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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Johan Willander på Högskolan i Gävle som alltid 

lämnat utvecklande konstruktiv kritik. Vi vill också rikta ett tack till medarbetarna på 

omvårdnadsenheten som möjliggjorde vår undersökning. Slutligen vill vi tacka våra familjer 

som har varit stort stöd och visat tålamod under vår studietid.  
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Title: Which leadership style is most preferable from an employee perspective?  

A quantitative study about leadership styles.  

 

Abstract: The purpose of this study was to examine the leadership style that is preferred by 

the employees from a psychosocial- and productive perspective. The study is based on Lewin 

et al´s research on the three leadership styles authoritarian, democratic and laissez-faire 

leader. This is a quantitative study with a questionnaires as data collection method. The 

sample consisted of individuals working in a municipality in one nursing unit. The data from 

the survey were analyzed by three separate one-way depending ANOVA in IBM statistics 

SPSS 22. As the leadership groups were compared with each other, the results showed, just as 

previous research, that the democratic leadership style was most preferable from both 

psychosocial and productivity perspective. The study is based on three hypotheses, 

hypotheses 1 and 3 was confirmed by the results while hypothesis 2 was rejected. Employees 

prefer a leadership style that promotes participation and collaboration that creates a 

foundation to work independently.  

 

Keywords: leadership style, authoritarian, democratic, laissez-faire, psychosocial, work 

environment, productivity, employee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilken ledarstil som är önskvärd av 

medarbetarna ur ett psykosocialt- och produktivt perspektiv. Studien baseras på Lewin et al´s 

forskning om de tre ledarstilarna auktoritär, demokratisk samt låt-gå ledaren. Detta är en 

kvantitativ studie med enkäter som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av individer som 

arbetar på en kommun inom omvårdnadenheten. Datat från enkäten analyserades genom tre 

separata envägs-beroende ANOVA i IBM statistics SPSS 22. Då ledarstilsgrupperna 

jämfördes med varandra visade de på, precis som tidigare forskning, att den demokratiska 

ledarstilen var mest önskvärd ur både psykosocialt och produktivitetsperspektiv. Studien 

baseras på tre hypoteser, hypotes 1 och 3 bekräftades genom resultatet medan hypotes 2 

förkastades. Medarbetarna föredrar en ledarstil som förespråkar delaktighet och samverkan 

som skapar en grund och trygghet för ett självständigt arbete.     

 

Nyckelord: ledarstil, auktoritär, demokratisk, låt-gå, psykosocial, arbetsmiljö, produktivitet, 

medarbetare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Introduktion  

Alla människor kommer någon gång i kontakt med en ledare. Ledarens agerande påverkar vår 

tillvaro på arbetsplatsen och i det privata livet. Då medarbetarna är en viktig resurs för 

organisationerna ställs krav om gott ledarskap. Forskning visar att ledarens beteende 

korrelerar med produktivitet och arbetstillfredsställelse (Chiok Foong Look, 2001). Tidigare 

studier visar att ledarskapet har störst påverkan på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö då 

ledaren har bäst förutsättningar att skapa en motiverande och stödjande arbetsmiljö. Oavsett 

ledarstil bör samtliga ledare sträva efter att uppnå god psykosocial arbetsmiljö då detta även 

leder till ökad produktivitet (Chiok Foong Look, 2001). Denna uppsats undersöks mot 

arbetslivet samt vilken ledarstil som är önskvärd hos medarbetarna ur ett psykosocialt- och 

produktionsperspektiv. Föreliggande uppsats baseras på Lewins (Gold, 1999; Scheidlinger, 

Yeshiva, 1994) tre ledarstilar; auktoritär, demokratisk samt låt-gå ledaren.  

Northouse (2013) beskrivning av en ledare är en individ som leder ett processarbete med en 

grupp för att uppnå gemensamma mål. Synen på vad som är en fungerande ledarstil har 

genom åren förändrats i takt med samhällets utveckling och organisationernas 

strukturförändringar. Ledarskap är inte ett statiskt fenomen utan är under konstant förändring. 

Det som idag benämns som den Svenska modellen är bidragande till utvecklingen av 

ledarskapet. Arbetstagare och arbetsgivare organiserades i början av 1900-talet för att 

tillsammans komma överens om vilket arbetsklimat som ska råda (Granberg, 2011). Detta 

ställer krav på både arbetsgivare och arbetstagare om vad som ska uppfyllas samt att det 

skapar en tryggare arbetsmiljö och ökat självbestämmande. Ledaren måste nu även ta hänsyn 

och arbeta med de riktlinjer som skapats för en god arbetsmiljö. För att förstå dagens 

ledningsteorier behöver historien studeras, då de moderna ledningsteorierna bygger på de 

tidigare teorierna. När det finns förståelse för bakgrunden tydliggörs vilka delar som följt med 

från de gamla ledningsteorierna och idag påverkar de moderna teorierna (Kauffman, 

Kauffman, 2011). 

 Under industrialismen förespråkades hierarkiskt auktoritärt ledarskap. F. Taylor och M. 

Weber (Granberg, 2011) visade på detta med sina teorier som scientific management och den 

byråkratiska skolan. De ansåg att människor generellt är lata och behöver styras med 

belöningar och hot för att uppfylla sina uppgifter. Lönen var enda belöningsformen medan 

bestraffning, degradering och avsked ansågs vara lämpliga hot (Granberg, 2011). I första 

hälften av 1900-talet var organisationerna typiskt hierarkiska, auktoritära och statiska där 

samhället hade lite påverkan (SOU 1999:69). Synen på en ledare i början av 1900-talet var att 



de personliga egenskaperna hos ledaren styrde det som ansågs vara framgångsrikt ledarskap. 

Därför fokuserade de flesta studierna på att kartlägga särskilda personliga egenskaper som 

ledarna sedan rekryterades utifrån. Genom dessa metoder kan du dock inte säga vad som är 

framgångsrikt ledarskap enbart baserat på personliga egenskaper (Thompson, 2000). 

Ledarskapet byggdes på att effektivisera andras insatser, medarbetarna sågs som maskiner 

utan egen tanke och handling (SOU 1999:69). 

 Under 1960-talet uppmärksammades ledarens arbetssituation i kombination med ledarens 

personliga egenskaper. Forskningen undersökte då istället vilka personliga egenskaper som 

passar i olika situationer (Granberg, 2011). Detta kom att utvecklas under 70-talet då 

situationsanpassat ledarskap gjorde ett stort avtryck. Detta blev lätt att studera genom 

konjunktursvängningarna, en ledarstil som var framgångsrik under en konjunktur var inte det i 

en annan konjunktur (Thompson, 2000; Granberg, 2011).  I takt med samhällets utveckling 

ställs krav på effektivisering som i sin tur ökar prestationskraven hos medarbetare. Därmed 

behövs en ledare som både kan leda ur ett ekonomiskt perspektiv för att behålla 

produktiviteten men även en ledare som genom socialt perspektiv kan motivera sina 

medarbetare och få dem trivas med sina uppgifter och är tillfredsställda. Lewins teorier 

(Scheidlinger & Yeshiva, 1994; Gold 1999) om de tre ledarskapsstilarna härstammar från 30-

talet men ligger till grund för mycket av dagens forskning som framförallt förespråkar 

situationsanpassat ledarskap och samspel (Franson, Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008). Inom 

det situationsanpassade ledarskapet benämns ledarstilarna idag som personalinriktat ledarskap 

och produktionsinriktat ledarskap. Den personalinriktade ledaren kan relateras till Lewins 

(Gold, 1999) demokratiska ledarstil, där fokus ligger på medarbetaren och hur denne kan 

lyftas på bästa sätt. Den produktionsinriktade ledaren kan relateras till Lewins (Gold, 1999) 

auktoritära ledarstil som ser medarbetarna som en resurs för att nå organisationens mål. 

Graden av produktionsinriktning och personalinriktning kan mätas i en faktoranalys utifrån 

chefsbeteende. Låga värden på både produktionsinriktat- och personalinriktat beteende 

benämns även här som Lewins (Gold, 1999) låt-gå ledare (Granberg, 2011).  

 McGregors teori om människan som individer förtydligar skillnader mellan gamla och nya 

studier om ledarskap (Russ, 2013).  McGregors teori X kan kopplas till den gamla synen på 

ledarskap och den auktoritära stilen, medan teori Y kan liknas med den nya synen och den 

demokratiska ledarstilen (Granberg, 2011). 

 

I teori X definieras synen på människan som lat och ovillig att arbeta, därför krävs en ledarstil 

som är auktoritär och tvingande.  Människan undviker ansvar och trivs med att ledas, hon 
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dirigeras genom straff och belöningar (Russ, 2013). 

 I teori Y definieras människan som en kännande och fritt tänkande individ med 

arbetsvillighet. Människan vill ha kontroll över sin egen arbetssituation, systemet med straff 

och belöning har istället en motverkande effekt i teori Y. Ledarstilen här bör vara stödjande 

och ge utrymme för personlig utveckling (Granberg, 2011; Russ, 2013).    

 

Ledarskapsstilar 

I ovanstående text kan Lewins tre ledarstilar (Gold, 1999) kännas igen i många studier om 

ledarskap (Russ, 2013; Franson Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008; Granberg, 2011). Därför 

kommer dessa representera studiens inriktning på ledarskap. Ledarskapsstilarna har sin grund 

i Lewins fältteori om de tre ledarstilarna auktoritär, demokratisk samt låt-gå stilen 

(Scheidlinger & Yeshiva, 1994; Gold, 1999).  

 Den auktoritära ledarstilen representerar den tidigare forskningen (Cammalleri, Hendrick, 

Wayne, Pittman, Blout & Prather, 1973) och synen på ledaren, som styrde med order och 

tvång. I Lewins fältteori anses den auktoritära ledarstilen som minst önskvärd av deltagarna i 

studien(Gold, 1999). Ledarstilen har dock utvecklats med tiden och en auktoritär ledarstil idag 

kan istället innebära hierarkiska beslut samt tydliga direktiv. Detta kan medarbetare uppleva 

som en trygghet då det skapar mindre utrymme för missförstånd. Den auktoritära ledaren 

fokuserar på prestationen och produktiviteten. Den här ledarstilen anser att personlig kritik är 

ett bra medel för kommunikation. Den auktoritära ledaren lyssnar ofta på andras uppfattningar 

men har egentligen redan bestämt sig (Jäverberg & Taravosh, 1997). Auktoritärt ledarskap 

lämpar sig bäst i pressade situationer där snabba beslut måste tas, exempelvis inom 

räddningstjänsten (Stojkovic, Djurovic & Djordjevic, 2013; Cammalleri et al. 1973; Dreikurs 

& Ferguson, 2011; Schoel & Bluemke, 2011). 

 Den demokratiska ledarstilen är den som enligt den nya moderna forskningen lämpar sig bäst 

som ledare i de flesta situationer (Stojkovic et al. 2013; Dreikurs & Ferguson, 2011). Den 

demokratiska ledaren arbetar i ett samspel med sina medarbetare där alla är delaktiga i 

beslutsprocesserna. Kommunikationen är likriktad. Fördelar med ett demokratiskt ledarskap 

är att det skapar delaktighet samt ansvarstagande hos medarbetarna då de känner sig delaktiga 

i besluten. Ledaren fokuserar på fakta i beröm och kritik. Den demokratiska ledaren fokuserar 

mer på att vägleda medarbetarna så att de kan arbeta självständigt. Det egna ansvaret skapar 

motivation då medarbetaren konstant utvecklas. Dock kan problem uppstå när snabba beslut 



behöver fattas, då det är många beslutsfattare med i processen (Stojkovic et al. 2013; Dreikurs 

& Ferguson, 2011).  

 Låt-gå ledaren har ett passivt ledarskap. Ledarstilen låt-gå (Buch, Martinsen & Kuvaas, 

2015; Dreikurs & Ferguson, 2011; Granberg, 2011) innebär att ledaren lämnar 

beslutsfattandet och arbetsfördelningen på medarbetarna själva. Om låt-gå ledaren tar beslut 

är de ofta försenade och arbetsgruppen har redan åtgärdat detta på egen hand. Då ledaren inte 

har självförtroende eller auktoritet att styra situationer är det lätt att släppa allt styrande till 

medarbetarna själv och blir då en låt-gå ledare (Dreikurs & Ferguson, 2011).  Ledaren 

tillhandahåller det material som behövs för en arbetsuppgift sedan är det upp till medarbetaren 

att lösa uppgiften (Gold, 1999).  

Psykosocial	  arbetsmiljö	  

Forskning visar att ledarskap har stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön (Mehrad, 

Fallahi, 2014) Den psykosociala arbetsmiljön är författad i Sveriges arbetsmiljölag (SFS; 

1977:1160). Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olyckor samt i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. Vad som definieras som psykosocial arbetsmiljö är trygghet i anställning, 

möjlighet att utvecklas och god relation till medarbetarna (SFS; 1977:1160). Psykosocial 

arbetsmiljö berör samspelet med individen och den omgivande miljön och kan därför vara 

svår att identifiera. Personlighet, livsstil och genetisk bakgrund är personliga faktorer som 

påverkar medarbetares hälsa. Arwedson, Lindin Roos och Björklund (2007) menar vidare i 

sin studie att dessa faktorer även påverkar de förväntningar samt krav varje individ har om 

vad de anser är god psykosocial arbetsmiljö. Det finns enligt Holmström, Eklundh och 

Ohlsson (2012) tre kriterier som bör uppfyllas för ett gott psykosocialt arbete. Första kriteriet 

innebär att det bör finnas ett utrymme för självbestämmande samt ett kvalificerat 

kunskapsinnehåll. Det andra kriteriet innebär att arbetet bör innehålla ett så kallat socialt 

samspel, kontakt och samarbete med andra medarbetare. Sista kriteriet är att uppnå fysisk, 

emotionell samt materiell trygghet, dessa tre utgör en grund för att individen ska uppnå 

trygghet på arbetsplatsen. Arwedson et. al (2007) har även beskrivit i sin studie en modell 

som kan ligga till grund för att uppnå god arbetsmiljö. Modellen är uppdelad i tre hörnstenar, 

den första är kontroll. Kontroll innebär att medarbetarna ska få utrymme till att kunna ta egna 

beslut över sitt arbete. Den andra hörnstenen benämns som stöd. Denna hörnsten påpekar 

vikten av att ha stöd från sina medarbetare, social kontakt inger en känsla av att känna sig 

behövd som i sin tur ger meningsfullhet i det man gör, att arbetet som utförs har någon 

betydelse. Sista hörnstenen vilar på ordet krav, här beskrivs krav i ett positivt sammanhang, 
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finns krav sker även förändringar, förändringar är viktiga för att fortsatt behålla en god 

arbetsmiljö	  (Arwedson et. al 2007).   

 Av alla faktorer som medarbetaren har i sin arbetsmiljö visar forskningen (Wilkinson & 

Wagner, 1993) att ledarskapet har störst påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Vilken 

ledarskapsstil som är bäst lämpad för att få en god psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse råder det delade meningar om. Wilkinson & Wagner (1993) menar att 

det är situationerna som avgör vilken ledarstil som lämpar sig bäst. Samtliga ledare bör 

oavsett ledarstil arbeta för att uppnå god psykosocial arbetsmiljö, då detta leder till bättre 

produktivitet och ekonomi (Chiok, Foong Loke, 2001).  Om ledarens ledarskap kan främja 

individers självinsikt och kompetens samt minska stress och konflikter minimeras 

medarbetarnas frånvaro vilket återspeglas i produktionen (Kauffman & Kauffman, 2011).  

Produktivitet 

Chiok Foong Loke (2001) definierar produktivitet som ett organisatoriskt slutresultat, där mål 

och arbetsinsatser blir tydliga då de mäts mot förbrukade resurser. Produktiviteten är av stor 

vikt oavsett organisation då det är grundläggande för organisationens existens. Det kan handla 

om måluppfyllande, ekonomi samt utveckling. Rubenowitz (2012) beskriver två vägledande 

principer för att öka produktiviteten. Den första grundar sig på yttre tvångsbetonade 

incitament. De yttre medlen för att styra den anställde i syfte att öka produktion kan vara hög 

detaljpräglad och kontrollerande ledning. Dator- och maskinstyrda arbetsuppgifter liknande 

ett löpande band samt prestationsbaserade löner tillhör också de yttre incitamenten. Den andra 

principen baseras på inre motivationsbetonade incitament. Fokus här ligger på att den 

anställde ser en mening med sina arbetsuppgifter samt att de motsvarar kompetensen och 

inger känsla av stimulans. Den anställde får ansvarsfyllda uppgifter som i sin tur leder till 

lojalitet mot företaget(Rubenowitz 2012).  

 Det finns flera olika faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön och 

produktiviteten i en organisation, som exempelvis personliga anledningar. Forskningen visar 

dock att ledarskapet har stor inverkan på båda dessa perspektiv (Chiok Foong Look, 2001). 

Därför väljer vi att avgränsa vår studie till ledarskapets påverkan ur ett medarbetarperspektiv.  

Då medarbetarna är en organisations viktigaste resurs har vi valt att belysa vilken ledarstil 

som enligt medarbetarna fungerar bäst.  



 

Syfte 

Ledarskap är ett stort forskningsområde och det finns många studier men få är vinklade ur 

medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien är att undersöka vilka ledarstilar som är 

önskvärda ur medarbetares synpunkt både ur den psykosociala- och produktionsaspekten 

utifrån Lewins teori om de tre ledarstilarna; auktoritär, demokratisk samt låt-gå stilen.  

	  

Hypotes 

H1: Medarbetarna föredrar den demokratiska ledarstilen ur ett psykosocialt perspektiv. 

 

H2: Medarbetarna föredrar den auktoritära ledarstilen ur produktionsperspektiv.  

 

H3: Låt-gå ledarstilen kommer vara minst önskvärd i situationerna, ur både ett psykosocialt 

och produktionsperspektiv.   

 

Metod 

Deltagare & Urval 
Studiens deltagare är valda genom ett bekvämlighetsurval. Deltagarna är anställda inom en 

organisation som arbetar med omvårdnad. Gymnasial undersköterskeutbildning är den 

övervägande utbildningsnivån. Enheten har 100 anställda, samtliga har tilldelats enkäten. Av 

dessa 100 anställda har 78 personer besvarat enkäten vilket motsvarar 78 %. Tre av enkäterna 

var ofullständigt ifyllda och räknas därmed som bortfall därför presenteras 75 enkäter i 

studien. Männen står för 14.7 % medan kvinnorna svarar för 85.3 %. Totalt deltog 75 

personer (64 kvinnor och 11 män; Medelålder M=37.87, SD=12.35; Åldersintervall 20-67 år) 

Material & mätinstrument 

För att nå hög svarsfrekvens användes en pappersenkät som datainsamlingsmetod. Valet av 

pappersenkät baseras på att deltagarna inte har tillgång till dator under arbetstid. Enkäten 

delades ut under arbetsplatsträffar av möteskallande chefen. Då studien baseras på enkäten har 

stor vikt lagts på dess konstruktion och utformning. Utformningen av enkäten har stöd i 

litteratur och tidigare forskning som berör ämnesområdet. Det finns två bakgrundsfrågor 
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gällande ålder och kön på enkäten. Enkäten består av tre scenarier där varje scenario 

representerar en ledarstil (se bilaga 1). Efter varje scenario följer nio frågor, frågorna är jämt 

fördelade med fyra frågor av varje ur psykosocialt och produktionsperspektiv. Den nionde 

frågan är direktställd angående hur väl ledarstilen passar individen personligen. Efterföljande 

frågor är samma för varje scenario och besvaras utifrån skattningsskalor.  Skalan löper från 

1=stämmer inte alls till 7=stämmer bra.  Nummer 4 på skalan representerar alternativet 

varken eller (se bilaga 2). 

 Scenarierna baseras på Lewins teori om de tre ledarstilarna, auktoritär, demokratisk och låt-

gå ledaren (Scheidlinger & Yeshiva, 1994; Gold, 1999) men utformades av författarna till 

föreliggande uppsats. Scenarierna inleds med en fiktiv arbetsplatsbeskrivning som är lika för 

samtliga scenarier. Arbetsplatsbeskrivningen är beskriven ur en omvårdnads miljö för att 

deltagarna lättare skall kunna relatera och sätta sig in i scenarierna. Ledarstilarna manipuleras 

därefter genom en arbetssituation som berör arbetsplatsträff och arbetsfördelning. Scenarierna 

har bearbetats i flera omgångar för att minimera risken av att lägga in värderingar i 

arbetsplatsbeskrivningen och beskrivningen av ledarstilarna. Beskrivningarna utformades så 

neutrala som möjligt och informationen till deltagaren är inte positivt eller negativt värderad, 

som skulle kunna påverka deltagarens uppfattning om ledarstilen. En pilotstudie genomfördes 

på scenarierna för att säkerställa att det är den ledarstil som är avsedd att beskrivas som 

faktiskt beskrivs. Deltagarna i pilotstudien valdes genom bekvämlighetsurval, som bestod av 

familj och vänner till oss. 15 deltagare fick läsa scenarierna och därefter markera den ledarstil 

de ansåg beskrivas i respektive scenario. Då samtliga deltagare identifierade rätt ledarstil mot 

tillhörande scenario ansåg vi dessa relevanta för vår studie.  

 Frågorna är utformade av författarna till föreliggande uppsats. De frågorna som rör 

psykosociala aspekterna baseras på kontroll-krav- och stödmodellen (Arwedson et. al 2007) 

samt de tre kriterierna som anses ge en god psykosocial arbetsmiljö utifrån Holmström, 

Eklundh och Ohlsson (2012). Rubenowitz (2012) principer; yttre tvångsbetonade incitament 

samt inre motivationsbetonade incitament ligger till grund för frågorna som berör 

produktiviteten. Då deltagarna skulle besvara enkäten på arbetstid och scenarierna består av 

omfattande text ansåg vi att antal frågor bör begränsas på grund av medarbetarnas tidsbrist. 

Under enkätens skapande har frågorna reviderats för att minimera eventuella missförstånd och 

att de som avses mätas mäts. Därefter har en pilotstudie genomförts på frågorna för att 

bekräfta relevansen i frågorna. Deltagarna i pilotstudien var 10 omvårdnadsstudenter.  

Deltagarna fick med egna ord återberätta efter att de läst frågorna hur de tolkade frågorna. 

Deras svar överensstämde med vår avsikt.  



Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades platschefen på enheten via telefon. Det beslutades att cheferna 

skulle lämna ut enkäterna under arbetsplatsträffarna. Enkäterna var häftade i kompendium 

med ett missivbrev som försätssblad. Samtliga deltagare har fått sin enkät tilldelad under en 

arbetsplatsträff.  För att försäkra att deltagarna fick samma information deltog vi vid ett 

morgonmöte och informerade samtliga chefer om studien. Missivbrevet innehöll information 

om hur enkäten skulle fyllas i samt våra kontaktuppgifter vid eventuella funderingar. 

Deltagarna fick även information om att deltagandet var frivilligt. Instruktionerna deltagarna 

fick var att de skulle läsa scenarierna i ordningsföljd och besvara efterföljande frågor. Samt att 

de inte fick gå tillbaka i enkäten för att ändra sina svar. På varje avdelning fanns en låda där 

deltagarna kunde lämna sin besvarade enkät som sedan samlades in.  

Design och analys 

Studien utfördes med en så kallad inom-personsdesign, vilket innebär att det är samma 

deltagare som mäts i varje nivå av oberoende variabeln (Dancey & Riedy, 2011). Designen 

har en oberoende variabel (ledarstil) med tre nivåer, auktoritär, demokratisk samt låt-gå stilen. 

Beroende variablerna är psykosocial arbetsmiljö samt produktivitet. I studien manipulerades 

ledarstilarna i scenarier Vi har använt oss av statistisk analys för att analysera data och visa på 

resultat i statistikprogrammet IBM statistics SPSS 22. För resultatet har en variansanalys 

genomförts i form av tre separata envägs beroende variansanalys (ANOVA). För att 

säkerställa reliabiliteten av frågorna i mätinstrumentet genomfördes ett reliabilitetstest, 

Cronbach Alpha (se Pallant, 2013). I den här studien betraktas p<.05. som signifikant. 

 

Generaliserbarhet, Reliabilitet & Validitet 

Några generella slutsatser av resultatet går inte att dra trots att studien hade en kvantitativ 

ansats och genomfördes genom en enkätstudie. Det innebär att vi inte kan uttala oss om en 

större population än de som deltagit i studien. För att kunna generalisera resultatet bör 

respondenterna vara slumpmässigt utvalda (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Då deltagarna inte är slumpmässigt utvalda till den här studien så kan inte resultatet 

representera samtliga omvårdnadsanställda i kommunen.  

 Inre validitet innebär graden av överensstämmelse mellan mätinstrumentet och det vi avser 

att mäta. Yttre validitet belyser vad som utifrån studien kan sägas om populationen, om 

resultatet kan generaliseras (Kylén, 2004; socialresearchmethods.net, 2015-04-16). I ett försök 

att uppnå inre validitet har vi utfört pilotstudier på scenarierna och frågorna samt kritiskt 
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granskat enkätens innehåll. Vi inser dock att fler frågor i enkäten troligen hade stärkt 

validiteten ytterligare. Den yttre validiteten är dock inte uppfylld då resultatet från studien inte 

är generaliserbart.  

 Reliabiliteten avser att mäta metodens tillförlitlighet i mätningen. Ett sätt att stärka detta är 

att efter en tid upprepa mätningen, resultatet skall då från den upprepade mätningen 

överensstämma med den första mätningen (Kylén, 2004) (socialresearchmethods.net, 2015-

04-16). För att säkerställa reliabiliteten av frågorna i mätinstrumentet genomfördes ett 

reliabilitetstest, Cronbach Alpha (Pallant, 2013).  Pallant (2013) förklarar att den ideala 

koefficienten av en skala bör vara över 0.7. I den här studien testades varje ledarstil mot 

frågorna och resultatet visar ett spann från 0.753 till 0.848.   

 

Forskningsetiska	  överväganden	  
I föreliggande uppsats har hänsyn tagits mot de forskningsetiska övervägandena och 

individskyddskravet. Informationskravet är uppfyllt då chefer och deltagare fått relevant 

information om studien och att deltagandet var frivilligt i studien. Genom att deltagarna själva 

beslutade om sitt deltagande uppfylldes samtyckeskravet. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet kan inte besvarade enkäter kopplas till enskilda individer samt att 

insamlad data endast använts i föreliggande uppsats.  

 

Resultat	  
Tre separata envägs beroende ANOVA genomfördes där ledarstilen (oberoende variabeln) 

med de tre nivåerna analyserades i relation till psykosociala perspektivet, 

produktionsperspektivet (beroende variablerna) samt hur väl ledarstilen passar mig (fråga 9).  
 

Ledarskaps preferens ur psykosocialt perspektiv 

Den auktoritära ledarstilen [M=16.99, s=5.28], den demokratiska ledarstilen 

[M=21.83,s=4.48] och låt-gå ledarstilen [M=13.24, s=5.47] skiljde sig signifikant åt 

[F(2,148)=55.54, p<0.001, Ƞρ2=0.43].  Resultatet visar att den demokratiska ledarstilen 

föredrogs ur ett psykosocialt perspektiv. Post hoc LSD-test genomfördes och visade att alla 

nivåerna skiljer sig signifikant åt. Den demokratiska ledarstilen skattades högre än den 

auktoritära ledarstilen och låt-gå ledarstilen. Den auktoritära ledarstilen skattades högre än 

låg-gå ledarstilen. Hypotes 1 bekräftas av resultatet. (Se figur 1) 



Ledarskaps preferens ur produktions perspektiv 

Den auktoritära ledarstilen [M=20.23, s=5.25], den demokratiska ledarstilen [M=21.71, 

s=4.25] och låt-gå ledarstilen [M=13.39, s=5.92] skiljde sig signifikant åt [F(2,148)=54.53, 

p<0.001, Ƞρ2=0.42]. Resultatet visar att den demokratiska ledarstilen föredrogs ur ett 

produktionsperspektiv. Post hoc LSD-test genomfördes och visade att alla nivåerna skiljer sig 

signifikant åt. Den demokratiska ledarstilen skattades högre än den auktoritära ledarstilen och 

låt-gå ledarstilen. Den auktoritära ledarstilen skattades högre än låt-gå ledarstilen. Hypotes 2 

förkastas medan hypotes 3 bekräftas. (Se figur 1) 

Fråga 9  

Medarbetarna skattade hur väl varje ledarstil passade dem. Den auktoritära ledarstilen 

[M=4.25, s=1.49], den demokratiska ledarstilen [M=5.39, s=1.67] och låt-gå ledarstilen 

[M=2.77, s=1.64] skiljde sig signifikant åt [F(2,148)=54.51, p<0.001, Ƞρ2=0.42]. Post hoc 

LSD-test genomfördes och visade att alla nivåer skiljer sig signifikant åt. Resultatet visar att 

den demokratiska ledarstilen passade bäst jämfört mot den auktoritära ledarstilen och låt-gå 

ledarstilen. Den auktoritära ledarstilen var mer önskvärd än låt-gå ledarstilen.  (Se figur 2) 
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Figur 1. Medelvärden (M) för varje ledarstil mot beroende variablerna, psykosocialt och 

produktivitet. N.75.  

 

 

 
Figur 2. Medelvärdena (M) för fråga 9, med utgång från en 7-gradig lickertskala. N.75.  

 

	  

	  

	  

	  



Diskussion	  	  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon ledarstil som var mer 

önskvärd ur ett medarbetarperspektiv. Samt att undersöka potentiella skillnader rörande 

prefererat ledarskap ur ett psykosocialt- och produktionsperspektiv. Enligt senare forskning 

(Stojkovic et al. 2013; Dreikurs & Ferguson, 2011) anses den demokratiska ledarstilen vara 

mest lämpad för ledning i dagens organisationer. Resultaten från den här studien bekräftar att 

även medarbetarna anser detta. Hypotes 1 (medarbetarna föredrar den demokratiska 

ledarstilen ur ett psykosocialt perspektiv) fick stöd, då den demokratiska ledarstilen var mest 

önskvärd ur det psykosociala perspektivet.  

 Hypotes 2 (medarbetarna föredrar den auktoritära ledarstilen ur produktions 

perspektiv)förkastas då resultatet inte ger stöd till hypotesen. Den demokratiska ledarstilen 

skattades högre än den auktoritära ledarstilen ur ett produktionsperspektiv. Det intressanta är 

dock att den auktoritära ledarstilen skattas högt på produktionsperspektivet och skiljer sig 

marginellt från den demokratiska ledarstilen. Då deltagarna i studien arbetar med hög 

arbetsbelastning kan en möjlig förklaring vara att det är den auktoritära ledarens tydlighet och 

klara direktiv som är tilltalande för de medarbetare som har skattat den auktoritära ledaren 

högt. En auktoritär ledare kan vid hög arbetsbelastning vara en avlastning, medarbetarna 

behöver inte själva ta besluten. Detta anser vi även stärka de moderna teorierna om 

situationsanpassat ledaskap (Franson et al., 2008). Den demokratiska ledarstilen är mest 

önskvärd ur både psykosocialt- och produktionsperspektiv, medarbetarna vill ha en ledare 

som främjar delaktigheten och den personliga utvecklingen. Har den demokratiska ledaren 

arbetat fram en bra grund i arbetslagen för struktur och självständigt arbete, tror vi att 

arbetslaget har bättre förutsättningar att klara perioder med hög arbetsbelastning. Ledaren kan 

dock ibland behöva inta en mer auktoritär roll och styra arbetet med tydlighet vid långvariga 

perioder med hög arbetsbelastning. Detta innebär att ledaren bör kunna situationsanpassa sitt 

ledarskap utifrån medarbetarnas arbetssituation.   

 Resultatet bekräftar hypotes 3 (låt-gå ledarstilen kommer vara minst önskvärd i 

situationerna) låt-gå ledarstilen var minst önskvärd både ur psykosocialt- och 

produktionsperspektiv. Detta skiljer sig från Lewin et al´s fältstudier som visade att den 

auktoritära ledarstilen var minst önskvärd (Scheidlinger & Yeshiva, 1994; Gold, 1999). Då 

Lewins fältstudie genomfördes på 30-talet har samtliga ledarstilar utvecklats och representerar 

möjligtvis inte samma värderingar som på 30-talet. Låt-gå ledarens passiva ledarskap 

(Dreikurs & Ferguson, 2011) bidrar till ett arbetsklimat där flera beslutsfattare och informella 
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ledare utan egentliga befogenheter leder arbetet utifrån egna åsikter och inte från 

organisationens mål. Med utgång från kontroll-stöd-krav modellen (Arwedson, et.al, 2007) 

uppfyller inte denna ledarstil de kriterier som anses skapa en god arbetsmiljö. Detta påverkar i 

sin tur produktiviteten då de inre motivationsbetonade incitamenten troligtvis inte kommer bli 

uppfyllda (Rubenowitz, 2012).  

 Fråga 9 (hur väl passar ledarstilen mig) analyserades enskilt och resultatet visar att det är den 

demokratiska ledarstilen som passar medarbetarna bäst. Det innebär att medarbetarnas åsikt 

och den tidigare forskningen (Stojkovic et al. 2013; Dreikurs & Ferguson, 2011) är eniga om 

vilken ledarstil som anses mest lämplig.  

 När medarbetarna organiserades (Granberg, 2011) ökade medarbetarnas inflytande i 

organisationerna och anställningarna blev tryggare. Detta tror vi är det mest pådrivande för en 

positiv ledarskapsutveckling då medarbetare med trygga anställningar får en större trygghet 

att ställa krav och framföra egna åsikter om arbetssituationen. Ledarna kan inte längre styra 

med order och rigorös kontroll när medarbetarna kräver inflytande och delaktighet i arbetet. 

Detta innebär en utvecklingsprocess där organisationerna och ledarskapet tvingats ta hänsyn 

till medarbetarnas arbetssituationer. Det är medarbetarnas inflytande som påverkat 

utvecklingen mest, därför bör fler studier utgå från ett medarbetarperspektiv.      

 

Metoddiskussion	  
Genom att scenarierna består av omfattande text begränsades antal frågor. Fler frågor kan ha 

inneburit en mer djupgående analys av vilken ledarstil som har mest påverkan på psykosocial 

arbetsmiljö och produktiviteten. Reliabiliteten stärktes med ett statistiskt godkänt resultat i 

Cronbach Alpha. 



	  

Förslag till vidare studier	  
Vidare forskning inom det här området anser vi skulle kunna säkerställa resultaten från den 

här studien. Genomföra en studie med fler deltagare samt inrikta studien på fler 

yrkeskategorier skulle öka generaliserbarheten. En intressant infallsvinkel på studien vore att 

undersöka om utbildningsgraden har någon inverkan på vilken ledarstil som föredras. 

Medarbetarna är den viktigaste resursen en organisation har, därför bör framtida ledarskaps 

forskning belysas ur ett medarbetarperspektiv. 
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Bilaga 1 
Scenarierna.	  
 
Arbetsplatsen. 
Du arbetar på en kommunal organisation inom omvårdnad. Du har arbetat där i två år och 
arbetsuppgifterna matchar det du valt att utbilda dig inom. Du är väl bekant med närmsta chef 
då du har haft samma chef under de två åren du har varit verksam inom organisationen.  
Det arbetar 150 personer på din division som är uppdelade i mindre arbetslag. Inom ditt 
arbetslag känner alla varandra vid namn. Du har ingen fast arbetsplats utan vistas i flera olika 
lokaler under en arbetsdag.  Fika- och lunchrum finns tillgängliga för er medarbetare vid era 
raster, vilket de flesta medarbetare använder sig av.  
 
Varje vecka har varje arbetslag ett möte tillsammans med chefen där chefen informerar och 
instruerar om nya och pågående arbetsuppgifter. Ni medarbetare får all information som ni 
behöver för att kunna utföra era tilldelade arbetsuppgifter. Chefen sätter ofta upp tidsramar för 
de utdelade arbetsuppgifterna och kräver att de är utförda inom den utsatta tiden. Detta tycker 
chefen bidrar till ordning och reda och ni medarbetare utför vanligtvis arbetet inom dessa 
tidsramar.  Under dessa möten tar även chefen upp både allmän och personligt riktat beröm 
och kritik, kritiken är alltid konstruktiv. Chefen informerar även om det organisatoriska beslut 
som tagits och hur de besluten kommer påverka er medarbetare samt hur ni skall handskas 
med dem. Om du vill diskutera något utöver detta med din chef, föredrar chefen att du bokar 
in en tid för ett möte på chefens kontor.  
 
På fredag eftermiddag kommer chefen med en arbetsuppgift till dig. Trots att dina 
medarbetare har kompetens för att genomföra uppgiften anser chefen att du är mest lämpad 
för att utföra detta arbete.  Chefen informerar vad som skall göras och hur, uppgifterna skall 
vara utförda på onsdag veckan efter. Chefen vill att du lämnar delrapporter om arbetes gång 
för att denne skall vara uppdaterad. Om du hittar nya metoder för att lösa arbetsuppgiften vill 
chefen att du diskuterar detta med denna för godkännande.  
 
Arbetsplatsen 
Du arbetar på en kommunal organisation inom omvårdnad. Du har arbetat där i två år och 
arbetsuppgifterna matchar det du valt att utbilda dig inom. Du är väl bekant med närmsta chef 
då du har haft samma chef under de två åren du har varit verksam inom organisationen.  
Det arbetar 150 personer på din division som är uppdelade i mindre arbetslag. Inom ditt 
arbetslag känner alla varandra vid namn. Du har ingen fast arbetsplats utan vistas i flera olika 
lokaler under en arbetsdag.  Fika- och lunchrum finns tillgängliga för er medarbetare vid era 
raster, vilket de flesta medarbetare använder sig av.  
 
Chefen har anslagstavlan som första informationskanal, där sätts all information om nya 
arbetsuppgifter och arbetsplatsens riktlinjer så att den finns tillgänglig för alla.  När en 
medarbetare påkallar att det behövs en arbetsplatsträff, kallar chefen till möte. Chefen brukar 
förbereda en dagordning med utrymme för andra diskussioner. Det är sällan beslut tas på 
arbetsplatsträffarna, besluten är ofta redan tagna i den dagliga driften där situationerna 
uppstår. Chefen är restriktiv med kritik och beröm, det förutsätts att allt ändå fungerar.  
 
När du fikar med två medarbetare kommer chefen med ett dokument, dokumentet innehåller 
nya riktlinjer för dagliga rutiner. All information om förändringen finns beskrivet i 
dokumentet. Chefen meddelar att samtliga ska ta del av den nya informationen och vill att 
någon av er tre skall analysera informationen och förmedla den till övriga i arbetslaget så 
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snabbt som möjligt. Vem av er som skall genomföra detta anser chefen att ni tre själva kan 
bestämma. Efter en diskussion er tre emellan föll uppgiften på dig. Ber du chefen om hjälp får 
du ofta lite råd och tips men i övrigt anser chefen att du själv är bäst lämpad att lösa 
uppgiften. Efter några veckor frågar chefen hur det gått med uppgiften och om alla tagit del av 
informationen. 
 
Arbetsplatsen. 
Du arbetar på en kommunal organisation inom omvårdnad. Du har arbetat där i två år och 
arbetsuppgifterna matchar det du valt att utbilda dig inom. Du är väl bekant med närmsta chef 
då du har haft samma chef under de två åren du har varit verksam inom organisationen.  
Det arbetar 150 personer på din division som är uppdelade i mindre arbetslag. Inom ditt 
arbetslag känner alla varandra vid namn. Du har ingen fast arbetsplats utan vistas i flera olika 
lokaler under en arbetsdag.  Fika- och lunchrum finns tillgängliga för er medarbetare vid era 
raster, vilket de flesta medarbetare använder sig av. 
 
Efter tidigare överenskommelse mellan chef och medarbetare är en arbetsplatsträff inplanerad 
varje vecka. Där diskuteras föregående vecka och kommande verksamhet. Chefen har en 
tydlig dagordning, varje möte börjar med information från chefen så att alla är informerade 
om den dagliga driften. Mötet är sedan öppet för diskussion, alla har möjlighet att ventilera 
sina åsikter och besluten fattas enligt överenskommelse. Utöver veckomötet finns det vid 
behov möjlighet att diskutera med chefen då denne ofta finns tillgänglig på sitt kontor. Chefen 
baserar all sin kritik och beröm på ren fakta.  
 
Du och två medarbetare blir kallad till ett eget möte med chefen. Chefen har fått nya riktlinjer 
för det dagliga arbetet och vill att någon av er tre leder arbetet med att implementera de nya 
rutinerna i verksamheten. Efter diskussioner om vem av er som är bäst lämpad för arbetet 
faller ansvaret på dig. Dina medarbetare är dock fortfarande delaktiga i processen. Chefen 
låter dig leda processen men finns tillhand när du behöver rådgöra. Med gemensamma 
insatser genomförs uppgiften. 
 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Bilaga 2 
Frågorna. 
	  
Ålder:_________ 
Kön: Kvinna   Man   Hen 
 
Markera det alternativ som stämmer med din uppfattning. 
 
Chefens ledarstil skapar en yrkesmässigt trygg relation med medarbetarna...? 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil skapar en samarbetsinriktad arbetsmiljö...? 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil bidrar till personlig utveckling...? 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Ledarstilens sätt att kritisera och berömma medarbetarna är motiverande...? 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil är bra för arbetslagets produktivitet...? 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil får mig att arbeta effektivt...? 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil bidrar till tydliga riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som ska 
uppfyllas...? 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Chefens ledarstil får mitt arbetslag att uppnå arbetsplatsens mål...? 
1 2 3 4 5 6 7 
Stämmer inte alls.   Varken eller                       Stämmer bra. 
 
Ledarstilen passar mig...? 
1 2 3 4 5 6 7 
Inte alls bra    Varken eller    Mycket bra. 
 


