det också är tidseffektivt för 

respondenterna då dessa inte behöver skriva lika mycket som vid öppna 

frågeställningar. Även kodningen utgör en fördel då denna aspekt är betydligt mer 

tidseffektiv än vid kodningen av öppna frågor, då den senare typen kräver att forskaren 

läser igenom svaren från respondenterna vid upprepade tillfällen och formulera teman 

och kodningsmallar. Trost (2012 s. 61) anser samtidigt att enkäter inom forskningen 

generellt besitter hög struktureringsgrad och standardiseringsgrad, faktorer författaren är 

viktiga för att kunna generalisera svaren för en viss population. För att uppnå denna 

standardisering har vi valt att sända ut enkäterna och påminnelser vid samma tidpunkt 

till samtliga respondenter och varit noga med att enkäternas utseende inte ändrats för 

någon av respondenterna.  

 

Ett annat problem som enkätundersökningen minimerar är den situation som Briggs 

(1986 s. 2) resonerar kring, att vid en intervjusituation kan de inblandade parterna 

hamna i outtalade roller och följa de normer som antas förekomma i dessa roller, att en 

respondent svarar på ett sätt som denna anser är lämpligt snarare än på ett sätt som den 
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egentligen vill svara på. Denna risk minimeras då med hjälp av enkäter då forskaren inte 

är närvarande vid svarstillfället och ökar det som Trost (2012 s. 58) benämner som 

standardiseringsgrad,  ytterligare ett argument till varför vi använt oss av enkätstudie. 

 

Bryman & Bell (2011 s. 263) för även ett resonemang kring fördelarna kring validiteten 

vid användandet av påståenden och menar att risken är mindre att forskaren riskerar att 

försämra validiteten genom att inte skriva ned exakt vad respondenterna säger, då 

respondenterna i fallet med slutna frågeställningar endast kan svara på ett visst 

förutbestämt sätt. Däremot menar dessa författare att användandet av påståenden eller 

slutna frågeställningar också innebär ett antal nackdelar. Den spontanitet som individer 

som svarar på enkäten kan besitta, kan gå förlorad då denne inte ges utrymme att få 

utlopp för detta på de i förväg formulerade frågeställningarna eller påståendena.  

 

Ytterligare ett problem är enligt Bryman & Bell (2011 s. 263) och Presser et al. (2004 s. 

111) att ordalydelsen kan uppfattas olika av respondenterna, vilket kan innebära att 

validiteten hamnar i farozonen. Det är också viktigt att svarsalternativen inte överlappar 

varandra, då detta kan innebär förvirring hos respondenterna. I enkäten har särskild 

hänsyn tagits till detta vid intervallet över tjänstgöringstid för att stärka validiteten. 

 

3.6.1. Kontrollvariabler 
För att kontrollera representerbarheten för urvalet av populationen ställdes i början av 

enkäten en fråga gällande respondentens kön, samt en fråga gällande respondentens 

tjänstgöringstid på avdelningen. Denna typ av variabler är enligt Rubin (2011 s. 168) 

variabler som kontrollerar förhållandet mellan de beroende och de oberoende 

variablerna. I vårt fall kunde vi genom att ställa dessa två frågor se om ett fenomen var 

tydligast för en viss könskategori eller vid en viss tid av tjänstgöring. En diskussion 

gällande dessa kontrollvariablers inverkan förs i avsnitt 5. 

 

3.6.2. Utformning av skala för kontrollvariabler 
Vi använde oss av lika skalsteg kontrollvariabeln tjänstgöringstid med anledning av att 

(Trost, 2012 s. 73) beskriver att då skalstegen är lika finns möjlighet att sammanställa 

respondenterna i stapeldiagram, räkna medeltal, spridning och standardavvikelse, en 

möjlighet som inte finns vid olika skalsteg. Denna typ av variabel benämner Bryman & 

Bell (2011 s. 344) som intervallvariabel. Däremot utgör den ena ändpunkten av skalan 
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ett steg som inte är i samma intervall som de övriga (tjänstgöringstid 0-1 år). 

Anledningen till detta val var att vi skulle kunna sålla ut de respondenter som varit 

anställda mindre än ett år. Detta då vi anser att en sådan kort tjänstgöringstid inte är 

tillräcklig för att en respondent ska ha acklimatisera sig tillräckligt till den 

företagskultur och det ledarskap som råder på arbetsplatsen för att kunna bli rillräcklig 

tillförlitlig i sina svar. 

 

Den andra kontrollvariabeln, könstillhörighet, utgör det som Trost (2012 s. 157) och 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014 s. 101) benämner som dikotom variabel och har 

därför bara två svarsmöjligheter, man eller kvinna (transvestism togs inte i beaktande 

vid denna studie). Denna form av variabler behandlas vid analysen i de flesta situationer 

enligt Bryman & Bell (2011 s. 348) som nominalvariabler, alltså som variabler vars 

kategorier inte går att rangordna.  

 

3.6.3. Indikatorskala 
Respondenterna har i enkäten fått svarat på en Likertskala mellan 1-7 med ändpunkterna 

"stämmer inte alls" och "stämmer helt", en skaltyp och ändpunktsbenämning som 

används av flertalet forskare inom ämnet autentiskt ledarskap, (Leroy, Palanski, & 

Simons, 2012 s. 258; Rego et al., 2012 s. 433; Wong, Spence Laschinger, & Cummings, 

2010 s. 894; Giallonardo et al., 2010 s. 997; Alok & Israel, 2012 s. 440; Rego & e 

Cunha, 2008 s. 13; Černe, Jaklič & Škerlavaj, 2013 s. 16; Walumbwa et al., 2008 s. 108;  

Alexander Di Pofi, 2002 s. 162).  

 

Rubin (2011 s. 179) Anser att använda tidigare forskares val av skala är en tidseffektivt 

metod och som indikerar att skalan är fungerande för det ämnesområde som studeras. 

En skillnad gentemot tidigare forskning är att vi har valt att använda oss av sju skalsteg 

istället för fem skalsteg som merparten av forskarna använt sig utav. Argumentet till 

detta val är dels att Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014 s. 102) anser att för få skalsteg 

kan innebära att respondenten känner en otillfredsställelse att svara då för då 

svarsalternativ finns, samt det resonemang Linacre (2002 s. 11) för gällande skalsteg på 

Likertskalor, att ju fler steg desto fler dimensioner av varje indikator kan fångas upp. 

Denna författare menar exempelvis att siffran "4" på en fem-punktsskala inkluderar en 

variation mellan 3.5 - 4.5, ett procentuellt dubbelt så stort spann än vad "4" innebär på 

en tio-punktskala, vilket innebär att noggrannheten är dubbelt så hög på den senare 
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skalan. Detta får i sin tur till följd att den statistiska analysen av data blir mer precis ju 

fler steg skalan har. 

 

Matell & Jacoby (1971 s. 666-672) stödjer också argumentet att antalet steg påverkar 

noggrannheten i analysen och att flertalet skalsteg möjliggör ökad flexibilitet för 

respondenten att välja ett passande svar. Däremot uppvisar dessa författare i sin studie 

att validiteten och reliabiliteten är oberoende av antalet skalsteg, varför vi inte fört 

någon vidare diskussion om skalans inverkan på reliabiliteten och validiteten (avsnitt 

3.9 - 3.10). Matell & Jacoby (1972 s. 508) för här vidare diskussionen om valet av antal 

skalsteg och har i sin studie sett att antalet steg minimalt påverkar svarstiden för 

respondenten, det vill säga att den som svarar på en enkät ägnar minimalt längre tid på 

en enkät med flera skalsteg än vid en enkät med färre skalsteg, en faktor de anser är 

viktig att ha i åtanke då ju längre tid det tar för en respondent att svara på en enkät ju 

mer uttråkad blir denna. En uttråkad respondent kan då svara utan att betänka 

påståendena i enkäten, varför validiteten och reliabiliteten kan påverkas negativt. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014 s. 102) 

 

Utifrån argumentet att antalet skalsteg har en korrelation med noggrannheten i analysen, 

att flertalet steg ökar flexibiliteten för respondenten att svara utifrån hur denna verkligen 

känner och att tidsfaktorn minimalt påverkas av antalet skalsteg, beslutades att ha med 

sju skalsteg istället för fem skalsteg i den här studien. Detta trots att flertalet skalsteg 

inte kunnat bevisats påverka reliabiliteten och validiteten positivt.  

3.6.4. Omfattning 
Bryman & Bell (2011 s. 247) menar att ju fler frågor en enkät har desto större är 

sannolikheten att respondenten blir uttråkad och därför fyller i svarsalternativen på 

måfå, en sannolikhet som dessutom ökar om frågorna upplevs som ointressanta av 

respondenten, ett påstående som också styrks av Trost (2012 s. 73). Trost (2012 s. 62) 

har samtidigt åsikten att det är fördelaktigt att använda sig av flertalet frågor för 

säkerställa att hänsyn tas till flera nyanser av det begrepp frågorna avser att mäta.  

 

Alltså uppstod en motstridig situation vid val av enkätens omfattning då flertalet 

frågeställningar ökar sannolikheten för att respondenten blir uttråkad och inte svarar 

uppriktigt, samtidigt som flertalet frågor ökar sannolikheten till att begreppets samtliga 

nyanser mäts. Vi antog detta problem genom att kompromissa på så sätt att antalet 
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indikatorer för varje begrepp blev minst två till antalet för att på så sätt säkerställa att 

begreppets nyanser fångades samtidigt som antalet påståenden hölls till det minimala 

för att minimera risken för att respondenten blev uttråkad.  

 

För att ges möjlighet att sålla bort svar från respondenter som svarade på måfå, något 

Pallant (2011 s. 85) benämner som "response bias", formulerades fyra påståenden i form 

av negationer, fyra påståenden som därför kodades tvärtom gentemot resterande 

påståenden. Trost (2012 s. 82) beskriver däremot att det finns en viss inbyggd risk vid 

användandet av sådana negationer då viss förvirring kan uppstå för respondenten i hur 

denna ska förhålla sig till påståendet. Däremot ansåg vi att fördelen i att kunna utesluta 

svar som getts på måfå var större än risken att respondenten vid dessa blev förvirrade, 

varför vi ändå använde oss av dessa negationer.  

 

Bryman & Bell (2011 s. 251) för sedan en diskussion kring vikten av att enkäten 

visuellt ser så kort ut som möjligt då en visuellt "tung" enkät har en tendens att öka 

bortfallet. Då enkäterna var webbaserade var det svårt att visuellt öka greppbarheten för 

respondenterna. Däremot delade vi in påståendena i tre delar där vi efter varje del skrev 

en uppmuntrande text om att respondenterna vart efter de svarade på påståendena 

närmade sig målet för att på det sättet hålla intresset vid liv för respondenterna. 

 

Samtliga påståenden i enkäten (förutom de vi själva formulerat utifrån tidigare 

forskning) har som beskrivits under avsnitt 3.5.1. översatts från engelska till svenska. 

Enligt Wild et al., (2005 s. 103) och Sousa & Rojjanasrirat (2011 s. 268) är kvalitén på 

den data man får ut av frågeställningarna eller påståendena beroende av hur väl dessa 

översatts från originalspråket, varför vi i våra översättningar tagit hänsyn till att i 

möjligaste mån efterlikna originalformuleringen av påståendena, något som enligt 

Eremenco, Cella & Arnold (2005 s. 214) sällan är möjligt att göra till 100 %. För att 

vara transparenta i översättningen behölls ordalydelsen av originalen som en billaga i 

denna studie så att läsaren ges möjlighet till att själv bilda sig en uppfattning om 

översättningens korrekthet, (se Appendix 1). 

3.6.5. Frågeställningarnas ordningsföljd 
Trost (2012 s. 91) för ett resonemang kring varför det är av stor vikt för en forskare att 

betänka frågornas inbördes ordning i enkäten och menar att frågorna eller påståendena 

styr tankebanorna hos respondenten om hur denna ska se på dessa, varför det kan vara 
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fördelaktigt att ha frågor och påståenden som behandlar samma sak i anslutning till 

varandra.  

 

Krosnick & Alwin (1987 s. 215) fann i sin studie om svarsordereffekten att de första 

frågorna i en enkät utsätts för djupare kognitiv bearbetning hos respondenten än de 

följande frågorna, vilket innebär att när respondenten besvarar de efterföljande frågorna 

drar denne paralleller till de föregående, varför respondenten överväger de senare 

frågorna i samma utsträckning. Till skillnad från Trots drar därför Krosnick & Alwin 

här en slutsats att ordningsföljden bör varieras och slumpas för respondenterna så att 

inte samma påståenden av samtliga respondenter utsätts för mindre kognitiv förmåga. 

Av praktiska skäl valde vi att inte ta detta i beaktande när vi utgav enkäten, men vi anser 

däremot att våra indelningar av påståendena i tre grupper med en uppmuntrande text 

emellan dessa grupper bidrog till att respondenterna upprätthöll en rimlig intressenivå 

för att betänka samtliga påståenden i tillräcklig stor utsträckning. 

 

Trost (2012 s. 91) beskriver att enig konsensus bland forskarna inte finns gällande var i 

enkäten de demografiska bakgrundsfrågorna som könstillhörighet bör placeras. Vissa 

anser att dessa bör komma sist då de anses vara de mest tråkiga för en respondent att 

besvara, medan andra anser att det är presentationen av studien och enkäten som är det 

mest betydelsefulla för hur pass motiverad en respondent blir när den ställs inför 

enkäten. I vårt fall placerades två sådana bakgrundsfrågor (se avsnitt 3.6.1.) i början av 

enkäten, en placering vi anser inte borde påverkat motivationen negativt. Detta då det i 

både enkäten i våra mejlutskick förts en presentation av vår studie, vilket vi tror haft en 

större påverkandegrad på respondenternas motivation. 

 
3.7. Praktiskt Genomförande 
Denna studies genomförande har skett med hjälp av enkäter som skickas ut till företag 

via e-post. Guion (2002 s. 144) argumenterar för att enkätutskick via internet är ett 

effektivt och inte så kostsamt sätt att nå ut till många respondenter på kort tid då utlägg 

för frimärken, pappersark och dylikt inte behövs. Författaren menar även att 

internetenkäter innebär också besparande av tid och att med hjälp av internet finns även 

möjlighet att nå en mer global population. Bryman& Bell (2011 s. 246) anser dock att 

det kan bli svårt för respondenter vid en enkät att tolka frågorna på de sätt som 

forskaren vill att de ska tolkas. Därför genomfördes en pilotstudie innan enkäten 
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skickades ut till de tilltänkta respondenterna.  Författarna förklarar att tydliga 

instruktioner och välformulerade frågor reducerar bortfall.  

 

Påståendena i enkäten (Se 6.1.2.) testades med hjälp av en pilotstudie som Bryman & 

Bell (2011 s. 246) menar är ett bra sätt för snabb feedback på hur frågorna tolkas. 

Pilotstudien genomfördes med hjälp av tio utomstående individer utan förkunskaper om 

studiens syfte eller innehåll. Att respondenterna inte fick veta vad syftet var med studien 

kring syftet var ett medvetet val för att dessa i pilotstudien inte skulle ge vinklad kritik 

till påståendena i enkäten. Att tolka från de svar respondenterna som medverkade i 

pilotstudien gav, var att påståendena var konkret formulerade och respondenterna 

förstod innebörden tydligt. I praktiken skickades en länk ut till vår webbaserade enkät 

där dessa tio respondenter fick svara på enkäten, samt fick en instruktion via mejl som 

talade om för dem att även granska uppbyggnaden av frågorna för att sedan komma med 

konstruktiv feedback på sådant de fann i enkäten. ett dygn från detta utskick gjordes 

hade samtliga respondenter svarat på enkäten och vi var klar med vår pilotstudie. 

 

Enkäten skickades sedan ut till chefer på de företag studien genomfördes hos, vilka först 

fick läsa igenom enkäten och bedöma om de hade möjlighet att skicka vidare den till de 

anställda utan att bryta mot regler eller andra interna bestämmelser. Vid bekräftande av 

cheferna skickades enkäten ut och återkoppling med antalet utskickade enkäter skedde 

till oss via mejl.  

 

Med tanke på att enkäten skickades ut via e-post kan det innebära att respondenterna 

läser igenom enkäten och sedan väljer att inte svara. För att minska risken för 

ofullständiga svar i enkäterna lades det in en funktion som gjorde alla frågor 

obligatoriska för att kunna skicka in enkäten. Totalt skickades 227 stycken enkäter ut 

fördelat på olika företag.  

 
3.8. Analysmetod 
Nedan presenterad de analysmetoder som använts under genomförandet av den här 

studien. 

3.8.1. Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statisktik utgörs enligt Ruane & Nilsson (2006 s. 209) av tekniker som 

organiserar och sammanfattar data för att ge denna en överskådlig bild. Pallant (2011 s. 

53) menar att dessa tekniker involverar framtagande av medelvärde, medianvärde, 
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standardavvikelse, poängomfång, skevhet (symmetri av distributionen) och kurtosis 

(sannolikhet för extrema utfall), som sedan presenteras i lämpliga tabeller. Bryman & 

Bell (2011 s. 349) och Ruane & Nilsson (2006 s. 209) beskriver att det mest 

grundläggande sättet för att ge överskådlig bild åt variabler är att skapa en 

frekvenstabell där antalet respondenter och den procentuella andelen respondenter 

hänförs den aktuella variabeln. I denna studie har frekvenstabell framtagits med hjälp av 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) och deskriptiva resultaten presenteras 

under rubrik 4.1. 

 

Medianvärde och medelvärde skiljer sig främst genom att medianvärdet är känsligt för 

extremvärden, värden som påtagligt skiljer sig gentemot övriga värden, varför datan 

först kan analyseras i ett histogram för att se om det finns några sådana extremvärden 

(outliers), (Edling & Hedström, 2003 s. 168; De Veaux, Velleman & Bock, 2008 s. 53). 

De Veaux et al. (2008 s. 60) menar att om kurvan på histogrammet är symetrisk och 

saknar extremvärden rapporteras med fördel medelvärdet tillsammans med 

standardavvikelsen. Är däremot kurvan skev rapporteras istället medianen tillsammans 

med IQR (interquartile range). Med hjälp av SPSS togs histogram fram för samtliga av 

våra frågeställningar, där majoriteten visade sig vara aningen skeva vilket förklarar 

skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet. Samtidigt analyserades för varje 

frågeställning skillnaden mellan medelvärde och det medelvärde som blev då mjukvaran 

tog bort 5 % av det högsta och det lägsta värdena på variabeln (5% Trimmed Mean) för 

att se om dessa skiljer sig väsentligt åt. Om så var fallet är det en indikation på att 

extremvärden existerar för variabeln, (Pallant, 2010 s. 64).  

 

Vilken typ av analys som genomförs beror också på vilken typ av variabler som tagits 

upp i studien, (Halvorsen & Andersson, 1992 s. 108). Dessa författare för ett 

resonemang att variablernas egenskaper förutsätter en viss typ av analys. May (2001 s. 

138) bygger vidare på detta resonemang och menar att det inom samhällsforskningen 

främst förekommer fyra typer av variabler, intervallvariabler, ordinalvariabler, 

nominalvariabler och dikotoma variabler. Dessa variabler förutsätter samtidigt en viss 

skalnivå. Variablerna autentiskt ledarskap, engagemang, arbetstillfredsställelse samt 

anställningstid presenteras längs en ordinalskala, medan könstillhörighet presenteras på 

en nominal skala.  
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3.8.2. Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys är enligt Pallant (2010 s. 103) användbar när styrkan mellan två 

samband ska beskrivas samt kontrollera hur olika variabler korrelerar med varandra.  

Pallant förklarar att det finns olika möjligheter att mäta detta och den metod vi valt att 

tillämpa kallas "Pearson’s product-moment".  Författaren menar att "Pearson’s product-

moment" lämpar sig bäst för att mäta data som är baserat på intervall, vilket är det vi 

tillämpat i vår enkät då vi använt oss av en Likertskala på påståenden som agerade 

indikatorer för våra variabler. Syftet med denna form av analys var att studera styrkan i 

sambanden mellan variablerna, vilket sedan användes för att testa våra hypoteser. 

 

Vid en korrelationsanalys tas ett så kallat bivariat Pearson’s r som sedan visar en 

korrelationskoefficient med ett värde mellan -1 och +1, (Lee, Rodgers & Nicewander, 

1988 s. 62; Pallant, 2010 s. 128; Bryman & Bell, 2011 s. 355). Detta värde avgör hur 

starkt samband det finns mellan två variabler. Om exempelvis korrelationskoefficienten 

visar -1 innebär det att det finns ett starkt negativt samband mellan de två variablerna. 

Vid +1 visar det på att det finns ett starkt positivt samband mellan variablerna samt om 

korrelationskoefficienten är 0 innebär det att det inte finns något samband. Utifrån  

Pallant (2011 s. 134) har tabell 3.8.2. skapats med riktvärden för sambandens styrka.  

 

r. 0.10 till r. 0.29 Svagt samband 

r. 0.30 till 0.49 Mellan 

r. = >0.50 Starkt samband 

Tabell 3.8.2. Riktlinjer för sambandens styrka (egen). 

 
Med utgångspunkt från studiens hypoteser beskrivs under avsnitt 4.2. resultaten utifrån 
de i SPSS genomföra korrelationsanalyserna. 

3.8.3. Klusteranalys 
Klusteranalys är en metod för att segmentera data till grupper som liknar varandra och 

som är olika de andra grupperna, (Hastie et al., 2009 s. 501; Grimm, 1987 s. 13). Denna 

metod är vanlig inom de flesta forskningsområden då det generellt är vanligt att forskare 

vill klassificera och dela in datan till olika grupper, (Romesburg, 2004 s. 4). Hastie et 

al., (2009 s. 501) menar att avsikten med denna typ av analys kan vara att rangordna 

grupper i en hierarkisk ordning eller att beskriva olika homogena undergrupper som 

existerar bland datan. Oavsett är det av relevans att finna de likheter eller olikheter som 

skiljer grupperna åt. 
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Avsikten med klusteranalysen i denna studie var att se om grupperingar hos 

respondenterna uppvisade samband som stärkte eller förkastade våra 

hypotesformuleringar samt för att se i vilken utsträckning de demografiska faktorerna 

(kontrollvariablerna könstillhörighet och tjänstgöringstid) påverkade hur 

respondenterna svarat på enkäten. Ur detta gavs möjlighet att åskådliggöra om 

kontrollvariablerna påverkade hur respondenterna upplevde det autentiska ledarskapet 

på arbetsplatsen.  Resultaten från denna analys användes även till slutdiskussionerna 

kring det autentiska ledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Genom att använda mjukvaruprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) kunde vi dela in respondenterna i olika grupper inklusive könstillhörighet och 

tjänstgöringstid, där respondenterna inom samma grupper liknade varandra i svarspoäng 

medan grupperna sinsemellan skiljde sig åt och på så sätt kategorisera respondenterna, 

(Olsson & Sörensen, 2011 s. 197). Då SPSS endast matematiskt kategoriserar 

respondenterna i olika grupper fick vi som forskare sedan analysera dem. Metoden 

SPSS använde för denna kategorisering var en av de vanligaste icke-hierarkiska 

analysmetoderna med namnet K-medelvärden (K-means), (Romesburg, 2004 s. 295). 

 

Våra körningar i SPSS resulterade i fyra kluster med fördelning enligt tabell 3.8.3. Detta 

med hänsyn till att få så jämt fördelade kluster som möjligt för att vara så representativt 

som möjligt för studiens urval. 

 

Kluster  

1. 31,000 
2. 30,000 
3. 30,000 
4. 61,000 
Valid 152,000 
Missing                                      .000 
Tabell 3.8.3. Antal kluster (egen). För original från SPSS, se Appendix 2. 

3.8.4. Faktoranalys 
Då denna studie inkluderar flerindikatorsmått (autentiskt ledarskap, engagemang och 

arbetstillfredsställelse) genomfördes en faktoranalys för att avgöra om ett antal 

indikatorer hörde samman med varandra och på så vis bildade faktorer. Syftet med att 
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genomföra denna typ av analys menar Bryman & Bell (2011 s. 184) och May (2001 s. 

133) är att reducera antalet variabler så att forskaren får mindre data att hantera och är 

vanligt förekommande vid forskning med hjälp av Likertskalor, vilket är fallet i den här 

studien. 

 

Pallant (2011 s. 183)  beskriver att det finns två typer av faktoranalys varav den ena, 

bekräftande faktoranalys, är den som genomförts i denna studie. Den bekräftande 

faktoranalysen görs i det senare skedet av studien för att bekräfta den teoretiska bild 

som grundar en given datauppsättning. Hinkin (1998 s. 11) fortsätter resonemangen 

kring faktoranalysen och menar att forskaren sedan måste bestämma hur många faktorer 

som sedan ska tas med, mer specifikt hur stor andel av de mindre faktorerna som ska få 

ha plats i studien. Detta då de största faktorerna är de som förklarar den största 

variansen (förklaringsgrad). Faktoranalysen användes i denna studie också till att se 

vilka indikatorer som haft mest betydelse för respondenterna, information som sedan 

främst användes vid kontroll av Hypotes 3 (H3), (se avsnitt 2.7.3.). 

 

Vi analyserade dessa faktorer med hjälp av den statistiska mjukvaran SPSS och 

”Kaiser’s criterion”, den automatiska bedömningsgrund i denna mjukvara som enligt 

Pallant (2011 s 184) tar med faktorer med ett "eigenvalue" (del av totala variansen som 

representeras av en specifik faktor) på minst 1.0. Detta innebär med andra ord att 

faktorer som står för en högre grav av varians är ett enstaka påstående tas med. 

 

Hinkin (1998 s. 11) beskriver att varje indikator med ett faktorvärde lägre än 0,4 bör tas 

bort för att dessa kan påtagligt minska reliabiliteten, samtidigt som ett borttagande av 

dessa kan öka den totala variansen för faktorerna om faktoranalysen görs utan dessa. 

Samtidigt menar Pallant (2011 s. 192) att KMO-värdet (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) bör vara på minst 0.6 för att en faktoranalys ska vara ett lämpligt 

analysinstrument. Det lägsta KMO-värdet som SPSS uppvisade vid denna analys var 

0.915 vid den första analysen och 0.926 vid den tredje analysen, en indikation på att 

faktoranalysen var lämplig för vår data. 

 

Ur den första körningen i SPSS blev den totala förklaringsgraden (variansen) för de fem 

faktorer vi fick fram 67,007 %. Detta innebär alltså att 67.007 % av de ursprungliga 

variablerna i denna studie förklaras med hjälp av dessa fem faktorer. Chen & Du (2009 

s. 4079) anser att en total förklaringsgrad över 80 % är lämpligt, medan Hinkin (1998 s. 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

45 
 

12) menar att en total varians av 60 % är på en acceptabel nivå, varför en total varians 

av 67.007% kan anses ligga på en acceptabel nivå.  

 

   Initial Eigenvalues Analys 1 KMO 0.915 

Faktor Total % av varians Kumulativ % 

1 9,816 40,901 40,901 

2 2,042 8,509 49,409 

3 1,769 7,369 56,779 

4 1,273 5,305 62,084 

5 1,181 4,923 67,007 

Tabell 3.8.4. a Eigenvalues (egen). För original från SPSS, se Appendix 3.  
 

Den femte faktorns samtliga indikatorer (tjänstgöringstid och delaktighet vid 

beslutsfattande) hade däremot ett faktorvärde understigande 0.4, likaså den nedre 

faktorn i faktor fyra (hantering av motgångar), varför dessa indikatorer togs bort och en 

andra faktoranalys genomfördes. Denna gång blev resultatet fyra faktorer och en total 

varians på 68.140 %.  

 

   Initial Eigenvalues Analys 2 KMO 0.920 

Faktor Total % av varians Kumulativ % 

1                    9,565 45,548 45,548 

2 1,932 9,201 54,750 

3 1,641 7,814 62,563 

4 1,171 5,576 68,140 

Tabell 3.8.4.b Eigenvalues (egen). För original från SPSS, se Appendix 3. 

 

Även denna gång innehöll faktorerna indikatorer understigande faktorvärde 0.4, varför 

även en tredje analys gjordes utan dessa indikatorer. Denna gång blev däremot den 

totala variansen lägre (66.101 %) varför vi valde att utgå från den faktoranalys som gav 

den högst totala variansen, vilket blev körningen som gav fyra faktorer. 

 

 

   Initial Eigenvalues Analys 3 KMO 0.926 

Faktor Total % av varians Kumulativ % 
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1                    9,351 49,215 49,215 

2 1,906 10,031 59,245 

3 1,303 6,855 66,101 

Tabell 3.8.4.c Eigenvalues (egen). För original från SPSS, se Appendix 3 

Faktorerna namngavs sedan och presenteras under avsnitt 4.4.  

3.8.5. T-Test 
T-test är en metod som avser att jämföra om två medelvärden skiljer sig signifikant från 

varandra, (Sundell Anders, 2009). För att jämföra sambanden mellan de beroende 

variablerna engagemang och arbetstillfredsställelse med den oberoende variabeln 

autentiskt ledarskap genomfördes T-test i den statistiska mjukvaran SPSS. Pallant (2011 

s. 239) beskriver sedan att om det finns en signifikant skillnad på 95 %-nivån kan en 

forskare med 95 % säkerhet säga att en skillnad som inte beror på slumpen också finns i 

hela populationen och inte bara i urvalet. Samma författare menar däremot att det inte 

går att avgöra hur stor skillnaden är i populationen, bara att det finns en skillnad. 

 

Då avsikten med hypotes 1 (H1) och hypotes 2 (H2) var att se om ett positivt samband 

mellan ovan nämnda variabler existerade kontrollerades om ett högt värde på 

indikatorerna gällande autentiskt ledarskap hängde ihop med ett högt värde för 

variablerna engagemang och arbetstillfredsställelse. Detta kontrollerades med hjälp av 

"independent-samples T-test" i SPSS. Då indikatorerna i enkäten poängsattes på en sju-

gradig skala användes 5 som "cut-point" för vad som utgjorde ett högt (positivt) värde i 

SPSS. Anledningen till att inte låta 4 utgöra skiljelinjen för vad som utgör ett högt värde 

var att en 4 på en sju-gradig skala utgör en neutral ståndpunkt och är därför varken 

positiv eller negativ. Det gjordes en körning med variablerna autentiskt ledarskap 

tillsammans med engagemang och en körning med variablerna autentiskt ledarskap 

tillsammans med arbetstillfredsställelse där sedan medelvärdena jämfördes med 

varandra. Resultat och analys från dessa körningar återfinns under avsnitt 4.6. 

 

Första steget var att signifikanstesta skillnaderna i grupperna med hjälp av ”Levene´s 

test” för att urskilja om spridningen i grupperna skiljde sig eller var lika, (De Veaux et 

al., 2012 s. 612-613). Om det fanns ett signifikantvärde på .05 eller mindre innebar detta 

att variansen mellan de två grupperna i testerna inte är samma. Är signifikansvärdet .05 

eller högre används t-testtabellen vid namn ”Equal variance assumed” (se Appendix 7). 



Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 
 

47 
 

Som kan tydas i Appendix 7 är vår signifikantnivå 0.084 för arbetstillfredsställelse och 

0.010 för engagemang. 

 

För hypotes 3 (H3) genomfördes istället först ett "paired T-test", ett test som gick ut på 

att se om skillnaderna mellan medelvärdena för variablerna engagemang och 

arbetstillfredsställelse var signifikant skiljt från 0, (Sundell Anders, 2009). Med denna 

metod kunde vi se om det fanns en signifikant högre medelvärde för någon av 

variablerna, vilket sedan jämfördes mellan körningarna gjorda med hjälp av 

"independence-samples T-test" för hypoteserna 1-2 för att se om de högsta 

medelvärdena från testen hade ett samband. Resultat och analys från dessa körningar 

återfinns under avsnitt 4.6. 

 

Vid denna form av T-test krävs att datan hör samman i ett par, att grupperna som 

jämförs med inte ska vara oberoende av varandra, (De Veaux et al., 2012 s. 589). Detta 

krav innebär att intentionerna bakom varje svar som en respondent ger ska vara samma 

för båda dataseten, ett rekvisit som uppfylls då samma respondenter fått svara på 

samtliga indikatorer vid samma tillfälle. Samma författare beskriver också två 

ytterligare krav som ska vara uppfyllda, att datan är normalfördelad (saknar 

extremvärden) och är slumpmässig. Som i avsnitt 4.1. visar, existerar extremvärden för 

några av de indikatorer som avser spegla variablerna, någon som går att tyda i de 

publicerade histogrammen. Däremot för De Veaux et al (2012 s. 257) ett resonemang 

om att så länge urvalet är större än 40-50 (urvalet i denna studie uppgår till 152) går det 

att använda data innehållande extremvärden så länge inte denna datauppsättning är 

extremt skev, vilket vi inte anser att den är med avseende på likheten i medelvärdena. 

Resonemang kring slumpmässigheten för urvalet förs under avsnitt 3.3.2.  

 

3.9. Validitet  
Med validitet avses enligt Kimberlin & Winterstein (2008 s. 2278), Guion (2002 s. 62), 

Bryman (2012 s. 7) och Drost & others, (2011 s. 114) huruvida ett mätinstrument 

verkligen mäter det som avses att mätas. En grundförutsättning för att ett mätinstrument 

enligt dessa författare ska besitta hög grad av validitet är att det också är reliabelt varför 

fokus i denna studie legat vid att kontrollera reliabiliteten hos de beroende och 

oberoende variablerna, (se avsnitt 3.10.1. och 4.3.1.). 
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 Även fast detta påstående gällande validitetens krav av reliabilitet delas av flertalet 

författare finns det motsättningar om reliabiliteten verkligen är ett krav för validiteten. 

Moss (1994 s. 10) för ett resonemang att kontexten styr huruvida detta krav föreligger 

eller inte. Moss menar att begreppet bör ses som ett hjälpmedel att mäta trovärdigheten i 

forskningen snarare än något ultimat sådant. Författaren för resonemanget vidare och 

menar att begreppet har större vikt vid systematisk strikt forskning som inom 

naturvetenskapen än vad det har inom exempelvis den hermeneutiska traditionen. Då vi 

förhåller sig inom den positivistiska traditionen som grundar sig i naturvetenskapen, 

anser vi att argumentet för att reliabiliteten är en förutsättning för validiteten är starkt, 

varför beslut togs att ha med begreppet som indikator för validiteten i denna studie.  

 

3.9.1 Ytvaliditet 
För att kontrollera att de mått som användes i denna studie verkligen mätte det som 

avsågs (mått för autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse) har 

majoriteten av dessa valts från tidigare forskning, samt att de mått vi själva skapat (se 

avsnitt 3.5.1.) är baserade på resonemang av tidigare forskare. Att måtten redan använts 

i, eller baseras på tidigare studier innebär det att dessa troligtvis redan bevisats mäta de 

begrepp forskarna var ute efter att mäta, varför de mått som inkluderas i denna studie 

bör besitta en tillförlitlig grad av det som  Bryman & Bell (2011 s. 173) och Litwin & 

Fink (1997 s. 35) benämner som ytvaliditet. 

 

3.10. Reliabilitet 
Även fast författare som Holme & Solvang (1997 s. 167) anser att det är validiteten som 

utgör det viktigaste kvalitetskravet inom den kvantitativa forskningen då det inte spelar 

någon roll om hur reliabelt ett mätinstrument är om det inte mäter det som forskaren 

avser att mäta, har reliabiliteten ändå stor betydelse. Reliabilitet är synonymt med 

tillförlitlighet och avser mätningens riktighet, (Trost, 2012 s. 61; Bryman & Bell, 2011 

s. 170; Kimberlin & Winterstein, 2008 s. 2277). Drost & others (2011 s. 106) menar en 

mätning eller mätinstrument är reliabelt om det går att repetera med olika individer som 

deltar under olika förhållanden utspridd över en viss tidsrymd. 

 

Rubin (2011 s. 195) beskriver tillvägagångssätt för att minimera risken att reliabiliteten 

hamnar i farozonen. I vårt fall med enkätstudier anser Rubin att det är av stor betydelse 

att forskare ställer så tydliga värderingsfria frågor som möjligt, då risken annars finns 

att respondenter svarar utifrån vad de tror att forskaren vill ha för svar snarare än utifrån 
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vad respondenter verkligen har för åsikt i en viss frågeställning. En annan metod Rubin 

förespråkar är att använda sig av tidigare forskares mätinstrument då dessa sannolikt 

redan bevisats vara reliabla. Med rubins argument i åtanke har vi stärkt reliabiliteten i 

vår studie genom att flertalet av de indikatorer vi använder oss av redan använts av 

tidigare forskare, samt att vi genomfört en pilotstudie med 10 respondenter för att se om 

några otydligheter fanns i våra enkäter. Resultat av denna pilotstudie blev att stavfel 

ändrades, samt att indikatorn "Mitt arbete är varierande" (se Tabell 3.5.1.c) ändrades till 

"Mina arbetsuppgifter är varierande". 

 

Trost (2012 s. 61) och Kimberlin & Winterstein (2008 s. 2277) ger ytterligare 

resonemang kring aspekter att tänka på för forskare vid enkätstudier för att stärka 

reliabiliteten, att respondenterna bör få ta del av enkäterna vid samma tidpunkt, på 

samma sätt och att enkäten ser likadan ut för samtliga respondenter. Detta för att öka 

trovärdigheten att mätinstrumenten är tillförlitliga då respondenterna ges så lika 

förutsättningar som möjligt. Pilotstudie möjliggjorde för att få synpunkter från externa 

respondenter över påståendenas utformning och enkätens allmänna innehåll, en 

pilotstudie som resulterade i ovan nämnda ändringar. När vi sedan var helt nöjd med 

utformningen skickades enkäterna ut via mejl till samtliga respondenter. Även 

påminnelsemejl skickades ut till samtliga respondenter efter samma tidsintervall för att 

stärka trovärdigheten i att samtliga respondenter getts samma tidsrymd och övriga 

förutsättningar för att svara på enkäten.  

 

3.10.1. Intern Reliabilitet 
Bryman & Bell (2011 s. 171-172) beskriver att pålitligheten och följriktigheten för 

indikatorerna som utgör en skala är grunden till den interna reliabiliteten. Författarna 

menar att denna form av reliabilitet rör flerindikatorsmått, det vill säga mått med flera 

indikatorer, vilket är fallet i denna studie. Rubin (2011 s. 197) bygger vidare på Bryman 

& Bells resonemang och beskriver att det är av betydelse för den interna reliabiliteten 

huruvida poängen på en viss indikator har ett samband med poängen på övriga 

indikatorer som mäter samma begrepp. För att prova den interna reliabiliteten 

argumenterar Bryman & Bell (2011 s. 172) och Rubin (2011 s. 197) för att använda sig 

av en metod som heter "split-half" som går ut på att indikatorerna slumpmässigt delas 

upp i två grupper som sedan jämförs med varandra. Cronbach’s alpha är en metod som 

bygger på denna "split-half", där alphakoefficienten (α) varierar mellan 1 till 0, där 1 
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indikerar perfekt intern reliabilitet och 0 indikerar ingen intern reliabilitet alls, (Bryman 

& Bell, 2011 s. 172; Bland, Altman, & others, 1997 s. 572; Tavakol & Dennick, 2011 s. 

58). Denna metod användes i denna studie för att kontrollera den interna reliabiliteten 

och därav även styrka validiteten (se avsnitt 3.9.). 

 

För att tolkningsbarheten av ett resultat ska vara av god kvalitet bör värdet på 

alphakoefficienten vara hög, (Cronbach, 1951 s. 332). Bryman & Bell (2011s. 172) 

anser att ett acceptabelt värde för denna koefficient är 0,8, men påpekar samtidigt att det 

inte råder någon absolut konsensus bland forskarna. Gliem & Gliem (2003 s. 87) anser 

bland annat att ett värde på alphakoefficienten över 0,7 håller en acceptabel nivå och 

Tavakol & Dennick (2011 s. 58) är av uppfattningen att ett värde på 0,7 är av godtagbar 

karaktär. Även fast skillnader i åsikter gällande godtagbara värden på denna koefficient 

utgår vi från de tumvärden som Gliem & Gliem (2003 s. 87) beskriver som 

utgångspunkt för bedömning av den interna reliabiliteten för våra indikatorer. Resultat 

från tester av den interna reliabiliteten återfinns under avsnitt 4.3. 

 

 

 

Värde Alphakoefficientens (α) omfång 
Oacceptabelt < 0.5 
Dåligt 0.5 - 0.599 
Tvivelaktig 0.6 - 0.699 
Acceptabel 0.7 - 0.799 
Bra 0.8 - 0.9 
Utmärkt > 0.9  
 
Tabell 3.10.1. Värden på Cronbach’s alpha från Gliem & Gliem (2003 s. 87) (Egen).  
 
 
3.11. Anonymitet 
Flera av de företag vi kommit i kontakt med, dels de som har svarat på enkäten men 

även de som valde att tacka nej, efterfrågade anonymitet då somliga av företagen hade  i 

lagtext styrda restriktioner de inte fick överskrida. Därför var alla svar från enkäten helt 

anonyma, vilket också gällde de företag som medverkade i enkäten. Enligt Bryman & 

Bell (2011 s.137) handlar anonymiteten om etiska principer som innebär att uppgifter 

om alla de personer som ingår i en studie ska behandlas så konfidentiellt som möjligt. 

Alla respondenter har fått utförlig information innan de gett sitt samtycke till att delta, 

vilket Bryman & Bell (2011 s.147) poängterar är viktigt när utomstående personen ska 

delta i en undersökning. De menar att det är viktigt för deltagaren att känna till det 
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verkliga syftet med en undersökning och att det ska ges möjlighet för deltagarna att ta 

del av så mycket information som möjligt.  

 

 
3.12. Metodkritik 
Då den positivistiska och den postpositivistiska traditionen till sin natur involverar 

kvantifierbar data som matematiskt kan analyseras, anser Strauch(1976 s. 122) att risken 

finns att forskaren bedömer denna data utifrån ett subjektivt perspektiv, att forskaren 

söker efter fakta som denne vill få fram snarare än den faktiska informationen. 

Randolph-Seng& Gardner (2013 s. 226, 224) menar att situationen är beroende och 

påverkar huruvida respondenterna svarar på frågor rörande autentiskt ledarskap. Vid 

enkätutskick med hjälp av e-post som tillämpades i denna studie fanns ingen möjlighet 

att studera den nuvarande situationen hos respondenterna.  

 

Att utfallet blev de företag som vi fick kontakt med av bekvämlighetsurval gör att vi 

inte kan fastställa vilken allmän situation företaget samt respondenterna befann sig i vid 

det tillfället. Som Randolph-Seng& Gardner (2013 s. 226, 224) skriver är situationen en 

central påverkande faktor, vilket det alltså i detta fall inte har tagits hänsyn till. En 

respondent på ett krisdrabbat företag kan tänkas svara annorlunda än en respondent på 

ett företag med goda framtidsförutsättningar.  

 

Enkäten bestod av de indikatorer som utgjorde variablerna, (se Appendix 1). 

Respondenterna tenderar till att bli uttråkade vid många frågor menar Pallant (2011 

s.85), varför inte samtliga indikatorer användes. Detta minimerade risken för uttråkade 

respondenter och oseriösa svar.  Även fast en pilotstudie utfördes innan enkäten 

skickades ut fanns en risk att vissa av påståendena kunde missuppfattas, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Några påståenden var även formulerade utifrån negativ ordalydelse 

(omkodade), vilket också kunde påverka resultatet om respondenterna inte läste frågan 

korrekt, (se diskussionen om "response bias" i avsnitt 3.6.4.). 

 

Majoriteten källor som arbetet bygger på är publicerade inom de senare 15 åren, vilket 

tyder på att studien ligger i forskningens framkant. Många av källorna har citeringar till 

populära artiklar längre bak i tiden, artiklar som har tusentals citeringar. Därmed anser 

vi att pålitligheten i de använda källorna är god och även relevansen i artiklarna. 
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I studien genomfördes en enkätundersökning med intention att det samlade materialet 

skulle vara representativt för hela populationen.. Trost (2012 s. 29) förklarar att urvalet 

representerar en del av populationen som en miniatyr. Även Bryman& Bell (2011 s. 

190) förklarar att urvalet är den del av populationen som väljs ut för att genomföra 

undersökningen på. Även de förklarar att det är viktigt att göra ett representativt urval 

för att sedan kunna generalisera resultaten till hela populationen. Maximal 

generaliserbarhet menar däremot författarna Edling & Hedström (2003 s. 41) sällan går 

att uppnå då ett urval aldrig kan vara exakt samma sak som en hel population, därför 

kan det valda urvalet endast i undantagsfall ge exakt samma resultat som vid en analys 

av hela populationen. Därför är det svårt för oss som författare av den här studien att 

påstå att vårt urval som består av företag och organisationer med minst 100 anställda 

blir representativt för samtliga företag med minst 100 anställda. 

 

Vid insamlande av data menar Trots (2012 s. 29) att underlaget ska kunna användas för 

att generalisera för hela populationen som i denna studie är företag med fler än 100 

anställda. Författaren anser också att en viktig komponent är att urvalet ska vara 

slumpmässigt för att kunna genomföra statistiska analyser med tillförlitligt resultat. Vid 

genomförandet av denna studie har vi däremot utgått från ett bekvämlighetsurval. Enligt 

Bryman& Bell (2011 s. 204) avser ett bekvämlighetsurval att respondenterna valts efter 

vilka personer som finns tillgängliga vid tillfället då studien som ska genomföras, vilket 

blev utfallet i denna studie. Många av företagen som vi kontaktade var skeptiska till 

enkäten då de var tveksamma till en extern enkät som mäter arbetstillfredsställelsen och 

förklarade att de har liknande enkäter som framtagits internt hos företagen själva. 

Vidare diskussion om följderna med detta urval förs under avsnitt 3.12. 

 

Samtidigt gäller det fortfarande att dessa utvalda personer från olika företag 

representerar populationen som vi valt att undersöka, (Bryman& Bell, 2011 s 190). 

Sullivan (1994 s. 1297) resonerar för att om ett representativt urval av populationen ska 

bevaras i en undersökning kan plats väljas utifrån relevanta faktorer från 

undersökningsområdet. Vi valde då att kontakta företag som vi fått tips om via anhöriga 

samt våra handledare. För urvalets könsfördelning hänvisas till tabell 4.1.a. Istället för 

ålder efterfrågades respondenternas tjänstgöringstid på arbetsplatsen med motivation att 

det är tjänstgöringstiden snarare än ålder som avgör hur länge de anställda 

acklimatiserat sig till det ledarskap som där finns och därav bättre kunna resonera kring 

enkätens påståenden gällande just ledarskapet.  
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Avgörandet för urvalets storlek menar både Trost (2012 s. 37) samt Bryman & Bell 

(2011 s. 200) är relevant men även omöjligt att fullt ut kunna besvara på ett 

tillfredställande sätt. I slutänden handlar det i regel om kompromisser mellan tid, pengar 

samt behovet av precision. I denna studie blev det slutliga urvalets storlek 152 

respondenter som representerade olika företag som hade möjlighet att besvara enkäten. 

(se avsnitt 3.3.3.). 

 
4. Resultat och Analys 
 
I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten tillsammans med tillhörande 
analyser. Avsnittet inleder med en deskriptiv analys av enkäterna följt av 
korrelationsanalys. Avsnittet inkluderar även en presentation av reliabiliteten och 
validiteten, den kvantitativa studiens kvalitetskontroller. Därefter redovisas resultaten 
från faktor- och klusteranalysen. Avslutningsvis presenteras resultaten från T-testet som 
avser att pröva om de i studien formulerade hypoteserna håller eller ska förkastas. 
 

 
4. 1. Deskriptiv statisktik 
Efter att vi fått in våra 152 enkätsvar från respondenterna använde vi oss av Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) för att analysera rådatan. Denna mjukvara 

menar Bryman & Bell (2011 s. 365) är en av den mest använda för analys av kvantitativ 

data inom samhällsvetenskapen. För vår kategorivariabel (könstillhörighet) framtogs 

först en frekvenstabell som visar fördelningen av kvinnor och män över antalet 

respondenter. Gällande denna kategori av variabel lämpar det sig inte att mäta faktorer 

som standardavvikelse och medelvärde, utan endast den procentuella fördelningen, 

(Pallant, 2011 s. 55; Ruane & Nilsson, 2006 s. 208). Frekvenstabellen presenteras 

nedan. 

 

Könstillhörighet  Frequency Percent % Valid 
Percent % 

Cumulative 
Percent % 

Kvinnor 84 55,3 55,3 55,3 

Män 68 44,7 44,7 100,0 

Totalt 152 100,0 100,0  

Missing                       0    

Tabell 4.1.a. Könsfördelning (egen). För original från SPSS, se Appendix 4.  
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Även en analys gjordes i SPSS gällande de övriga variablerna i studien (de 

kontinuerliga), variabler som kan anta fler olika värden, (Halvorsen & Andersson, 1992 

s. 108; Edling & Hedström, 2003 s. 16). Tillhörande histogram för variablerna 

analyserades tillsammans med skillnaden mellan medelvärdet och det trimmade 

medelvärdet (se avsnitt 3.8.1.) för att utläsa eventuella extremvärden för variabeln. 

Nedan presenteras deskriptiv statistik för samtliga variabler inklusive de histogram för 

de variabler med påtagliga extremvärden. 

 

Autentiskt 

Ledarskap 

Antal IQR Median Standardavvikelse Medelvärde Histogram 

Balanserad 

bearbetning 
      

"Min chef/chefer tar 
hänsyn till olika åsikter 
innan beslut fattas" 
 

152 3,00 

 
5,0000 

 
1,59030 

 
4,6645 

 
 

"Jag känner mig ej 
delaktig vid 
beslutsfattande"(Omvänt 
kodad) 

152 3,00 

 
3,0000 

 
1,82619 

 
3,4474 

 
 

Internaliserad moral       

"Jag anser att min 
chef/chefer fattar beslut 
som baseras på 
dennes/deras inre 
värderingar" 

152 2,00 

 
4,0000 

 
1,67193 

 
4,1382 

 
 

"Jag känner mig sedd 
och uppmuntrad av min 
chef" 

152 2,00 

 
5,0000 

 
1,70620 

 
4,9474 

 
 

"Jag anser att min 
chef/chefers handlingar 
går hand i hand med 
dennes/deras 
värderingar" 

152 2,00 

 
5,0000 

 
1,34265 

 
4,6579 

 
 

Relationell 
transparens 

      

"Min chef/chefer 
erkänner när den/de 
begått ett misstag" 

152 3,00 

 
4,0000 

 
1,94790 

 
4,2303 

 
 

"Jag har uppfattningen 
av att min chef/chefer 
säger exakt vad den/de 
menar" 

152 2,00 

 
5,0000 

 
1,60525 

 
4,6382 

 
 

"Min chef/chefer 
uppmuntrar 
medarbetarna till att 
uttrycka sina egna 
åsikter" 

152 2,00 

 
5,0000 

 
1,79092 

 
4,8947 

 
Ja 

Självmedvetenhet       
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"Min chef/chefer tar 
gärna emot feedback för 
att förbättra sitt samspel 
med andra" 

152 3,00 

 
5,0000 

 
1,72073 

 
4,6382 

 
 

"Min chef/chefer är 
medveten om hur 
dennes 
ledareegenskaper 
uppfattas av 
medarbetarna" 

152 2,00 

 
4,0000 

 
1,57511 

 
4,1250 

 
 

Tabell 4.1.b. Deskriptiv statistik för Autentiskt ledarskap (egen). För original från 
SPSS, se Appendix 4. 
   

 
Histogram  4.1.a. "Min chef/chefer uppmuntrar medarbetarna till att uttrycka sina egna åsikter". 

 
 

Engagemang Antal IQR Median Standardavvikelse Medelvärde Histogram 
Vitalitet       

"Jag tar kritik 
personligt på 

arbetsplatsen" 
(omvänt 
kodad) 

152 2,00 
 

3,0000 
 

1,58130 
 

3,0526 
 

 

"Jag har lätt för 
att hantera 
motgångar på 
arbetsplatsen"  

152 1,00 
 

4,0000 
 

1,35628 
 

4,4605 
 

 

Försjunkenhet       
"Jag känner 
mig exalterad 
när jag har 

152 2,00 
 

5,0000 
 

1,50077 
 

4,8618 
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mycket att göra 
i arbetet" 
"Jag känner 
mig full av 
energi på min 
arbetsplats" 

152 2,75 
 

4,5000 
 

1,54821 
 

4,5197 
 

 

"Jag har svårt 
för att släppa 
arbetet när jag 
kommer hem" 

152 3,00 
 

5,0000 
 

1,83930 
 

4,7171 
 

 

Hängivenhet       
"Jag känner att 
jag har ett 
meningsfullt 
arbete" 

152 2,00 
 

5,0000 
 

1,55866 
 

5,1842 
 

Ja 

"Jag blir 
inspirerad av 
mitt arbete" 

152 2,00 
 

5,0000 
 

1,64372 
 

4,9868 
 

 

"Jag är stolt 
över mitt 
arbete" 

152 3,00 
 

6,0000 
 

1,70312 
 

5,2434 
 

 

Tabell 4.1.c. Deskriptiv statistik för Engagemang (egen). För original från SPSS, se 
Appendix 4. 
 

 
Histogram 4.1.b. "Jag känner att jag har ett meningsfullt arbete". 

 
Arbetstillfredsställelse Antal IQR Median Standardavvikelse Medelvärde Histogram 
"Jag känner mig ofta 
entusiastisk när jag 
kommer till arbetet" 

152 2,00 
 

5,0000 
 

1,60546 
 

4,6776 
 

 

"Jag har goda 152 3,00 4,0000 1,85336 3,7961  
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möjligheter till 
befordring" 

    

"Jag är nöjd över 
lönen jag tjänar" 

152 3,00 
 

4,0000 
 

1,87876 
 

3,7434 
 

 

"Mina arbetsdagar 
känns som de aldrig 
kommer att ta slut" 
(Omvänd kodning) 

152 3,00 
 

2,0000 
 

1,58525 
 

2,5592 
 

Ja 

"Mina 
arbetsuppgifter är 

varierande" 

152 2,00 
 

5,0000 
 

1,64947 
 

4,9671 
 

 

Tabell 4.1.d. Deskriptiv statistik för Arbetstillfredsställelse (egen). För original från SPSS, se 
Appendix 4. 

 

 
Histogram 4.1.c. "Mina arbetsdagar känns som de aldrig kommer att ta slut" (Omvänd kodning). 

 

4.2. Korrelationsanalys 
Vid analysering av enkätens sammanställda data användes, som tidigare nämnts i 

metodkapitlet, SPSS som hjälp för att tolka olika vilka bivariata korrelationer som är 

relevanta att analysera. Bryman & Bell (2011 s. 361) förklarar att en signifikantnivå där 

p<0,1 där p står för populationen, är det större risk att det blir ett felaktigt stickprov. Vid 

tillämpning av en signifikantnivå där p<0,05 är sannolikheten fem på hundra att det dras 

en felaktig slutsats om det existerande sambandet i populationen vi valt att göra ett urval 

ifrån. Slutsatsen av detta är att det finns en större tilltro vid en signifikantnivå på 0,05 än 

0,1.  
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I korrelationstabellen blev valet att endast analysera de samband med en signifikantnivå 

på 0,05. Vid avläsning av tabellen kan vi tyda att vi endast har positiva tal på en skala 

av 1 och -1 med en signifikantnivå på 0,05, vilket innebär att när den ena variabeln 

ökar, ökar även den andra, (Pallant s.128). 

 

De variabler med en signifikant korrelation på r > 0,5 alternativt r < -0,5 i 

korrelationstabellen är de som i vårt fall är mest intressanta att studera.  Dock betyder 

inte detta att det med r<0,5 inte är relevanta att ta ställning till. Dessa visar även att det 

finns ett samband mellan variablerna. Samtliga frågor i tabellerna visar på en 

korrelation som är statistiskt säkerställd på en 0,05 nivå, däremot är korrelationen 

svagare mellan de som visar på r<0,5 än r>0,5. 

 

Hypotes 1 (H1) R> 0,5 R< 0,5 
Engagemang 

- Jag känner att jag 
har ett meningsfullt 
arbete  

- Jag blir inspirerad 
av mitt arbete  

Autentiskt ledarskap 
• Uppmuntrar till andras 

åsikter  
• Chefens värderingar 

hand i hand  
• Chef tar emot feedback  
• Känner sig full av 

energi på arbetsplats  
 

Autentiskt 
ledarskap 

• Chef tar hänsyn 
till andras 
åsikter 

• Chef fattar 
beslut på inre 
värderingar 

• Chef erkänner 
sina misstag 

• Chef 
uppmuntrar till 
åsikter 

• Chef säger 
exakt vad den 
menar 

• Chef medveten 
om 
ledaregenskaper 
 

Hypotes 2 (H2) R> 0,5 R< 0,5 
Arbetstillfredsställelse 

- Jag känner mig ofta 
entusiastisk när jag 
kommer till arbetet 

- Jag har goda 
möjligheter till 
befordring  

• Chef uppmuntrar till att 
uttrycka sin åsikt 

• Chef tar gärna emot 
feedback 

• Chef är medveten om 
dennes ledaregenskaper 
 

• Chef tar hänsyn 
till andras 
åsikter 

• Chef tar beslut 
efter sina egna 
värderingar 

• Känner sig sedd 
och uppmuntrad 

• Chefs 
handlingar går 
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hand i hand 
med 
värderingar 

• Chef erkänner 
sina misstag 

• Chef säger 
exakt vad den 
menar 

• Chefen tar emot 
feedback 
 

Hypotes 3 (H3) R>0,5 R<0,5 
- Autentiskt ledarskap 

har större påverkan 
på engagemang 
jämfört 
arbetstillfredsställels
en hos en 
medarbetare. 
 

• Chef uppmuntrar 
medarbetaren till att 
uttrycka sin åsikt 

• Chef tar emot feedback 
• Chef medveten om sina 

ledaregenskaper 
• Jag känner mig full ar 

energi 
• Exalterad vid mycket 

arbete 
• Meningsfullt arbete 
• Inspirerad av arbete 
• Stolt över arbete 

• Chef tar hänsyn 
till andras 
åsikter 

• Jag känner mig 
uppmuntrad och 
sedd 

• Chefens 
värderingar går 
hand i hand 

• Chef erkänner 
sina misstag 

• Chef säger 
exakt vad den 
menar 

• Arbetsdagen 
aldrig kommer 
ta slut 

• Lätt att hantera 
motgångar 

• Svårt att släppa 
arbetet 

Hypotes 2a-b (H2a-b) R> 0,5 R<0,5 
Relationell transparens 
- Chef erkänner sina 

misstag 
- Chef säger exakt 

vad den menar 
- Chef uppmuntrat till 

åsikter 
 
 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag känner mig 

entusiastisk när jag 
kommer till arbetet 

 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag är nöjd med 

lönen jag tjänar 
• jag har 

varierande 
arbetsuppgifter 

• Jag har goda 
möjligheter till 
befordring 

Internaliserad moral 
- Chef/chefer fattar 

beslut som baseras 
på dennes/deras inre 
värderingar 

- Sedd och 
uppmuntrad av min 
chef 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag har varierande 

arbetsuppgifter 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag är nöjd med 

lönen jag tjänar 
• Jag har goda 

möjligheter till 
befordring  

• Jag känner mig 
entusiastisk när 
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- Chef/chefers 
handlingar går hand 
i hand med 
dennes/deras 
värderingar 

jag kommer till 
arbetet 
 

Balanserad bearbetning 
- Chef tar hänsyn till 

åsikter innan beslut 
- Ej delaktig vid 

beslutsfattande 

Arbetstillfredsställelse Arbetstillfredsställelse 
• Jag känner mig 

entusiastisk när 
jag kommer till 
arbetet 

• Jag har goda 
möjligheter till 
befordring  

• Jag är nöjd med 
lönen jag tjänar 

• Jag har 
varierande 
arbetsuppgifter 
 

Självmedvetenhet 
- Chef tar gärna emot 

feedback från 
medarbetarna 

- Chef medveten om 
hur 
ledaregenskaperna 
uppfattas 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag känner mig 

entusiastisk när jag 
kommer till arbetet 

• jag har varierande 
arbetsuppgifter 
 

Arbetstillfredsställelse 
• Jag har goda 

möjligheter till 
befordring  

• Jag är nöjd med 
lönen jag tjänar 
 

4.2. Korrelationer (egen). 

 

4.3. Reliabilitet och validitetstest 
Här presenteras de test som genomförts gällande den kvantitativa metodens 

kvalitetskriterier. 

4.3.1. Chronbach´s alpha 
Den interna reliabiliteten analyserades med hjälp av Chronbach´s alpha för samtliga av 

våra variabler (för autentiskt ledarskap; balanserad bearbetning, självmedvetenhet, 

internaliserad moral och relationell transparens, för engagemang; vitalitet, försjunkenhet 

och hängivenhet, samt för arbetstillfredsställelse).  Nedan presenteras resultaten från 

denna analys där värdena varierar mellan ”Bra” till ”Tvivelaktig”, (se tabell 3.10.1.). 

 
 
 
 

Variabel Chronbach´s 
alpha 

Antal indikatorer  Värde 

Autentiskt Ledarskap 0,876 10 Bra 
Engagemang 0,746 8 Acceptabel 
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Arbetstillfredsställelse 0,695 5 Tvivelaktig 
 
Tabell 4.3.1. Test av Chronbach´s alpha, (egen). 

 

Vad ovanstående tabell åskådliggör är att den interna reliabiliteten för autentiskt 

ledarskap är ”bra”. Att samtliga indikatorer (utom två) är hämtade från tidigare 

forskning skulle kunna förklara den höga reliabiliteten dessa indikatorer resulterade i då 

dessa reliabilitetstestats av tidigare forskare.  

 

Värdet för alphakoefficienten för engagemang ligger på ”acceptabel” nivå vilket styrker 

att den interna reliabiliteten även för engagemang är hållbar. Vad gäller 

alphakoefficienten för arbetstillfredsställelse ligger denna på ”tvivelaktig” nivå, dock 

ändå nära värdet 0,7 som utgör acceptabel nivå. Samtliga indikatorer för 

arbetstillfredsställelse är hämtade från tidigare forskning, varför det förhållandevis låga 

värdet på alphakoefficienten är förvånande. 

 

Vid användandet av “Chronbach´s alpha if item deleted” kan enligt Litzinger et al., 

(2005 s. 3) reliabiliteten ökas om någon eller några av de indikatorerna med lågt värde 

avlägsnas. Vi provade därför att ta bort de två indikatorer av arbetstillfredsställelse med 

lägst värde (påståendet som berörde huruvida den anställda kände sig entusiastisk på 

arbetet med värde 0,582 och påståendet gällande den anställdas lön med värde 0,613) 

erhölls endast ett marginellt högre genomsnittligt värde på alphakoefficienten, varför 

beslut togs att behålla dessa indikatorer. Ytterligare argument till varför dessa 

indikatorer behölls är att dessa visat sig följdriktiga och pålitliga i den tidigare forskning 

vi hämtat dessa ifrån och därför kan anses mäta just arbetstillfredsställelse. 

 

4.4. Faktoranalys 
Nedan presenteras resultaten från i den i SPSS genomförda roterande faktormatrisen. De 

indikatorer som hör till var och en av variablerna har färgkodats för att förtydligas. 

SPSS reducerade med hjälp av "Kaiser Normalization" ner våra 24 indikatorer till fem 

faktorer i analys 1 och sedan från 24 till 21 indikatorer i analys 2 som blev den 

slutgiltiga, (se avsnitt 3.8.4.). 

 

• Autentiskt ledarskap  (bb= Balanserad bearbetning, rt= Relationell transparens, 

s=Självmedvetenhet, im= Internaliserad moral.) 

• Engagemang (v=Vitalitet, f=Försjunkenhet, h=Hängivenhet.) 
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• Arbetstillfredsställelse (at) 

 
 
 

Indikator Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 
Hänsyn till åsikter 

(bb) 
,809    

Uppmuntrar till 
att uttrycka 
åsikter (rt) 

,801    

Erkänner misstag 
(rt) 

,801    

Feedback (s) ,775    

Medveten om 
ledaregenskaper 

(s) 

,735    

Uppmuntrad av 
chefer (im) 

,647 
 ,377 

 

Säger vad de 
menar (rt) 

,629 
 ,322 

 

Chefers 
handlingar med 
värderingar (im) 

,510 ,373   

Inspirerad (h) ,324 ,783         ,405  
Stolt (h) ,320 ,741 ,304  

Meningsfullt 
arbete (h) 

,354 ,693 
,320 

 

Varierande 
arbetsuppgifter 

(at) 

,376 ,451 
,360 

 

Full av energi (f) ,384 ,342 ,707  

Entusiastisk (at) ,306 ,599 ,623  

Möjligheter till 
befordring (at) 

  
,536 

 

Exalterad (f)  ,379 ,489  

Lön (at) ,457  ,477  

Arbetsdagen tar 
aldrig slut (at) 

   
,741 

Tar kritik 
personligt (v) 

   
,443 

Chef baserar 
beslut på 

värderingar (im) 

   
,383 

Har svårt att 
släppa arbetet (f) 

 -,322  
-,343 

 
Tabell 4.4. Rotated Factor Matrix (egen). För original från SPSS, se Appendix 5. 
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4.4.1. Faktor 1 - Autentiskt ledarskap  
Som tabell 4.4.uppvisar består Faktor 1 av åtta indikatorer för autentiskt ledarskap, en 

för balanserad bearbetning, tre för relationell transparens, två för självmedvetenhet och 

två för internaliserad moral. Faktor 1 representeras alltså av indikatorer från samtliga 

beteendemönster som bygger upp det autentiska ledarskapet. Denna faktor döps därför 

kortfattat till "Autentiskt ledarskap". 

 

Denna faktor är den största och står för 45,548 % av variansen i resultatet (se tabell 

3.8.4.b).  Som tabell 4.4.uppvisar består Faktor 1 totalt av åtta indikatorer för autentiskt 

ledarskap, vilket också är förklaringen till att de logiskt hamnar i samma faktor.  

4.4.2. Faktor 2 - Hängivenhet och variation 
Ur tabell 3.8.4.b syns att denna faktor står för 9,201 % av variansen och består av en 

indikator avsedd att mäta arbetstillfredsställelse (varierande arbetsuppgifter) och tre 

indikatorer som avser att mäta engagemang. Värt att nämna är att dessa tre alla mäter 

hängivenheten. Därför benämns faktor 2 "Hängivenhet och variation". 

 

Att varierande arbetsuppgifter hamnar i samma faktor som dessa tre är logiskt när 

hänsyn tas till beskrivningen av hängivenhet, "...att starkt vara involverad i ens arbete 

och att samtidigt uppleva en känsla av stolthet, betydelse, entusiasm, inspiration och 

utmaning, (Bakker & Bal, 2010 s. 190). Med varierande arbetsuppgifter kan tänkas att 

även de anställdas känsla av utmaning och entusiasm ökar, varför dessa indikatorer kan 

ha en korrelation med varandra. 

4.4.3. Faktor 3 - Försjunkenhet och arbetstillfredsställelse 
Faktor 3 representerar 7,814 % av variansen (Tabell 3.8.4.b) och består av fem 

indikatorer, två som representerar engagemang och mäter försjunkenhet och tre som 

avser mäta arbetstillfredsställelse, varför denna faktor får namnet "Försjunkenhet och 

arbetstillfredsställelse".  

 

Samtliga tre indikatorer som i denna faktor avser mäta arbetstillfredsställelse är alla 

positivt präglade (entusiastisk, möjligheter till befordring och lön), varför dessa kan ha 

ett samband med de av engagemang positivt präglade indikatorerna (full av energi och 

exalterad), varför en hög poäng för någon av dessa indikatorer hänger ihop med en hög 

poäng i de övriga indikatorerna. 
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Simpson (2009 s. 47) och Bakker & Bal (2010 s. 190) beskriver försjunkenhet som "... 

att vara fullt koncentrerad och glatt uppslukad av sitt arbete, varvid tiden upplevs gå 

fortare", en beskrivning som styrker tesen att den positiva prägel i ordalydelsen för 

indikatorerna gör att dessa får ett samband med varandra. 

4.4.4. Faktor 4 - Arbete och fritid 
Faktor 4 står 5,576 % av variansen (tabell 3.8.4.b) och får namnet "Arbete och fritid". 

Denna faktor inkluderar fyra indikatorer. Ett oväntat resultat är att en indikator som 

avser att mäta det autentiska ledarskapet placeras i denna faktor tillsammans med två 

indikatorer för engagemang och en indikator för arbetstillfredsställelse. En anledning 

kan vara att påståendets utformning är svårtolkat för respondenterna, att det kan vara 

svårt för dessa att ha en uppfattning om deras chef/chefer verkligen baserar sitt 

ledarskap på dennes värderingar.  

 

De två indikatorerna som avser mäta engagemang (tar kritik personligt och har svårt att 

släppa arbetet) tyder på att då respondenterna känner att de tar kritik på arbetsplatsen 

personligt, har de också svårt att släppa arbetet när de kommer hem. Detta resonemang 

skulle även kunna påvisa sambandet med indikatorn för arbetstillfredsställelse 

(upplevelse att arbetsdagen aldrig vill ta slut) då en svårighet att släppa arbetet och ett 

anlag att ta kritik personligt kan mynna ut i en upplevelse av att det är svårt att skilja 

mellan arbete och fritid. 

 
4.5. Klusteranalys 
Nedan presenteras de kluster vi fick ut av vår körning i SPSS. För antalet respondenter 

som tillhör varje grupp, se Tabell 3.8.3. För förtydligande är könstillhörigheten kodad 

på följande sätt: Kvinna = 0, Man = 1. Ur tabell 4.5. syns att samtliga kluster förutom 

kluster 3 har en jämn fördelning mellan män och kvinnor (kluster 3 en majoritet 

kvinnor). Även tjänstgöringstiden är generellt jämt fördelad mellan klustren, med en 

utstickande skillnad i kluster 2. Dessa kategorier utgör våra kontrollvariabler. Då dessa 

kontrollvariabler endast uppvisar marginella skillnader mellan klustren (med ovan 

nämnda undantag), tolkas det som att dessa variabler inte har någon betydande inverkan 

på respondenternas åsikter vad gäller autentiskt ledarskap, engagemang och 

arbetstillfredsställelse. 

 

• De indikatorer som i SPSS är omvänt kodade följs av "(ok)".) 

• Indikatorer avsedda att mäta Autentiskt ledarskap  = 
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• Indikatorer avsedda att mäta Engagemang    =  

• Indikatorer avsedda att mäta Arbetstillfredsställelse  = 

 
 
 
Kluster 1 2 3 4 

Könstillhörighet ,52 ,47 ,37 ,44 

Tjänstgöringstid 2,26 5,40 2,77 2,43 

Min chef tar 
hansyn till 

åsikter innan 
beslut fattas 

3,06 5,13 3,57 5,79 

Jag känner mig 
sedd och 

uppmuntrad av 
min chef/chefer 

3,03 5,03 4,33 6,18 

Chefs 
handlingar hand 

i hand med 
dennes 

värderingar 

3,06 4,73 4,63 5,44 

Chef erkänner 
sina misstag 

2,32 4,60 2,77 5,74 

Chef 
uppmuntrar till 

åsikter 

3,13 5,23 3,70 6,21 

Chef säger vad 
den menar 

2,42 5,07 4,67 5,54 

Feedback 2,52 5,17 3,67 5,93 

Medveten om 
sina 

ledaregenskaper 

2,55 4,60 3,17 5,16 

Full av energi 
på arbetsplatsen 

2,87 4,30 4,00 5,72 

Har lätt att ta 
motgångar 

3,29 4,60 4,57 4,93 

Exalterad av 
mitt arbete 

3,55 4,73 5,03 5,51 

Meningsfullt 
arbete 

3,35 5,20 5,17 6,11 

Inspirerad av 
mitt arbete 

3,06 4,80 4,70 6,20 

Stolt över 
arbetet 

3,19 5,10 5,37 6,30 
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Entusiastisk 2,87 4,20 4,47 5,93 

Möjligheter till 
befordring 

2,29 3,30 3,63 4,89 

Nöjd över lönen 2,00 3,13 3,27 5,16 

Varierande 
arbetsuppgifter 

2,97 4,67 5,23 6,00 

Ej delaktig vid 
beslut (ok) 

2,61 4,73 3,83 3,05 

Arbetsdagen 
aldrig tar slut 

(ok) 

2,52 3,27 2,93 2,05 

Tar kritik 
personligt (ok) 

2,10 3,77 3,50 2,97 

Svårt att släppa 
arbetet hemma 

(ok) 

5,74 4,10 4,87 4,43 

Chefens 
grundar sina 

beslut på dennes 
värderingar 

2,74 4,20 4,67 4,56 

Tabell 4.5. Final Cluster (egen). För original från SPSS, se Appendix 6. 
 

4.5.1. Kluster 1 - Den nyanställde pessimisten 
Även då en av våra kontrollvariabler Tjänstgöringstid  generellt är jämt fördelad bland 

klustren, innehåller denna grupp respondenterna med den kortaste genomsnittliga 

tjänstgöringstiden på arbetsplatsen. Det är även i denna grupp där respondenterna gett 

lägst genomsnittliga poäng på samtliga indikatorer, vilket tyder på att denna grupp tar 

förhållandevis större avstånd till påståenden gällande det autentiska ledarskapet, 

engagemang och arbetstillfredsställelse än det övriga klustren. Den förhållandevis korta 

tjänstgöringstiden och de förhållandevis lägsta svarspoängen på indikatorerna ger därför 

denna grupp namnet "Den nyanställda pessimisten". "Den nyanställda pessimisten" 

inkluderar 20,4 % av respondenterna (se Tabell 3.8.3).  

4.5.2. Kluster 2 - Den gamla medelmåttan  
19,7 % av respondenterna hänförs till detta kluster (se Tabell 3.8.3) och är det kluster 

med den förhållandevis högsta genomsnittliga tjänstgöringstiden. Könsfördelningen är 

däremot förhållandevis jämn. Då våra skalor bestod av sju skalsteg (1-7) innebär detta 

att om en respondenten ger en 4 tar den en neutral ställning till påståendet. Denna grupp 

består av respondenter som genomgående varit mest neutral till påståendena 
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(indikatorerna) i enkäten gällande autentiskt ledarskap, engagemang och 

arbetstillfredsställelse. En förhållandevis lång tjänstgöringstid inklusive en jämn 

könsfördelning och ett neutralt förhållningssätt bidrog till namnet "Den gamla 

medelmåttan" för detta kluster. 

4.5.3. Kluster 3 - Svensson-Astrid 
"Svensson-Astrid" är en kvantitetsmässigt lika stor grupp som kluster 2 (19,7 %) och 

uppvisar likheter med densamma. Respondenterna inom detta kluster ställer sig också 

förhållandevis mest neutrala till samtliga påståenden, med skillnaden att detta kluster 

består av en majoritet kvinnor och har en lägre genomsnittlig tjänstgöringstid. Det tyder 

på att förhållandevis nyanställda kvinnor i vårt urval ställer sig neutralt till påståenden 

gällande autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse. 

 

4.5.4. Kluster 4 - Sambandsvisaren 
Kluster 4 är den överlägset största gruppen (40, 1 %) (se Tabell 3.8.3) och är något 

överrepresenterad av kvinnor. Tjänstgöringstiden är liknande fördelad som i kluster 1 

och 3. Denna grupp är de som genomgående gett högst poäng på samtliga indikatorer 

gällande både autentiskt ledarskap, engagemang och arbetstillfredsställelse, vilket tyder 

på ett samband mellan dessa variabler i studiens urval.  

 

4.6. Genomförda T-test 
Här presenteras resultaten av de i avsnitt 3.8.5. beskrivna T-testen. 

4.6.1. T-test Hypotes 1 (H1) 
Cut-point: 5 Antal 

respondenter 
Medelvärde Signifikans Status 

Hypotes 1 (H1) 
" Autentiskt 
ledarskap har ett 
positivt samband 
med 
Engagemang hos 
medarbetarna." 

  0,000 Hypotesen 

korroboreras 

> = 5 59 5,1377 

< 5 93 4,3051 

Totalt: 152 

Tabell 4.6.1 Hypotes 1  (H1) independent-samples T-test (egen). För original från 
SPSS, se Appendix 7. 
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Ur tabell 4.6.1. syns att det finns en signifikant skillnad mellan de som svarat högt på 

båda variablerna och de som svarat lågt. Med andra ord är skillnaden på medelvärdet för 

de respondenter som svarat högt (5 eller högre) på autentiskt ledarskap och högt på 

variabeln engagemang signifikant skiljd från medelvärdet för de respondenter som gett 

ett lågt värde (under 5) för autentiskt ledarskap, en skillnad som i det här fallet uppgår 

till 0,8326. Denna signifikanta skillnad visar då ett positivt samband mellan dessa två 

variabler. 

 

Den av SPSS avrundade signifikansnivån av 0,000 indikerar att man med en 

säkerhetsnivå över 95 % kan säga att den skillnad som urvalet uppvisar också gäller för 

hela populationen, (Sundell, Anders, 2009). Med andra ord kan vi med minst 95 % 

säkerhet säga att det finns en signifikant skillnad i populationen mellan de som upplever 

ett autentiskt ledarskap och de som inte gör det, och hur dessa individer upplever sitt 

engagemang på arbetsplatsen. 

 

4.6.2. T-test Hypotes 2 (H2) 
Cut-point: 4 Antal 

respondenter 
Medelvärde Signifikans Status 

Hypotes 2 (H2) 
"Autentiskt ledarskap 
har ett positivt 
samband med 
Arbetstillfredsställelse 
hos medarbetarna." 

  0,000 Hypotesen 

korroboreras 

> = 5 59 4,5525 

< 5 93 3.5656 

Totalt: 152 

Tabell 4.6.2. Hypotes 2 (H2) independent-samples T-test (egen). För original från 

SPSS, se Appendix 7. 

 

Även denna gång existerar en signifikant skillnad mellan de som svarat högt (5 eller 

högre) på variabeln autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse, och de som svarat 

lägre (under 5) på variabeln autentiskt ledarskap. Skillnaden i medelvärde uppgår här 

till 0,9869.  

 

Även vid genomförandet av detta T-test blev signifikansnivån under 0,05 (0,000 

avrundat av SPSS) vilket betyder att vi med en säkerhetsnivå på 95 % kan säga att det 
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också existerar en skillnad i hela populationen och inte bara i studiens  urval, (Sundell, 

Anders, 2009). Medelvärdet för den positiva korrelationen är däremot svagare för 

variabeln arbetstillfredsställelse jämfört med medelvärdet för engagemang, (jämför 

tabell 4.6.1. och tabell 4.6.2.). 

 

4.6.3. T-test för Hypotes 3 
"Autentiskt ledarskap har ett större positivt samband på Engagemang jämfört med 
Arbetstillfredsställelse." 
 
Variabler Medelvärde Antal 

respondenter 
standardavvikelse Signifikans 

(95 %) 
Engagemang 4,6287 152 1,04862 0,000 
Arbetstillfredsställelse 3,9487 152 0,87989  
Tabell 4.6.3. Hypotes 3 (H3) paired-samples T-test (egen). För original från SPSS, se 
Appendix 7. 
 

Från tabell 4.6.3. syns att det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena för 

Engagemang och arbetstillfredsställelse, en skillnad vi med en säkerhet på 95%-nivån 

kan säga också existerar i populationen, (Sundell, Anders, 2009). Skillnaden är 0,68 

mellan dessa två variabler, med det högsta medelvärdet tillhörande engagemang. 

 

I tabell 4.6.1. syns också att medelvärdet för engagemang vid det positiva sambandet 

med autentiskt ledarskap är 5,1377, vilket är 0,5852 högre än medelvärdet för 

arbetstillfredsställelse vid det positiva sambandet med autentiskt ledarskap (tabell 

4.6.2.). Alltså går att utläsa från de genomförda t-testerna att respondenterna signifikant 

svarat högre på engagemang än på arbetstillfredsställelse, vilket innebär att det positiva 

sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och engagemang är starkare än det positiva 

sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse. Hypotes 3 (H3) 

korroboreras. 

 

 
5. Slutsats och Diskussion 
 
Detta avsnitt ämnar att diskutera de i analyskapitlet presenterade resultaten och 
återkoppla dessa till studiens teoretiska referensram. Utifrån diskussionerna dras 
därefter studiens slutsatser. Inledningsvis diskuteras utfallet av de hypoteser som 
grundar studien och följs sedan av en sammanfattande slutsats utifrån samtliga resultat, 
vilka får återkopplas mot studiens forskningsmodell. Som avslutning presenteras förslag 
till vidare forskning inom ämnet Autentiskt Ledarskap. 
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Syftet med denna studie var att förklara om ett autentiskt ledarskap har en koppling till 

ett positivt arbetsklimat i form av engagemang och arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. För att leva upp till detta syfte har de i avsnitt 3. och 4. beskrivna 

metoderna använts för att svara upp på de i Modell 2.6 och avsnitt 2.7. beskrivna 

hypoteserna.  

 

5.1.1. Hypotes 1 (H1) 
"Autentiskt ledarskap har ett positivt samband med Engagemang hos medarbetarna." 

 

Hypotes 1 (H1) korroboreras.  Från Genomförda t-test (se tabell 4.6.1.) stöds hypotesen 

signifikant om att ett autentiskt ledarskap har ett positivt samband med engagemang hos 

medarbetarna. Resultatet från t-testet stöds också av korrelationsanalysen (se tabell 

4.2.) där det framgår att två indikatorer avsedda att mäta engagemang har starkast 

samband (R>0,5) till fyra indikatorer avsedda att mäta autentiskt ledarskap.  

 

Dessa resultat är i linje med resultaten från studien av Walumbwa et al. (2010 s. 901) 

utförd i Kina, vilka bevisade ett samband mellan dessa två variabler, men ansåg att 

liknande studier borde utföras i Västeuropa för att se om resultaten var relevanta i länder 

med andra kulturella förutsättningar (se avsnitt 1.2). Denna studie bevisar alltså det 

positiva sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och engagemang i ett land med 

skiljda kulturella förutsättningar utanför Kina.  

 

Detta resultat bidrar också till studien genomförd av Giallonardo et al. (2010 s. 1001) 

som i sin studie förde ett resonemang om att den autentiska ledaren med hjälp av sina 

fyra beteendemönster skapar ett transparent arbetsklimat byggt av moral och etik, vilket 

bidrog till ökat engagemang för nyutexaminerade sjuksköterskor, (se avsnitt 2.5.). Då 

urvalet i denna studie haft bred spridning av tjänstgöringstid visar resultatet att det 

transparenta autentiska klimatet också bidrar till ökat engagemang för medarbetare som 

inte är nyanställda. 

 

5.1.2. Hypotes 2 (H2) 
"Autentiskt ledarskap har ett positivt samband med Arbetstillfredsställelsen hos 

medarbetarna." 
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Hypotes 2 (H2) korroboreras. T-testet redovisat i tabell 4.6.2. stödjer signifikant 

hypotesen gällande ett positivt samband mellan ett autentiskt ledarskap och 

arbetstillfredsställelse. Resultat från korrelationsanalysen (tabell 4.2.) uppvisar att två 

indikatorer avsedda att mäta arbetstillfredsställelse har starkast samband (R>0,5) med 

tre indikatorer för autentiskt ledarskap, vilket ytterligare stödjer hypotesen. Där går det 

att se att det är främst indikatorerna "jag känner mig ofta entusiastiskt på mitt arbete" 

och "jag har goda möjligheter till befordring" som har starkast samband med det 

autentiska ledarskapet. Dessa två indikatorer återfinns samtidigt i samma faktor från 

faktoranalysen tillsammans med ytterligare en indikator avsedd att mäta 

arbetstillfredsställelse ("jag är nöjd över lönen jag tjänar"), vilket uppvisar att dessa 

indikatorer samtidigt har en korrelation med varandra, (se tabell 4.4.). 

 

vidare ur tabell 4.2. går att utläsa att när  respondenter känner sig entusiastiska när de 

kommer till arbetet tycker även att deras chef/chefer tar hänsyn till andras åsikter, 

erkänner sina misstag, uppmuntrar medarbetarna till att uttrycka sin åsikt, medveten av 

sina ledaregenskaper samt fattar beslut efter dennes egna värderingar, vilket uppvisar att 

de resonemang  Rego et al. (2012 s. 430) för gällande det autentiska ledarskapets 

beteendemönster leder till den positiva uppfattning om individens arbetssituation 

Christian, Garza & Slaughter (2011 s. 97) beskriver i sin studie. Med andra ord visar 

korrelationsanalysen även den att det autentiska ledarskapet utgör underlag för den av 

medarbetaren uppfattade positiv arbetssituationen.  

 

Korrelationen att de respondenter som känt den positiva känslan av entusiasm på sin 

arbetsplats och också givit liknande värden på flera indikatorer som avser mäta de fyra 

olika beteendemönstren av autentiskt ledarskap bidrar också till att styrka de resultat 

som Wong & Laschinger (2013 s. 947), Avolio et al. (2009 s. 424), Gardner et al,. 

(2009 s. 468), Rego et al., (2012 s. 430) sett i sina studier, att den autentiska ledaren 

genom de fyra beteendemönstren bidrar till ett arbetsklimat bestående av positiva 

känslor hos de anställda.  

 

5.1.3. Hypotes 2a (H2a) 
"Relationell transparens är det beteendemönster som har det starkaste sambandet med 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna." 
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Hypotes 2a (H2a) förkastas. Ur korrelationsanalysen syns att de tre indikatorerna för 

relationell transparens endast har ett starkt samband (r. > 0.50) med en indikator avsedd 

att mäta arbetstillfredsställelse ("Jag känner mig entusiastisk när jag kommer till 

arbetet"), (se tabell 4.2.). Däremot existerar ett mellanstarkt (r. = 0.30 till 0.49) 

samband med tre av de fyra övriga indikatorerna för arbetstillfredsställelse. Detta tyder 

på ett existerande samband mellan beteendemönstret relationell transparens och 

variabeln arbetstillfredsställelse. Det samband som enligt korrelationsanalysen som 

däremot är starkast är sambandet mellan beteendemönstret självmedvetenhet och 

variabeln arbetstillfredsställelse. Indikatorerna för självmedvetenhet (min chef/chefer tar 

gärna emot feedback för att förbättra sitt sampel med andra" och "min chef/chefer är 

medveten om hur dennes ledaregenskaper uppfattas av medarbetarna") har ett starkt 

samband (r. > 0.50) med två av de fem indikatorerna för arbetstillfredsställelse (jag 

känner mig ofta entusiastisk när jag kommer till arbetet" och "mina arbetsuppgifter är 

varierande"), (se tabell 4.2.) inklusive ett mellanstarkt (r. = 0.30 till 0.49) samband med 

två av de övriga indikatorerna för arbetstillfredsställelse.  

 

Resultatet uppvisar att det som i denna studie haft det starkaste sambandet med den 

upplevda arbetstillfredsställelsen hos respondenterna är beteendemönstret 

självmedvetenhet, vilket bidrar till att svara på det som Walumbwa et al. (2008 s. 120) 

efterfrågade i sin studie, att studera hur de fyra beteendemönstren av autentiskt 

ledarskap individuellt påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. 

Dessa författare fann i sin studie att ett autentiskt ledarskap som helhet hade ett positivt 

samband med arbetstillfredsställelsen, ett samband som även bevisades i denna studie 

(se avsnitt 5.1.2.), samtidigt som denna studie kan bidra ytterligare till förklaringen om 

det autentiska ledarskapets positiva samband med arbetstillfredsställelse genom att 

uppvisa resultatet att beteendemönstret självmedvetenhet har det starkaste sambandet. 

Detta är ändå ett resultat som inte går i linje med det av Eid et al. (2012 s. 58) förda 

resonemanget om att den kommunikation beteendemönstret relationell transparens 

införlivar bidrar till öppenhet och ett gynnsamt arbetsklimat för de anställda, något som 

i denna analys inte utmärker sig i resultaten. 

 

Organisationer som avser att höja den upplevda arbetstillfredsställelsen hos de anställda 

bör särskilt ta i beaktande beteendemönstret självmedvetenhet för att utveckla 

ledarskapet. Självmedvetenhet som i studien beskrivits av Rego et al. (2012 s. 430) och 
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Giallonardo et al. (2010 s. 995) som att ledaren är medveten om hur denna uppfattas i 

andras ögon på organisationen och en medvetenhet om hur ledaren i sin tur påverkar 

dessa. Denna medvetenhet är något som av Ford & Harding (2011 s. 465) tidigare 

diskuterats vara mycket svår att leva upp till, varför initiativ från organisationer till 

personliga möten och konstruktiv feedback mellan ledare och anställda kan utgöra 

verktyg för att öka självmedvetenheten hos den autentiska ledaren. 

5.1.4. Hypotes 2b (H2b) 
"Internaliserad moral är det beteendemönster som har det svagaste sambandet med 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna." 

 

Hypotes 2b (H2b) förkastas. Ur korrelationsanalysen (se tabell 4.2.) kan tydas att det 

enda beteendemönster som inte har något starkt samband (r. > 0.50) med 

arbetstillfredsställelse är balanserad bearbetning. Internaliserad moral kan utifrån 

tabellen ses ha ett starkt samband med en indikator för arbetstillfredsställelse, "jag har 

varierande arbetsuppgifter".  

 

Detta resultat talar emot de förda resonemang av Dinh et al. (2014 s. 42) och Eid et al. 

(2012 s. 56) om att det är näst intill omöjligt för en individ att förlita sig på att en ledare 

är moralisk i sina beslut och i sitt ledarskap, då ledaren knappast själv kan vara moralisk 

i tillräcklig utsträckning för att samtliga individer på en organisation ska uppfatta 

moralen till 100 %. I addition till dessa förda resonemang menar samtidigt Ealias & 

George (2012 s. 38) att då arbetstillfredsställelse utgörs av uppfyllda förhoppningar och 

förväntningar en individ har på organisationen, blir den subjektiva förväntningen på 

ledarens moraliska beteende också avgörande för hur denna individ faktiskt också 

uppfattar ledarens moral, vilket begränsar sambandet mellan just ledarens internaliserad 

moral och individernas uppfattade arbetstillfredsställelse. 

 

Istället visar resultatet från faktoranalysen (tabell 4.2.) att det är beteendemönstret 

balanserad bearbetning som inte uppvisar något starkt samband (r. >0.50) med någon 

indikator för arbetstillfredsställelse bland denna studiens population. Med andra ord har 

det Rego et al. (2012 s. 430) beskriver om detta beteendemönster, att ledaren objektivt 

analyserar information från sina medarbetare innan beslut fattas, inget starkt samband 

med respondenterna i denna studies uppfattade arbetstillfredsställelse. Däremot har 

beteendemönstret mellanstarkt samband (r. = 0.30 till 0.49) med denna variabel vilket 
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ändå tyder på ett samband, däremot ett svagare sådant än vad beteendemönstret 

internaliserad moral har.  

 

Även då hypotes 2b (H2b) förkastas så kan resultatet bidra med att förklara det i 

problematiseringen nämnda efterfrågan av Walumbwa et al. (2008 s. 120) huruvida de 

fyra beteendemönstren av autentiskt ledarskap individuellt påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, vilket resultatet i denna studie tyder på att det 

är beteendemönstret balanserad bearbetning som har det svagaste sambandet med den 

upplevda arbetstillfredsställelsen. 

5.1.5. Hypotes 3 (H3) 
"Autentiskt ledarskap har ett starkare positivt samband på Engagemang jämfört med 
Arbetstillfredsställelse" 
 
Hypotes 3 (H3) korroboreras. Genomfört "paired-samples t-test" mellan variablerna 

engagemang och arbetstillfredsställelse visar att det existerar en signifikant skillnad 

med hänseende på medelvärdet, där det högsta medelvärdet tillfaller engagemang, (se 

tabell 4.6.3.). Som under avsnitt 4.6.3. beskrivs kan vi med minst 95 % säkerhet säga att 

en signifikant skillnad också existerar i hela populationen som inte beror på slumpen. 

De genomförda t-testen som beskrivs utförligare i avsnitt 4.6.1. och 4.6.2. uppvisar 

också skillnader i medelvärden gällande det positiva sambandet mellan ett autentiskt 

ledarskap och engagemang och ett autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse, med 

det högsta medelvärdet för ett positivt samband tillhörande engagemang, vilket också 

stärker hypotesen att engagemang har ett starkare positivt samband med autentiskt 

ledarskap. 

 

Ur korrelationsanalysen (tabell 4.2.) går att tyda att båda variablerna engagemang och 

arbetstillfredsställelse har starka samband (R>0.5) med indikatorer för ett autentiskt 

ledarskap, varför inte denna analys enskilt kan styrka hypotesen. Som ytterligare stöd 

för hypotesen agerar istället faktoranalysen som bevisar att faktor 2, vilken förklarar 

9,201 % av studien (se tabell 3.8.4.b), består av fyra indikatorer varav de tre starkaste är 

indikatorer avsedda att mäta engagemang. Faktorvärdena för dessa tre indikatorer (se 

tabell 4.4) är samtliga nära värdet 7 och faktorvärdet för den fjärde indikatorn som 

avser mäta arbetstillfredsställelse är nära 4,5. Den största faktorn (faktor 1) består enbart 

av indikatorer avsedda att mäta autentiskt ledarskap, vilka förklarar 45,548 % av studien 

(se tabell 3.8.4.b). Alltså är indikatorerna avsedda att mäta autentiskt ledarskap och 
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engagemang de indikatorer som har störst varians (förklaringsgrad) för studien, vilket 

styrker hypotesen att dessa två variabler har det starkaste sambandet med varandra. 

 

Detta resultat bidrar till att stärka de resonemang Judge et al. (2012 s. 216) för gällande 

att individuella personlighetsdrag avgör vad som förhöjer känslan av 

arbetstillfredsställelse. Denna studiens fokus var att se om en viss form av ledarskap 

påverkade arbetstillfredsställelsen hos medarbetare, vilket tyder på att ledarskapet inte 

är den starkaste faktorn i vår population i avseende på individuellt uppfattad 

arbetstillfredsställelse. Samtidigt är resultatet i linje med de resonemang Bakker & 

Demerouti (2008 s. 211) för i sin studie, att ömsesidig feedback mellan medarbetare och 

chefer och individuell beröm påverkar engagemanget hos de anställda, två faktorer som 

inkluderas i beskrivningen av en autentisk ledare, (George, 2003 s. 12; Ilies, Morgeson 

& Nahrgang, 2005 s. 374; MacPhee et al., 2014 s. 393). Med andra ord bidrar resultatet 

gällande hypotes 3 också till att förklara att det autentiska ledarskapet bidrar positivt till 

den hängivenhet en individ har till sin organisation mer än till den individuellt 

subjektiva uppfattningen av arbetstillfredsställelse. 

 

Även då flertalet tidigare forskare (Hassan & Ahmed, 2011 s. 165; Bakker, 2011 s. 265; 

Judge et al., 2001 s. 377; Ealias & George, 2012 s. 38) delat upp engagemang och 

arbetstillfredsställelse som olika fenomen, engagemang som en individs tillgivenhet till 

organisationen och arbetstillfredsställelse som ett momentärt subjektivt tillstånd hänfört 

till en specifik individ eller tidpunkt, kan denna studie uppvisa tendenser som tyder på 

att dessa fenomen är nära besläktade med varandra och även går in i varandra. Från 

faktoranalysen (se tabell 4.4.) syns att flertalet indikatorer från båda fenomenen fått 

liknande svarspoäng från respondenterna vilket inneburit att SPSS placerat dem i 

samma faktor. Faktor 3 rymmer tre indikatorer som avser arbetstillfredsställelse (nöjd 

med lönen, möjligheter till befordring och entusiastisk på arbetsplatsen) och två som 

avser engagemang (exalterad när mycket att göra och full av energi), vilket tyder på att 

en respondent tolkar dessa indikatorer på liknande sätt. Detta resultat kan därmed även 

bidra till ökad förståelse för vilka indikatorer som i framtiden kan vara lämpliga att 

använda för att mäta dessa två fenomen på ett utmärkande sätt. 
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5.2. Sammanfattning av resultat och slutdiskussion 
I detta avsnitt förs en kort sammanfattning av hypoteserna vilket kopplas tillbaka mot 

den i avsnitt 2.6. presenterade forskningsmodellen. 

 

Hypotes 1 (H1), hypotes 2 (H2) och hypotes 3 (H3) samtliga korroboreras, vilket tyder 

på att den teoretiska referensram som ligger till grund för denna studie överrensstämmer 

med dessa resultat i denna studie. Hypotes 2a (H2a) och hypotes 2b (H2b) förkastas 

båda, ett resultat som ändå bidrar till att förklara det i problematiseringen (se avsnitt 

1.2.) efterfrågade forskningen gällande hur de fyra beteendemönstren av det autentiska 

ledarskapet individuellt påverkar den subjektivt uppfattade arbetstillfredsställelsen. 

 

Studien inkluderade samtidigt de två kontrollvariablerna könstillhörighet och 

tjänstgöringstid (avsnitt 3.6.1.) med anledning av att se tendenser till om ett visst 

fenomen kunde hänföras en viss könskategori eller tjänstgöringstid, vilket ur 

klusteranalysen går att tyda hade minimal inverkan på svarsfördelningen bland 

respondenterna utöver det som beskrivs i avsnitt 4.5. De med avseende på dessa 

kontrollvariabler utstickande klustren var kluster 2 och kluster 3. Kluster 2 fick 

benämningen "Den gamla medelmåttan" då detta kluster innehöll de respondenter var 

tjänstgöringstid skiljde sig avsevärt mot övriga respondenters, samt kluster 3 som fick 

namnet "Svennson-Astrid" då detta kluster var överrepresenterat av kvinnor. Utförligare 

diskussion om dessa två kluster inklusive de övriga två klustren återfinns under avsnitt 

4.5.1. - 4.5.4. 

 

Studiens resultat kopplas slutligen till de av Avolio, Walumbwa & Weber (2009 s. 422-

423) och Lowe, Moss, Mahoney & Cogliser (2010 s. 952) förda resonemang om att 

ledarskapet idag inkluderar en större helhet än en eller enstaka individer. Resultaten 

visar att då ett autentiskt ledarskap råder där de anställda känner sig sedda och 

inkluderas i beslutfattandet uppstår ökat engagemang och arbetstillfredsställelse. I det 

moderna samhället med ökat ekonomiskt tryck utifrån bör ledarskapet också anpassa sig 

genom att gå ifrån att enstaka individer beslutar och leder organisationen, till att 

inkludera omgivningen i ledarskapet med ökat engagemang och arbetstillfredsställelse 

som följd. På så sätt menar även Shuck, Reio Jr & Rocco (2011 s. 20), Lockwood (2007 

s. 3) och Azanza, León & Alonso (2013 s. 45) att hela organisationen utvecklas och blir 

konkurrenskraftigare då engagerad personal presterar bättre, samtidigt som individer 
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som känner arbetstillfredsställelse löper mindre risk att drabbas av utbrändhet och 

hälsoproblem. Ett autentiskt ledarskap är med andra ord något som är fördelaktigt för 

hela organisationen och de individer som arbetar inom den, varför fokus bör ligga på att 

utveckla den sortens ledarskap, något som ökar i takt med den moderna 

samhällsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autentiskt ledarskap - För engagemang o

Autentiskt 
Ledarskap

Balanserad 
Bearbetning

Relationell 
Transparens

Internaliserad 
Moral

Självmedvetenhet

Resultaten från samtliga hypoteser återkopplas här till studiens forskningsmodell. Gröna 

heldragna pilar avser korroborerade hypoteser

Grönstreckade pilar symboliserar studiens slutgiltiga resultat för de förkastade 

hypoteserna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 5.2. Slutgiltig forskningsmodell (egen).
 
5.3. Förslag till vidare forskning
I denna studie fick kontrollvariabeln tjänstgöringstid inget signifikant utslag på 

svarsfördelningen bland respondenterna. Denna variabel togs med som kontrollvariabel 

med argumentet att ju längre en individ befunnit sig inom en organisation desto längre 

tid har denna haft att acklimatisera sig till det rådande ledarskapet på arbetsplatsen och 

därför med större tillförlitlighet kunna förhålla sig till enkätens påståenden gällande 

ledarskapet, vilket inte syntes i resultaten. En framtida studie skulle därför kunna byta ut

denna kontrollvariabel mot en åldersvariabel för att se om en individs sammanlagda 

livserfarenheter istället ger utslag på svarsfördelningen bland respondenterna.
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Positivt 

Klimat

Arbetstillfredsställelse

H1 Korroboreras

H3 Korroboreras 

H2 Korroboreras 

Resultaten från samtliga hypoteser återkopplas här till studiens forskningsmodell. Gröna 

pilar avser korroborerade hypoteser och röda avser förkastade hypoteser. 

Grönstreckade pilar symboliserar studiens slutgiltiga resultat för de förkastade 

Slutgiltig forskningsmodell (egen). 

. Förslag till vidare forskning 
fick kontrollvariabeln tjänstgöringstid inget signifikant utslag på 

svarsfördelningen bland respondenterna. Denna variabel togs med som kontrollvariabel 

med argumentet att ju längre en individ befunnit sig inom en organisation desto längre 

aft att acklimatisera sig till det rådande ledarskapet på arbetsplatsen och 

därför med större tillförlitlighet kunna förhålla sig till enkätens påståenden gällande 

ledarskapet, vilket inte syntes i resultaten. En framtida studie skulle därför kunna byta ut

denna kontrollvariabel mot en åldersvariabel för att se om en individs sammanlagda 

ger utslag på svarsfördelningen bland respondenterna.

H2a Förkastas 

H2b Förkastas 
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Positivt 

Engagemang

Vitalitet

Försjunkenhet

Hängivenhet

H1 Korroboreras 

Resultaten från samtliga hypoteser återkopplas här till studiens forskningsmodell. Gröna 

kastade hypoteser. 

Grönstreckade pilar symboliserar studiens slutgiltiga resultat för de förkastade 

fick kontrollvariabeln tjänstgöringstid inget signifikant utslag på 

svarsfördelningen bland respondenterna. Denna variabel togs med som kontrollvariabel 

med argumentet att ju längre en individ befunnit sig inom en organisation desto längre 

aft att acklimatisera sig till det rådande ledarskapet på arbetsplatsen och 

därför med större tillförlitlighet kunna förhålla sig till enkätens påståenden gällande 

ledarskapet, vilket inte syntes i resultaten. En framtida studie skulle därför kunna byta ut 

denna kontrollvariabel mot en åldersvariabel för att se om en individs sammanlagda 

ger utslag på svarsfördelningen bland respondenterna. 
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Perspektivet i studien har varit att se hur medarbetare uppfattat ledarskapet inom sin 

organisation och hur denna syn i sin tur påverkat engagemang och 

arbetstillfredsställelse. Framtida forskare skulle kunna utveckla studien genom att 

addera chefernas perspektiv på sitt eget ledarskap för att sedan jämföra likheter och 

skillnader med medarbetarnas uppfattning om chefernas ledarskap. I studien har 

resonemang förts gällande svårigheten för en individ att vara autentisk fullt ut, varför en 

sådan studie skulle kunna hjälpa chefer att utveckla sitt autentiska ledarskap genom att 

även få medarbetarnas perspektiv på autenticiteten i ledarskapet. 

 

I studien har bevisats att det autentiska ledarskapet har ett positivt samband med både 

engagemang och arbetstillfredsställelse, med det starkaste sambandet med engagemang. 

En förlängning av denna studie vore om framtida forskare adderade en eller flera 

ledarskapsfenomen (exempelvis transformellt ledarskap och karismatiskt ledarskap) för 

att jämföra vilket ledarskap som har det starkaste sambandet med engagemang och 

arbetstillfredsställelse. I organisationer med avsikt att utveckla just engagemanget och 

arbetstillfredsställelsen hos sina anställda kunde en sådan studie kunna hjälpa dessa 

organisationer att utveckla ledarskapet i rätt riktning. 
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Enkät: 

 
 
Examensarbete 

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på C-nivå för att få en examen inom 
företagsekonomi nu till sommaren. Vi som är författare till detta examensarbete heter Mindy von 
Berlepsch och Marcus Blomgren och vi vill på förhand tacka dig för att du har valt att hjälpa oss med 
denna studie. 
Instruktioner: Nedan kryssar du i vad som bäst stämmer överens med din egen åsikt på en skala 
mellan 1-7 där 1 "stämmer inte alls" och 7 är "stämmer helt". 
*Obligatorisk 
Formulärets överkant 

Jag är *  

 Kvinna 

 Man 
Jag har arbetat på samma arbetsplats *  

 Mindre än 1 år 

 1-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 21-25 år 

 26-30 år 

 Mer än 30 år 
Min chef/chefer tar hänsyn till olika åsikter innan beslut fattas *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag känner mig ej delaktig vid beslutsfattande *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag anser att min chef/chefer fattar beslut som baseras på dennes/deras inre värderingar *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag känner mig sedd och uppmuntrad av min chef/chefer *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag anser att min chefs/chefers handlingar går hand i hand med dennes/deras värderingar *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Stämmer inte alls        Stämmer helt

Min chef/chefer erkänner när den/de begått ett misstag *  
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1 2 3 4 5 6 7 

 
Stämmer inte alls        Stämmer helt

Min chef/chefer uppmuntrar medarbetarna till att uttrycka sina egna åsikter *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag har uppfattningen av att min chef/chefer säger exakt vad den/de menar *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

När jag är på jobbet känns det som att arbetsdagen aldrig kommer att ta slut *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jättebra jobbat, en liten bit till bara! 
Min chef/chefer tar gärna emot feedback för att förbättra sitt samspel med andra *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Min chef/chefer är medveten om hur dennes/deras ledaregenskaper uppfattas av 
medarbetarna *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag känner mig full av energi på min arbetsplats *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag tar kritik på arbetsplatsen personligt *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag har lätt för att hantera motgångar på arbetsplatsen *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag blir exalterad när jag har mycket att göra i arbetet *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag har svårt att släppa arbetet när jag kommer hem *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Nu är det bara sista biten kvar! 
Jag känner att jag har ett meningsfullt arbete *  

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag blir inspirerad av mitt arbete *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag är stolt över mitt arbete *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag känner mig ofta entusiastisk när jag kommer till arbetet *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag har goda möjligheter till befordring *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Jag är nöjd över lönen jag tjänar *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Mina arbetsuppgifter är varierande *  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls        Stämmer helt

Nu är det klart! Tack så mycket för din medverkan i denna studie! 
Skicka

 
 

6.2. Tabell och figurförteckning



 

 

Appendix 1 

Kategori        Operationell 

definition 

Frågeställning Källa till frågeställning 

Balanserad 

bearbetning 

Ledarens 
objektiva 
analys av 
relevant 
information 
från 
medarbetarna 
innan 
beslutsfattand
e 

"My leader solicits 
views that challenge his 
or her Deeply held 
positions" 
 
"Listens carefully to 
different points of view 
before 
coming to conclusions" 
 
"Jag känner mig ej 
delaktig vid 
beslutsfattande"(Omvän
t kodad) 

Leroy et al. (2012 s. 
259) 
 
 
 
Rego, Sousa, Marques, 
& Cunha (2012 s. 433) 
 
 
(Egen) baserat på 
resonemang av  Rego, 
Sousa, Marques, & e 
Cunha, 2012 s. 430; 
Rego & e Cunha, 2008 
s. 10;  Rego, Vitória, 
Magalhães, Ribeiro, & 
e Cunha, 2013 s. 62) 

Internaliserad 

moral 

Ledarens 
interna 
moralstandard 

"My leader makes 
decisions based on 
his/her core beliefs" 
 
"Jag känner mig sedd 
och uppmuntrad av min 
chef" 
 
 
 
"My leader 
demonstrates beliefs 
that are consistent with 
actions" 

Leroy et al. (2012 s. 
259) 
 
 
(Egen) baserat på 
resonemang av  Michie 
& Gooty, 2005 s.448-
450) 
 
 
www.mindgarden.com
/ 
products/alq.htm 
(Moriano, Molero, & 
Mangin, 2011 s. 338) 
 

Relationell 

transparens 

Ledarens 
sanna jag och 
öppenhet 

‘‘My leader is willing to 
admit mistakes when 
they are made" 
 
"My leader says exactly 
what he/she means" 
 
"Min ledare uppmuntrar 
medarbetarna till att 
uttrycka sina egna 
åsikter" 

Leroy et al. (2012 s. 
259) 
 
 
 
www.mindgarden.com
/ 
products/alq.htm 
 
 
(Moriano, Molero, & 
Mangin, 2011 s. 338) 



 

 

 
 
Kategori        Operationell definition Frågeställning Källa till frågeställning 

Vitalitet En individs vilja 
och uthållighet vid 
utförandet av en 
arbetsuppgift 

"At my job, I feel 
strong and vigorous" 
 
"Jag tar kritik 
personligt på 
arbetsplatsen"(omvänt 
kodad) 
 
"Jag har lätt för att 
hantera motgångar på 
arbetsplatsen "  
 
" I can continue 
working for very long 
periods at a time" 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

Försjunkenhet En individs 
koncentration och 
försjunkenhet i det 
arbete som utförs 

"When I am working, 
I forget anything else 
around me" 
 
"I feel happy when I 
am working intensly" 
 
"I am immersed in my 
work" 
 
"I get carried away 
when I am working" 
 
"Jag har svårt för att 
släppa arbetet när jag 
kommer hem" 
 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

Hängivenhet En individs "Jag känner att jag har Bakker & Leiter 

Självmedvetenhe

t 

Ledarens 
förmåga att 
förstå sina 
känslor, 
styrkor och 
svagheter 

"My leader is eager to 
receive feedback to 
improve interactions 
with others" 
 
"Min ledare är 
medveten om hur 
dennes 
ledareegenskaper 
uppfattas av 
medarbetarna" 
 
 

Leroy et al. (2012 s. 
259) 
 
 
 
 
Moriano, Molero, & 
Mangin, 2011 s. 338) 



 

 

upplevda känslor 
så som stolthet, 
betydelse, 
entusiasm, 
inspiration och 
utmaning 

ett meningsfullt 
arbete" 
 
"My job inspires me" 
 
"I am proud on the 
work that i do" 
 
 
 
"To me, my job is 
challenging" 

(2010 s. 17) 

 

Bakker & Leiter 

(2010 s. 17) 

Schaufeli, Bakker, & 

Salanova (2006 s. 

707) 

 

Schaufeli, Bakker, & 

Salanova  (2006 s. 

707) 

 
 
Kategori        Operationell definition Frågeställning Källa till frågeställning 

Arbetstillfredsställelse Den grad som en 
individ gillar sitt 
arbete 

"Most days I am 
enthusiastic 
about my work" 
 
"Jag har goda 
möjligheter till 
befordring" 
 
Jag är nöjd över 
lönen jag tjänar" 
 
 
"Mina arbetsdagar 
känns som de 
aldrig kommer att 
ta slut" (Omvänd 
kodning) 
 
"Mitt jobb är 
varierande" 
 

Michel, Lyons, & 

Cho (2010 s. 497) 

 
Lu et al. (2012 s. 
1027) 
 
Lu et al. (2012 s. 
1022) 
 
(Piccolo et al., 
2012 s. 572) 
 
Demerouti, 
Bakker, 
Nachreiner, & 
Schaufeli, 
 (2000 s. 457) 

 
 
Appendix 2 
 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

1 31,000 

2 30,000 

3 30,000 

4 61,000 

Valid 152,000 

Missing ,000 



 

 

 
Appendix 3 
 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 9,816 40,901 40,901 

2 2,042 8,509 49,409 

3 1,769 7,369 56,779 

4 1,273 5,305 62,084 

5 1,181 4,923 67,007 

 
 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 9,565 45,548 45,548 

2 1,932 9,201 54,750 

3 1,641 7,814 62,563 

4 1,171 5,576 68,140 

 
 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 9,351 49,215 49,215 

2 1,906 10,031 59,245 

3 1,303 6,855 66,101 

 
 
Appendix 4 
 

Konstillhorighet  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 84 55,3 55,3 55,3 

1,00 68 44,7 44,7 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Hansyntillasikter 

Mean 4,6645 ,12899 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,4096  

Upper Bound 4,9193  

5% Trimmed Mean 4,7266  



 

 

Median 5,0000  

Variance 2,529  

Std. Deviation 1,59030  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,395 ,197 

Kurtosis -,590 ,391 

delak2 

Mean 3,4474 ,14812 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,1547  

Upper Bound 3,7400  

5% Trimmed Mean 3,3904  

Median 3,0000  

Variance 3,335  

Std. Deviation 1,82619  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness ,294 ,197 

Kurtosis -1,099 ,391 

Beslutvarderingar 

Mean 4,1382 ,13561 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,8702  

Upper Bound 4,4061  

5% Trimmed Mean 4,1535  

Median 4,0000  

Variance 2,795  

Std. Deviation 1,67193  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,213 ,197 

Kurtosis -,656 ,391 

Uppmuntradchefer 

Mean 4,9474 ,13839 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,6739  

Upper Bound 5,2208  

5% Trimmed Mean 5,0263  

Median 5,0000  

Variance 2,911  

Std. Deviation 1,70620  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  



 

 

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,541 ,197 

Kurtosis -,757 ,391 

Chefershandvard 

Mean 4,6579 ,10890 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,4427  

Upper Bound 4,8731  

5% Trimmed Mean 4,7047  

Median 5,0000  

Variance 1,803  

Std. Deviation 1,34265  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,384 ,197 

Kurtosis ,203 ,391 

Erkannarmisstag 

Mean 4,2303 ,15800 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,9181  

Upper Bound 4,5424  

5% Trimmed Mean 4,2558  

Median 4,0000  

Variance 3,794  

Std. Deviation 1,94790  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,111 ,197 

Kurtosis -1,265 ,391 

Uppmuntrarasikt 

Mean 4,8947 ,14526 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,6077  

Upper Bound 5,1817  

5% Trimmed Mean 4,9942  

Median 5,0000  

Variance 3,207  

Std. Deviation 1,79092  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,548 ,197 

Kurtosis -,662 ,391 

Sägervadmenar 
Mean 4,6382 ,13020 

95% Confidence Interval for Lower Bound 4,3809  



 

 

Mean Upper Bound 4,8954  

5% Trimmed Mean 4,7047  

Median 5,0000  

Variance 2,577  

Std. Deviation 1,60525  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,599 ,197 

Kurtosis -,422 ,391 

Feedback 

Mean 4,6382 ,13957 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,3624  

Upper Bound 4,9139  

5% Trimmed Mean 4,6974  

Median 5,0000  

Variance 2,961  

Std. Deviation 1,72073  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,333 ,197 

Kurtosis -,816 ,391 

Medvetenledaregen 

Mean 4,1250 ,12776 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,8726  

Upper Bound 4,3774  

5% Trimmed Mean 4,1126  

Median 4,0000  

Variance 2,481  

Std. Deviation 1,57511  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness ,048 ,197 

Kurtosis -,772 ,391 

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Fullavenergi 
Mean 4,5197 ,12558 

95% Confidence Interval for Lower Bound 4,2716  



 

 

Mean Upper Bound 4,7679  

5% Trimmed Mean 4,5731  

Median 4,5000  

Variance 2,397  

Std. Deviation 1,54821  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,75  

Skewness -,276 ,197 

Kurtosis -,423 ,391 

kriti2 

Mean 3,0526 ,12826 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,7992  

Upper Bound 3,3060  

5% Trimmed Mean 2,9883  

Median 3,0000  

Variance 2,501  

Std. Deviation 1,58130  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness ,360 ,197 

Kurtosis -,849 ,391 

Motgangar 

Mean 4,4605 ,11001 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,2432  

Upper Bound 4,6779  

5% Trimmed Mean 4,4561  

Median 4,0000  

Variance 1,839  

Std. Deviation 1,35628  

Minimum 2,00  

Maximum 7,00  

Range 5,00  

Interquartile Range 1,00  

Skewness ,068 ,197 

Kurtosis -,643 ,391 

Exalterad 

Mean 4,8618 ,12173 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,6213  

Upper Bound 5,1024  

5% Trimmed Mean 4,9167  

Median 5,0000  

Variance 2,252  

Std. Deviation 1,50077  



 

 

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,321 ,197 

Kurtosis -,601 ,391 

svart2 

Mean 4,7171 ,14919 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,4223  

Upper Bound 5,0119  

5% Trimmed Mean 4,7851  

Median 5,0000  

Variance 3,383  

Std. Deviation 1,83930  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,403 ,197 

Kurtosis -1,082 ,391 

Meningsfulltarb 

Mean 5,1842 ,12642 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,9344  

Upper Bound 5,4340  

5% Trimmed Mean 5,3041  

Median 5,0000  

Variance 2,429  

Std. Deviation 1,55866  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,790 ,197 

Kurtosis ,234 ,391 

Inspirerad 

Mean 4,9868 ,13332 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,7234  

Upper Bound 5,2503  

5% Trimmed Mean 5,0702  

Median 5,0000  

Variance 2,702  

Std. Deviation 1,64372  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,550 ,197 

Kurtosis -,530 ,391 



 

 

Stolt 

Mean 5,2434 ,13814 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,9705  

Upper Bound 5,5164  

5% Trimmed Mean 5,3553  

Median 6,0000  

Variance 2,901  

Std. Deviation 1,70312  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,738 ,197 

Kurtosis -,453 ,391 

 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

arbet2 

Mean 2,5592 ,12858 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,3052  

Upper Bound 2,8133  

5% Trimmed Mean 2,4254  

Median 2,0000  

Variance 2,513  

Std. Deviation 1,58525  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness ,936 ,197 

Kurtosis ,140 ,391 

Entusiastisk 

Mean 4,6776 ,13022 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,4203  

Upper Bound 4,9349  

5% Trimmed Mean 4,7412  

Median 5,0000  

Variance 2,578  

Std. Deviation 1,60546  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,414 ,197 



 

 

Kurtosis -,572 ,391 

Befordring 

Mean 3,7961 ,15033 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,4990  

Upper Bound 4,0931  

5% Trimmed Mean 3,7734  

Median 4,0000  

Variance 3,435  

Std. Deviation 1,85336  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness ,088 ,197 

Kurtosis -,982 ,391 

Lon 

Mean 3,7434 ,15239 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,4423  

Upper Bound 4,0445  

5% Trimmed Mean 3,7149  

Median 4,0000  

Variance 3,530  

Std. Deviation 1,87876  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 3,00  

Skewness -,016 ,197 

Kurtosis -1,180 ,391 

varierandearbetsu 

Mean 4,9671 ,13379 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,7028  

Upper Bound 5,2314  

5% Trimmed Mean 5,0482  

Median 5,0000  

Variance 2,721  

Std. Deviation 1,64947  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,00  

Skewness -,485 ,197 

Kurtosis -,642 ,391 
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Rotated Factor Matrix a 

 Factor 

1 2 3 4 

Hansyntillasikter ,809    

Uppmuntrarasikt ,801    

Erkannarmisstag ,801    

Feedback ,775    

Medvetenledaregen ,735    

Uppmuntradchefer ,647  ,377  

Sägervadmenar ,629  ,322  

Chefershandvard ,510 ,373   

Inspirerad ,324 ,783 ,405  

Stolt ,320 ,741 ,304  

Meningsfulltarb ,354 ,693 ,320  

varierandearbetsu ,376 ,451 ,360  

Fullavenergi ,384 ,342 ,707  

Entusiastisk ,306 ,599 ,623  

Befordring   ,536  

Exalterad  ,379 ,489  

Lon ,457  ,477  

arbet2    ,741 

kriti2    ,443 

Beslutvarderingar    ,383 

svart2  -,322  -,343 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Final Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 4 

Konstillhorighet ,52 ,47 ,37 ,44 

Tjanstgoringstid 2,26 5,40 2,77 2,43 

Hansyntillasikter 3,06 5,13 3,57 5,79 

Uppmuntradchefer 3,03 5,03 4,33 6,18 

Chefershandvard 3,06 4,73 4,63 5,44 

Erkannarmisstag 2,32 4,60 2,77 5,74 

Uppmuntrarasikt 3,13 5,23 3,70 6,21 

Sägervadmenar 2,42 5,07 4,67 5,54 

Feedback 2,52 5,17 3,67 5,93 

Medvetenledaregen 2,55 4,60 3,17 5,16 

Fullavenergi 2,87 4,30 4,00 5,72 



 

 

Motgangar 3,29 4,60 4,57 4,93 

Exalterad 3,55 4,73 5,03 5,51 

Meningsfulltarb 3,35 5,20 5,17 6,11 

Inspirerad 3,06 4,80 4,70 6,20 

Stolt 3,19 5,10 5,37 6,30 

Entusiastisk 2,87 4,20 4,47 5,93 

Befordring 2,29 3,30 3,63 4,89 

Lon 2,00 3,13 3,27 5,16 

varierandearbetsu 2,97 4,67 5,23 6,00 

delak2 2,61 4,73 3,83 3,05 

arbet2 2,52 3,27 2,93 2,05 

kriti2 2,10 3,77 3,50 2,97 

svart2 5,74 4,10 4,87 4,43 

Beslutvarderingar 2,74 4,20 4,67 4,56 
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Group Statistics 

genom_autent N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
genom_engage >= 5,00 59 5,1377 ,62487 ,08135 

< 5,00 93 4,3051 ,86749 ,08995 

 
 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
genom_engage Equal 

variances 
assumed 

15,316 ,000 6,623 150 ,000 1,01184 ,15278 ,70997 1,31371 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    9,609 111,708 ,000 1,01184 ,10530 ,80319 1,22050 

 
Group Statistics 

genom_autent N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
genom_arbets >= 5,00 59 4,5525 ,85528 ,11135 

< 5,00 93 3,5656 ,98052 ,10167 

 
 
 
 
 
 



 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
genom_arbets Equal 

variances 
assumed 

3,027 ,084 6,348 150 ,000 ,98695 ,15547 ,67976 1,29414 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    6,545 135,608 ,000 ,98695 ,15078 ,68876 1,28515 

 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 genom_arbets 3,9487 152 1,04862 ,08505 

genom_engage 4,6283 152 ,87989 ,07137 

 
 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 1 genom_arbets - 

genom_engage 
-,67961 ,67227 ,05453 -,78734 -,57187 -12,463 151 ,000 

 


