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Ledarskap har genom historien förändrats från att styra till att leda. Teorier 

och studier kring så kallat transformativt ledarskap har de senaste 

decennierna fått stort genomslag. Internationella studier har visat att 

transformativt ledarskap ökar tillit, arbetstrivsel och motivation. Den här 

studien undersöker effekterna av transformativt eller så kallat Utvecklande 

Ledarskap (ULL). En enkätundersökning genomfördes inom två svenska 

organisationer (N = 37) där medarbetare skattade sina chefers Utvecklande 

Ledarskap, sin egen motivation, trivsel och tillit till ledaren. Resultaten 

visade att ledarna skiljde sig åt när det gäller Utvecklande Ledarskap. Tillit 

hade ett samband med ett Utvecklande Ledarskap där höga värden för ULL 

också gav höga värden för tillit. Ledarna skiljde sig också åt med avseende 

på hur motiverade deras medarbetare skattade sig, men motivation hade inte 

något samband med Utvecklande Ledarskap. Ledarna skiljde sig inte 

signifikant åt när det gäller skattningen av trivsel. Däremot visade resultatet 

att Utvecklande Ledarskap har ett samband med hur medarbetarna under 

respektive ledare skattar sin trivsel. 

 

 

Ledarskap handlar om att påverka medarbetares inställningar och beteenden för att uppnå 

organisationers mål (Wallis, 2002). Genom tiderna har synen på hur denna påverkan ska ske 

förändrats. Ledarskapsteorier har utvecklats från att fokusera styrning genom regler, 

organisering, belöningar och bestraffningar till att fokusera ledning genom visioner och 

coachning (Yukl, 2002). Burns (1978) beskriver dessa två typer av ledarskap som 

transformativt respektive transaktionellt ledarskap. Det transformativa ledarskapet står för 

utveckling och förändring och är den typ av ledarskap som vuxit fram under senare år. Det 

transaktionella ledarskapet står för struktur och administration samt motiverar till prestation 

genom belöning eller bestraffning i relation till de mål som uppnås (Kirkbride, 2006).  

 

The full range leadership model (Bass, 1999; Howell & Avolio, 1993) är en utveckling av 

Burns (1978) arbete. I modellen delas ledarskapsbeteenden in i tre kategorier; transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire (låt-gå). En ledare med tyngdpunkt i det transformativa är 

aktiv, engagerar sig i sina medarbetare och motiverar på det sättet en prestation utöver det 

vanliga. En ledare med tyngdpunkt i det transaktionella leder genom att belöna och bestraffa 

sina medarbetares prestationer medan en ledare med tyngdpunkt i låt-gå-ledarskap är passiv 

och undviker ledarskap. Larsson et al., (2003) har utvecklat en skandinavisk motsvarighet 

som kallas för den direkta ledarskapsmodellen som är starkt influerad av den amerikanska. 

Det transformativa ledarskapet översätts i Larsson et als., modell till Utvecklande Ledarskap. 

Åtskilliga internationella studier har visat på tydliga samband mellan ett transformativt 

ledarskap och positiva effekter i organisationer både vad gäller ekonomiska resultat 

(Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003; Barling, Weber & Kelloway, 1996) och 

upplevelser hos medarbetarna (Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 1996). Forskning på 

Utvecklande Ledarskap i Sverige är begränsad. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka samband mellan Utvecklande Ledarskap och medarbetares upplevelser av tillit, 

trivsel och motivation. 
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Teorier om transformativt ledarskap har utvecklats från antagandet att en ledare antingen 

utövar transformativt eller transaktionellt ledarskap (Burns, 1978) till en kombination av de 

båda (Bass, 1999; Howell & Avolio, 1993). Synen på det transformativa ledarskapet har 

utvecklats från fokus på den enskilde ledaren till fokus på ledning som begrepp (Howell & 

Avolio, 1993). Tidigare fokuserade teorierna på den högsta ledningen eller vd i 

organisationen. Nu omfattar det transformativa ledarskapet processer inom hela 

organisationen, både enskilda ledare på olika nivåer och hela arbetsgrupper (Howell & 

Avolio, 1993; Yukl, 1989). 

 

Det transformativa ledarskapet innebär en förmåga att inspirera och motivera sina 

medarbetare både genom att intellektuellt stimulera och utmana dem men också genom att 

visa omtanke om individen (Abrahamsson & Andersen, 2007; Bass, 1999; Bass & Riggio, 

2006). Vidare antas det transformativa ledarskapet forma mer flexibla medarbetare och 

organisationer än det transaktionella (Abrahamsson & Andersen, 2007). Därför anses det vara 

mer effektivt i en snabbt föränderlig omvärld. Transformativt ledarskap har visat sig öka 

medarbetares prestationer, engagemang, lojalitet, initiativrikedom och företags vinster i 

jämförelse med det transaktionella (e.g. Antonakis et al., 2003; Barling et al., 1996; Bass, 

1999; Bass, Avolio, & Goodheim, 1987; Onnen, 1987, referat i Seltzer & Bass, 1990; Rowold 

& Heinitz, 2007).  

 

I the full range leadership model ingår bland annat begreppet karisma (Burns, 1978; Bass, 

1999). Karisma är enligt Larsson et al., (2003) svårt att översätta till den skandinaviska 

ledarskapstraditionen som ofta präglas av demokrati. I den direkta ledarskapsmodellen nämns 

inte karisma som begrepp men dess innebörd fångas av andra faktorer. I den amerikanska 

modellen benämns kategorierna som transformativt-, transaktionellt- och laissez-faire 

ledarskap. Dess motsvarighet i den skandinaviska modellen är utvecklande-, konventionellt- 

och icke-ledarskap (se figur 1).  

 

 
 
Figur 1. Den hypotetiska relationen mellan de olika ledarskapsstilarna, organisationens resultat och individuell 

utveckling (Larsson et al., 2003). 
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Effekterna av det Utvecklande Ledarskapet har undersökts i ett begränsat antal studier i 

Skandinavien. Guthenberg (2009) mätte Utvecklande Ledarskap som moderator för 

kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet. Guthenberg fann bland annat att låga nivåer 

av Utvecklande Ledarskap hade samband med kvantitativ anställningsotrygghet och 

utmattning samt mellan kvantitativ anställningsotrygghet och psykisk ohälsa. Karlsson och 

Lindberg (2008) mätte sambandet mellan elithandbollsspelares tävlingsoro och ledarskap. 

Deras resultat indikerade att Utvecklande Ledarskap hade en effekt på tävlingsoro. Spelare 

med en lägre grad av tävlingsoro upplevde att deras tränare hade en högre grad av 

Utvecklande Ledarskap.  

 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) är det mätverktyg som använts i majoriteten av 

de internationella studier som undersökt transformativt-, transaktionellt- och laissez-faire 

ledarskap (Eagly, Johannesen-Schmidt & Engen, 2003). MLQ undersöker vilket beteende 

som dominerar hos enskilda ledare (Avolio, Bass & Jung, 1999). Det transformativa 

ledarskapet består i MLQ av fyra olika faktorer: 1) Idealiserad påverkan, d.v.s. att 

medarbetaren identifierar sig med ledaren och får starka känslor för denne, 2) 

Inspirationsaspekten – inspirera till motivation, d.v.s. att ledaren motiverar sina medarbetare 

genom att kommunicera visioner på ett tydligt och medfångande sätt samt använda symbolik 

för att få medarbetarna att känna samhörighet och öka sin prestation, 3) Omsorg om 

individen, d.v.s. att ledaren uppmuntrar sina medarbetare genom individuell stöttning och 

coachning samt 4) Intellektuell stimulans – uppmuntra kreativitet, d.v.s. att ledaren får 

medarbetaren att se problem ur andra vinklar och på det sättet utökar deras förståelse 

(Abrahamsson & Andersen, 2007; Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Bono & Judge, 2004) .  

 

Enligt Larsson (2006) innehåller MLQ ett antal komplikationer. Bland annat har studier visat 

att två av faktorerna som mäter det transformativa ledarskapet - idealiserade påverkan och 

inspirationsaspekten - en hög intern korrelation. Det svenska undersökningsinstrumentet – 

Utvecklande ledarskap (ULL) - har därför tre faktorer istället för fyra för att mäta det 

Utvecklande Ledarskapet; 1) ledaren som föredöme, d.v.s. att ledaren visar sina goda 

värderingar, föregår med gott exempel och tar aktivt ansvar för verksamheten 2) ledarens 

personliga omtanke, d.v.s. att ledaren har en förmåga att stötta sina medarbetare och som på 

ett bra sätt kan konfrontera dem som inte utför sina arbetsuppgifter, samt 3) ledarens förmåga 

att inspirera och motivera, d.v.s. att ledaren har en förmåga att uppmuntra medarbetarna till 

delaktighet och kreativitet (Larsson, 2006). 

 

Transformativt ledarskap och tillit 

En transformativ ledare får medarbetare att känna tillit (Arnold, Barling & Kelloway, 2001; 

Bass, 1999; Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 1996). Genom att kommunicera visioner på 

ett inspirerande sätt, visa en omtanke om den enskilde individen och se till att arbetsmiljön är 

intellektuellt stimulerande skapar den transformativa ledaren en tillit hos medarbetaren – för 

både ledaren och organisationen (Bass, 1999). Larsson et al., (2003) menar att ledaren skapar 

tillit genom att vara ett gott föredöme, aktivt ta ansvar för verksamheten, stötta medarbetarna 

och konfrontera dem som inte utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Tillit till 

ledaren och organisationen medför att dess intressen blir viktigare än medarbetarens 

personliga behov (Bass, 1999). Dirks (2000) visade att tillit till ledaren har en positiv 

påverkan på ett teams prestationer men att även tillit mellan gruppmedlemmar påverkade 

prestationerna positivt.  

 

Transformativt ledarskap och arbetstrivsel 

Ett transformativt ledarskap har visat sig ha positiv effekt på upplevd trivsel på arbetsplatsen 

(Barling et al., 1996; Barroso Castro, Villegas Perinan, Casillas Bueno, 2008; Walumbwa & 
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Lawler, 2003). Bass (1985, referat i Barroso Castro et al., 2008) identifierade två avgörande 

faktorer för att medarbetare ska trivas på sin arbetsplats; ledarens förmåga att utveckla andra 

samt stöttande ledarskap. Medarbetare vars ledare bryr sig om dem samt visar omtanke och 

stöd har en hög grad av trivsel på arbetsplatsen (Allen & Meyer, 1990, 1996; Bass, 1999; 

Rafferty & Griffin, 2006; Walumbwa & Lawler, 2003; Yukl, 1999). Den transformativa 

ledaren stödjer och uppmuntrar sina medarbetare och hjälper dem att se problem ur andra 

synvinklar (Bass, 1999; Burns, 1978). Genom kommunikation av visioner och användandet 

av symboler får medarbetarna en känsla av tillhörighet och en vilja att prestera mer. Trivsel på 

arbetsplatsen kan också förklaras av personlighet (Cohrs, Abele & Dette, 2006; Scheier & 

Carver, 1985). Personer som har en stark tro på sin förmåga att lösa arbetsrelaterade problem 

samt personer som anser jobbet vara en central del av livet är mer nöjda med sina jobb. En 

enkätstudie med nästan 6000 deltagare (Lounsbury et al., 2003) visade bl.a. att tre 

personlighetsdrag påverkade trivseln på arbetet; förmåga att hantera motgångar (emotional 

resilience), optimism och arbetsengagemang (work drive). 

 

Transformativt ledarskap och motivation till arbete 

Både det transformativa och transaktionella ledarskapet går ut på att ledaren vill (och kan) 

motivera sina medarbetare (Bass, 1999). Det som skiljer de båda åt är att det transaktionella 

ledarskapet styr via medarbetarens personliga intressen och behov medan det transformativa 

vill stimulera till andra motivationsfaktorer än individens egenintressen. Transformativt 

ledarskap har visat sig leda till högre nivåer av motivation hos medarbetare (Barling et al., 

1996) och högre effektivitet i organisationer (e.g. Bass et al., 1987; Seltzer & Bass, 1990) i 

jämförelse med det transaktionella. Förklaringen anses vara att en transformativ ledare 

motiverar medarbetarna att göra mer än de från början hade tänkt sig. Även ledare som genom 

utbildning fått ett mer transformativt beteende, har fått sina medarbetare att bli mer 

engagerade och motiverade (Kark, Shamir & Chen, 2003). Houkes, Janssen, de Jonge och 

Bakker (2003) menar att motivation till arbete kan beskrivas genom två begrepp; inre 

motivation (intrinsic) och yttre motivation (extrinsic). Den inre arbetsmotivationen påverkas 

av variabler som t.ex. antalet förmågor som medarbetaren kan använda i arbetet samt hur 

självständig denne tillåts vara. Den externa arbetsmotivationen uppstår av incitament som 

kopplas till prestation såsom bonus och belöningar.  

 

Syfte med undersökningen 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan Utvecklande Ledarskap och 

medarbetares upplevelser i arbetet med avseende på 1) tillit till sin ledare, 2) trivsel på 

arbetsplatsen och 3) motivation till arbetet. 

 

 

M e to d  

 

Undersökningsdeltagare 

Respondenterna valdes genom personliga kontakter från två olika arbetsplatser; en intern 

avdelning på en bank med verksamhet i Sverige och Baltikum samt två bowlinghallar i 

Stockholmsområdet. Bowlinghallarna lades till efter att det visat sig svårt att få tag på 

tillräckligt antal deltagare på banken. Generellt bestod deltagarna på banken av tjänstemän 

och på bowlinghallarna av arbetare, med något undantag. Antalet respondenter var 37 

stycken, varav 21 kvinnor och 14 män (två uppgav inte kön). Dessa 37 deltagare var 

inordnade under fem ledare. Deltagarna bedömde bara sin egen ledare. Antalet medarbetare 

under respektive ledare varierade från fyra till elva, i snitt drygt sju. Med hänsyn till 

respondenternas och undersökningsföretagens anonymitet är inte antal medarbetare under 

respektive ledare exakt angivet. Sjutton deltagare var 29 år eller yngre, tretton deltagare var 
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mellan 30-50 år och fem deltagare var 51 år eller äldre. Tre deltagare angav grundskola som 

högst avslutad utbildningsnivå, nitton deltagare angav gymnasieutbildning och femton 

deltagare angav universitetsutbildning. Majoriteten deltagare (31) hade känt ledaren som 

bedömdes i mer än ett år, två deltagare hade känt ledaren i mellan 7 månader och 1 år och två 

deltagare hade känt ledaren i mellan 1 månad och 6 månader. Fyra av respondenterna var 

baltiska medborgare. 

 

Av de trettiotvå anställda på banken som fick enkäten via e-post, svarade sjutton stycken 

vilket ger en svarsfrekvens på 53%. Av de tjugonio anställda på bowlinghallarna som fick 

enkäten via e-post svarade tjugo stycken. Svarsfrekvensen på bowlinghallarna var 69%. Total 

svarsfrekvens var 61%. 

 

Mätverktyg 

Undersökningen bestod av fyra olika enkäter (ULL, tillit, trivsel och motivation). Deltagarna 

på banken fick undersökningen på engelska medan deltagarna på bowlinghallarna fick 

undersökningen på svenska. Ordningsföljden på enkäterna var densamma för samtliga 

deltagare. 

 

Det Utvecklande Ledarskapet mättes genom mätverktyget Utvecklande Ledarskap
1
 (ULL). 

ULL har i sin helhet 66 frågor som förutom Utvecklande Ledarskap också mäter 

konventionellt ledarskap, icke-ledarskap samt önskvärda kompetenser. Denna undersökning 

fokuserade på det Utvecklande Ledarskapet och därför ingick endast de 23 frågor som mäter 

detta genom de tre faktorerna 1) ledaren som föredöme, 2) ledarens personliga omtanke och 

3) ledarens förmåga att ge inspiration och motivation. Svarsalternativen i ULL bestod av en 

niogradig skattningsskala, där 1 är Aldrig eller nästan aldrig och 9 Mycket ofta eller alltid. 

Två exempel på påståenden ur ULL, dimensionen Utvecklande Ledarskap, är min närmaste 

chef agerar etiskt och moraliskt, och min närmaste chef kan hantera besvärliga medarbetare. 

Alphavärde för de båda skalorna var α=.94 för den svenska skalan och α=.98 för den engelska 

skalan.  

 

Tillit till ledaren mättes genom nio frågor från Dirks (2000) mätverktyg som är anpassat från 

McAllister (1995, refererad i Dirks, 2000). Alphavärde för den engelska versionen var α=.94. 

Den svenska versionen har översatts av författaren och hade ett alphavärde om α=.97. Tillit 

mättes på en sjugradig skattningsskala där 1 är Håller inte alls med och 7 Stämmer precis. 

Två exempel på frågor är De flesta av mina kollegor litar på och respekterar vår närmaste 

chef och Om jag berättar om mina problem för min närmaste chef, vet jag att han/hon 

kommer att agera konstruktivt och med omtanke. 

 

Generell arbetstrivsel mättes genom tre frågor skapade av Brayfield och Rothe (1951). Den 

engelska versionens alphavärde var α=.93. Den svenska versionen har översatts av Hellgren, 

Sjöberg & Sverke (1997) och hade i den här undersökningen ett alphavärde om α=.91. 

Generell arbetstrivsel mättes på en femgradig skattningsskala där 1 är Håller inte alls med och 

5 Stämmer precis. Frågorna om generell arbetstrivsel var Jag trivs på mitt arbete, Jag känner 

mig nöjd med det arbete jag har, och Jag är tillfredsställd med mitt arbete. 

 

Motivation till arbetet mättes genom en skala utvecklad av Warr, Cook och Wall (1979) 

bestående av sex frågor. Alphavärde för den engelska versionen var α=.71. Den svenska 

versionen har översatts av författaren och hade ett alphavärde om α=.59. Motivation mättes på 

en sjugradig skattningsskala där 1 är Håller inte alls med och 7 Stämmer precis. Två exempel 

                                                 
1
 Tillhandahölls av Försvarshögskolan, Gerry Larsson via Anne Zander. 
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på frågor är Jag känner en personlig tillfredsställelse när jag utför mitt arbete väl och Jag 

känner mig olycklig då det arbete jag utför inte når upp till det som jag anser vara 

miniminivån. 

 

Procedur 

Enkäterna skapades i Googles verktyg Google docs (Google dokument, 2009) på Internet. En 

engelsk enkät skickades till de bankanställdas e-poster och en svensk enkät skickades till de 

bowlinghallanställdas e-postadresser. Då svaren var anonyma kunde ingen kontroll göras för 

att deltagare fyllde i enkäten mer än en gång. En vecka efter det första utskicket skickades en 

påminnelse ut. Påminnelsen skickades till alla respondenter med en önskan om att de som 

redan svarat skulle lämna påminnelsen utan hänseende. 

 

 

R esu l t a t  

 

En ledare fick endast in svar från en underställd medarbetare och dennes svar uteslöts därför i 

analyserna. Medelvärden för samtliga enkäter för samtliga ledare redovisas i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för varje enkät uppdelat per ledare. Skattningsskalan inom 

parantes. 

 

 Enkät 

 ULL (1-9) Tillit (1-7) Trivsel (1-5) Motivation (1-7) 

Ledare M (S) M (S) M (S) M (S) 

1 5,12 (1,30) 4,54 (1,26) 4,00 (1,36) 4,13 (0,34) 

2 7,28 (0,24) 6,60 (0,13) 3,83 (0,58) 4,79 (0,16) 

3 8,13 (0,59) 6,51 (0,29) 4,06 (0,80) 4,31 (0,44) 

5 6,74 (1,63) 5,84 (1,19) 4,27 (0,76) 6,15 (0,62) 

6 5,71 (2,46) 4,89 (2,07) 3,81 (1,43) 5,81 (0,89) 

 

De olika enkäterna hade olika skattningsskalor. En transformering av medelvärdena för 

respektive ledare till z-poäng genomfördes för att underlätta jämförelser mellan de olika 

ledarna och de olika enkäterna (figur 2). 

 

 
 

Figur 2. Resultat av enkäterna för respektive ledare. Omräknat till z-poäng för att möjliggöra jämförelser 

mellan enkäterna. 
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ULL 

För att undersöka om ledarna skiljde sig åt vad gäller det Utvecklande Ledarskapet, 

genomfördes en ANOVA med ULL som beroende variabel och ledare som oberoende 

variabel. Resultaten visade att ledarna skiljde sig åt; F33, 4 = 2,83, p = 0,043, η
2
 = 0,28. Högst 

medelvärde hade ledare nummer 3 med 8,13 poäng och lägst medelvärde hade ledare nummer 

1 med 5,12 poäng (tabell 1). Uppföljande post hoc test - Fishers LSD-test - visade att 

medarbetarna under ledare 3 skattade sin ledare signifikant högre än medarbetarna under 

ledare 1; t4 = 3,01, p = 0,01 och ledare 6; t4 = 2,42 p = 0,011. Övriga skillnader mellan ledarna 

var inte signifikanta.  

 

Tillit 

En ANOVA med tillit som beroende variabel och ledare som oberoende variabel visade att 

skillnaderna mellan ledarna närmade sig signifikans; F33, 4 = 2,52, p = 0,063 (n.s.), se figur 3. 

En AnCova med ULL som konstanthållen variabel genomfördes för att se om det fanns ett 

samband mellan ULL och hur medarbetare skattar sin tillit till ledaren. AnCovan visade att 

ULL har ett starkt samband med hur medarbetarna under respektive ledare skattar tilliten till 

sin ledare; F33,4 = 49,14, p < 0,001, η
2
 = 0,94. ULL som kovariat påverkade däremot inte 

skillnaderna mellan ledarna vad gäller deras medelvärden på Tillit; F4, 28 = 2,22, p > 0,05 

(n.s.). 

 

 
 

Figur 3. Jämförelse av medelvärden för enkäten ULL och Tillit, uppdelat per ledare och transformerat till z-

poäng. 

 

Trivsel 

En ANOVA med trivsel som beroende variabel och ledare som oberoende variabel visade inte 

någon signifikant skillnad mellan de olika ledarnas medelvärden; F33, 4 = 0,28, p > 0,10 (n.s.), 

se figur 4. En AnCova med ULL som konstanthållen variabel genomfördes för att undersöka 

om ULL har ett samband med hur medarbetarna skattar sin trivsel. AnCovan visade att ULL 

har ett samband med hur medarbetarna under respektive ledare skattar sin trivsel; F33,4 = 

30,69, p < 0,001, η
2
 = 0,54. ULL som kovariat påverkade inte skillnaderna mellan ledarna vad 

gäller deras medelvärden på Trivsel; F4, 28 = 2,12, p > 0,10 (n.s.). Av grafen framgår dock att 

sambandet inte är positivt utan negativt, dvs att ju högre medarbetarna bedömt sin ledare på 

ULL desto lägre har medarbetarna bedömt sin trivsel. I kontrast till detta har de som skattat 

sin ledare lågt på ULL skattar sin trivsel lika högt eller högre än de som skattat sin ledare högt 

på ULL.  
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Figur 4. Jämförelse av medelvärden för enkäten ULL och Trivsel, uppdelat per ledare och transformerat till z-

poäng. 

 

Motivation 

En ANOVA med motivation som beroende variabel och ledare som oberoende visade att 

medelvärdena för respektive ledare skiljde sig åt; F33, 4 = 14,23, p < 0,001, η
2
 = 0,66, se figur 

5. Högst medelvärde hade ledare nummer 5 med 6,15 poäng och lägst medelvärde hade ledare 

nummer 1 med 4,13 poäng (tabell 1). Uppföljande post hoc test – Fishers LSD-test - visade att 

medarbetarna under ledare 5 skattade sin motivation till arbetet signifikant högre än 

medarbetarna under ledare 1; t4 = 2,03, p > 0,001, och 2; t4 = 1,36, p = 0,001 och 3; t4 = 1,85, 

p > 0,001. Även Medarbetarna under ledare 6 skattade sin motivation till arbetet signifikant 

högre än medarbetarna under ledare 1; t4 = 1,69 p = 0,001, 2; t4 = 1,02, p = 0,012 och ledare 

3; t4 = 1,51, p = 0,001. En AnCova med ULL som konstanthållen variabel visade inte något 

samband mellan ULL och motivation; F33,4 = 1,36, p > 0,10 (n.s.). Resultatet visar således att 

det inte finns några samband mellan hur medarbetarna skattar sina ledare vad gäller ULL och 

hur de skattar sin motivation. Skillnaderna mellan ledarna vad gäller deras medelvärden på 

Motivation kvarstår och ökar marginellt med ULL som kovariat; F28, 4 = 14,75, p < 0,001, η
2
 

= 0,68. ULL kan alltså tillföra något marginellt till skillnaderna mellan ledarna när det gäller 

medarbetarnas motivation. 

 

.  
 

Figur 5. Jämförelse av medelvärden för enkäten ULL och Motivation, uppdelat per ledare och transformerat till 

z-poäng. 
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D i s ku ss io n  

 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan ett Utvecklande Ledarskap och 

medarbetares tillit, arbetstrivsel och motivation. I den här undersökningen valdes tre olika 

beroendevariabler där samtliga variabler utifrån teori och tidigare empiriska studier ska ha 

höga samband med ett Utvecklande Ledarskap. De tre olika hypoteserna i relation till 

resultatet och tidigare forskning diskuteras i ordning nedan. Därefter följer en diskussion om 

undersökningens reliabilitet och validitet och förslag ges till fortsatta studier. 

 

De slutsatser som kan dras av ovanstående är begränsade, dels på grund av antalet 

respondenter, dels på grund av de takeffekter som uppstått inom vissa mätinstrument.  

 

Den första hypotesen undersökte sambandet mellan Utvecklande Ledarskap och 

medarbetarnas tillit till ledaren. Studier har visat att transformativt ledarskap har en positiv 

effekt på medarbetarnas tillit till ledaren (Arnold et al., 2001; Bass, 1999; Podsakoff et al., 

1996). Den första jämförelsen mellan ledarna med avseende på medarbetarens tillit visade att 

skillnaderna närmade sig signifikans (p = 0,063), men i det resultatet finns inte ULL med. 

AnCovan visade att 94% av variansen i de olika skattningarna under varje ledare kan 

förklaras av ULL. Hur medarbetarna bedömer sin ledare vad gäller ULL har alltså ett starkt 

samband med hur de skattar sin tillit till densamme. Frågorna i ULL som mäter ledarens 

förmåga att föregå med gott exempel har stora likheter med att bedöma tillit till sin ledare. 

Först och främst handlar båda enkäterna om medarbetarnas direkta upplevelser av ledaren. 

Enkäterna för trivsel och motivation handlar mer om individen.  

 

Den andra hypotesen undersökte sambandet mellan Utvecklande Ledarskap och 

medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Tidigare studier (Barling et al.,1996; Barroso Castro et 

al., 2008; Walumbwa & Lawler, 2003) har visat att transformativt ledarskap har en positiv 

effekt på upplevd trivsel på arbetsplatsen. Den här studien visade att ledarna inte skiljer sig åt 

när det gäller trivsel men att de skiljer sig åt när det gäller ULL: Figur 4 visar hur ledare med 

högt värde på ULL får lägre värderingar på trivsel och att ledare med låg ULL får högre 

värden på trivsel samt att 54% av variansen i de olika skattningarna av trivsel under varje 

ledare kan förklaras av ULL. Medelvärdet av skattningen för trivsel är ca fyra på en 

femgradig skala vilket innebär att mätningen uppvisar takeffekter. Det kan betyda att 

instrumentet är för snävt eller att skalan är för liten. Om skalan haft fler skalvärden är det 

möjligt att ULL:s samband med trivsel antingen skulle öka eller minska. Det samband som 

finns mellan ULL och trivsel medger att andra faktorer såsom arbetskamrater, stämning, 

drivkrafter, kompetens, personlighetsdrag samt fysisk arbetsmiljö också kan påverka trivsel. 

T.ex. visade Cohrs et al., (2006) att personer som ser sitt arbete som en central del i livet samt 

personer som har en stark tro på sin problemlösningsförmåga är mer nöjda med sina jobb 

oavsett hur de upplever den inre och yttre arbetsmiljön i övrigt. De visade också att 

medarbetarens personlighet kan påverka hur denne trivs på arbetet. T.ex. fann de ett samband 

mellan personlighetsdraget optimism och upplevd trivsel på arbetsplatsen. Lounsbury et al. 

(2003) visade att framförallt tre personlighetsdrag påverkar trivseln på arbetet; optimism, hur 

individen hanterar motgångar (emotional resilience) och arbetsengagemang (work drive). 

Personlighetsdrag tenderar att vara stabila över tid, och är jag optimistiskt lagd, kanske jag 

trivs bra på mitt arbete även om jag skattar min ledare som mindre utvecklande. Med 

anledning av detta borde denna studie även ha kontrollerat för personlighetsfaktorer, men så 

har inte gjorts. 

 

Den tredje och sista hypotesen undersökte sambandet mellan ULL och medarbetarnas 

motivation till arbetet. Att inspirera och motivera medarbetare är centralt i teorin om det 
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transformativa ledarskapet (Abrahamsson & Andersen, 2007; Bass, 1999; Bass & Riggio, 

2006). I ULL mäter faktorn Föredöme ansvarstagande och värdegrund, faktorn Personlig 

omtanke mäter stöttning, uppföljning, konfrontation och att aktivt ta ansvar, faktorn 

Inspiration och Motivation mäter förmågan att skapa kreativitet och delaktighet. Att som 

ledare vara ett gott föredöme och visa personlig omtanke syftar till att få medarbetarna 

motiverade att prestera utöver det vanliga. Transformativt ledarskap har visat sig leda till 

högre nivåer av motivation inom organisationen (Barling et al., 1996). Den här 

undersökningen visar inte något samband mellan Utvecklande Ledarskap och motivation som 

teorierna påvisar. Däremot, figur 5 visar att för tre av ledarna ger ett högt medelvärde på ULL 

(z-poäng) ett lägre medelvärde på Motivation (z-poäng). T.ex. visade post-hoc-test att ledare 

6:s medarbetare har en högre motivation än medarbetarna under ledare 3, men ledare 3 är mer 

utvecklande än ledare 6. Motivation till arbetet skulle kunna förklaras av fler orsaker än 

ledarens beteende. T.ex. skulle stämningen mellan arbetskamraterna kunna vara en förklaring. 

Yttre faktorer som monetär belöning och uppmuntran från kunder och inre faktorer som 

identifiering med sitt arbete skulle kunna vara andra förklaringar. Om kamratskapet är väldigt 

starkt inom en arbetsgrupp med samma ledare och ledaren anses av gruppen vara dålig, skulle 

det kunna vara förklaring till ett högt värde på motivation och ett lågt värde på ledarens 

Utvecklande Ledarskap. Hertzbergs tvåfaktorteori (Abrahamsson & Andersen, 2007) menar 

att det finns hygienfaktorer (yttre faktorer) och motivationsfaktorer (inre) som påverkar 

tillfredställelsen i arbetslivet som i sin tur påverkar motivation. Motivationen har i Hertzbergs 

teori inte med ledaren personligen att göra utan det handlar mer om faktorer som möjlighet till 

ansvar, sin egen prestation och karriärmöjligheter. Medarbetarnas förtroende för ledaren 

hamnar som en faktor under hygienfaktorerna, och de har enligt teorin ingen motiverande 

effekt i arbetslivet. En kontrollfråga för att förklara motivation ur andra synvinklar än ledaren, 

skulle ha varit bra att ha med i enkäten.  

 

Möjligheten att generalisera den här studiens resultat till en större population och att relatera 

resultaten till tidigare studier begränsas av det låga antalet respondenter. Fem ledare 

bedömdes av sina medarbetare med ett litet antal bedömare under respektive ledare som var 

mellan 4-11 bedömare per ledare. Med hänsyn till respondenternas och 

undersökningsföretagens anonymitet har jag valt att inte precisera antal medarbetare under 

respektive ledare. Varje ledare fick ett medelvärde som låg över skattningsskalans mittpunkt 

på samtliga enkäter. Det finns respondenter som satt ett lägre värde än skattningsskalans 

mittpunkt, men de är få. De flesta har angett ett högre värde och det medför att medelvärdet 

håller sig över mittpunkten. Av alla fyra enkäter, hade trivsel den minsta skillnaden i 

medelvärden likaså lägst antal grader på skattningsskalan – fem jämfört med sju eller nio som 

de andra enkäterna hade. Den skala som uppmätte högst variation var skalan för Utvecklande 

Ledarskap (ULL) som hade nio grader på skattningsskalan. 

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultaten handlar om anonymitet och tillit till 

undersökningsledaren. Enkäten genomfördes via Internet och länken till enkäten sändes via e-

post. På enkätens inledningssida försäkrades deltagaren om anonymitet. Men sedan ställdes 

frågor som kön, ålder, utbildning, arbetstid och hur länge respondenten hade känt den ledare 

som bedömdes. Några valde att inte besvara dessa frågor alls, möjligen på grund av bristande 

tillit till avsändaren av enkäten. Andra kan ha valt att inte sätta lägre siffror just för att det 

fanns en misstanke om att svaren skulle kunna identifieras. Det är möjligt att detta skulle 

kunna ha minimerats om enkäten hade delats ut på plats av undersökningsledaren d.v.s. att 

låta dem få möta undersökningsledaren och höra denne försäkra om anonymitet och ha en 

möjlighet att ställa frågor. 
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Reliabilitet och validitet 

De olika enkäternas reliabilitet mättes genom Cronbachs Alpha och låg mellan 0,71-0,94 för 

den engelska versionen och mellan 0,59 – 0,98 för den svenska versionen. Enkäten för 

motivation drar ned reliabilitetsmåttet (engelska 0,71 och svenska 0,59). Den svenska 

versionen är en egen översättning vilket skulle kunna förklara skillnaden i reliabilitet mellan 

de språkliga versionerna. De andra tre enkäternas reliabilitetsmått ligger över 0,90 vilket kan 

anses vara bra (Borg & Westerlund, 2008). Värdena skulle också kunna anses vara alltför 

höga och inte förmå att skilja respondenterna och ledarna åt. Validitet avser frågan hur väl 

undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta och validiteten kan stärkas genom att 

använda tidigare testade och validerade enkäter. En ordningseffekt skulle kunnat uppstå 

mellan de olika enkäterna. Enkäten om ULL besvarades först, sedan kom trivsel, tillit och 

motivation, i den ordningen. Att frågorna om ledaren låg först skulle kunna ha påverkat 

svaren på övriga frågor – att ledaren så att säga ”var med” i tanken vid ifyllandet av övriga 

enkäter.  

 

Även om samtliga skalor är snedfördelade och studiens medelvärden ligger över skalans 

mittpunkt är medelvärdena generellt inte så höga att takeffekt kan anses ha inträffat. Skalan 

för trivsel skiljer sig minst åt med avseende på medelvärden, vilket innebär att grupperna inte 

kan skiljas åt. Detta kan bero på fler saker (1) skalan har för få skalsteg, (2) formuleringarna i 

skalan är för likalydande så att det är lätt att svara med högsta poäng, (3) medarbetarna trivs 

faktiskt bra, d.v.s. medelvärdena är korrekta. Poängteras bör att detta är spekulationer och 

skulle behöva undersökas ytterligare. Det höga alphavärdet kan indikera att de tre frågorna i 

trivselenkäten mäter samma sak vilket skulle kunna vara en förklaring till att mätinstrumentet 

inte klarar av att skilja respondenterna ifrån varandra. 

 

För att kunna dra inferens från denna studie krävs ett mycket större antal respondenter än det 

som här varit fallet. Som en jämförelse kan nämnas att Arnold et als., (2001) studie innehöll 

177 stycken respondenter och Podsakoff et als., (1996), studie genomfördes på 1539 deltagare 

som kom från en stor variation av olika branscher och yrkesnivåer. Att denna studie endast 

fick ihop 37 deltagare har troligtvis påverkat resultatet. Dessa 37 deltagare var inordnade 

under fem ledare, vilket gör att antalet deltagare under varje ledare låg mellan 4-11. Enligt 

Borg och Westerlund (2008) kan ett lägre antal respondenter medföra en större risk för 

TYPII-fel. Det skulle i det här fallet kunna innebära att faktiska skillnader mellan ledare 

och/eller ett samband mellan ledaren och variabler som t.ex. medarbetarnas motivation, inte 

upptäckts på grund av ett för lågt antal deltagare. Med facit i hand skulle jag ha genomfört 

undersökningen på flera och större avdelningar/arbetsplatser där antalet medarbetare under 

respektive ledare varit större. 

 

Enkäten skapades och skickades iväg via Googles enkät-verktyg Google Docs (Google 

dokument, 2009). Det fanns ingen möjlighet att kontrollera att någon deltagare svarat fler än 

en gång. Även detta minskar möjligheten att generalisera resultaten. Avsaknaden av en 

undersökningsledare att ställa frågor till om bl.a. sekretess, kan ha medfört att deltagarna 

valde att vara mer positiva i sina bedömningar än om de hade varit helt säkra på 

anonymiteten.  

 

Eftersom hela 13 signifikansprövningar presenteras i resultatavsnittet bör läsaren ha 

massignifikansproblemet i åtanke och vara medveten om att även om nollhypotesen är sann i 

alla 13 fallen är sannolikheten så stor som 49% att minst en av prövningarna blir signifikant 

av en slump (α = 0,05).  
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Tidigare studier har visat på tydliga samband mellan transformativt ledarskap och 

medarbetarnas tillit till ledaren, trivsel i arbetet och motivation. Den här studien kunde inte 

finna den konsekvens i samband som tidigare teorier har föreslagit. Tilliten till ledaren och 

trivsel på arbetsplatsen visade på samband till ett transformativt eller Utvecklande Ledarskap. 

Däremot hade motivation mycket litet samband med ledarskapsstilen. Den här 

undersökningen har endast mätt Utvecklande Ledarskap, inte konventionellt eller icke-

ledarskap. Ett lågt värde på ULL kan inte förklaras med ett högt värde på ett annat 

ledarskapsbeteende, varför denna undersökning kan vara exponerad mot att bakomliggande 

variabler inte blivit synliggjorda. Trivsel och motivation mättes på en generell nivå. Möjligen 

skulle ett mer tillfredsställande resultat kunnat erhållas om enkäterna i stället specifikt hade 

mätt antingen inre arbetstillfredsställelse och motivation (intrinsic) eller yttre 

arbetstillfredsställelse och motivation (extrinsic).  

 

Förslag till fortsatta studier 

Tidigare studier har i huvudsak undersökt amerikanska organisationer. Det skulle vara 

intressant att undersöka om det finns kulturella skillnader mellan svensk och amerikansk 

ledarskapsstil med avseende på effekter som tillit, trivsel och motivation. Vidare skulle det 

vara mycket intressant att undersöka skillnader i attityd mellan exempelvis industri- och 

tjänstemannasektorn och/eller med avseende på exempelvis etnicitet, kön, utbildningsnivå och 

ålder. 
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