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Abstract 
	
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika typer av ledarskap påverkar 
en arbetstagares psykosociala arbetsmiljö. För att besvara syftet och de fyra 
frågeställningarna kommer begreppen psykosocial arbetsmiljö med fokus på 
kommunikation, gemenskap, motivation och stress samt de tre ledarskapsstilarna 
transformell, transaktionell och laissez-faire att användas. En kvalitativ undersökning 
genomfördes på ett större företag och datamaterialet inhämtades genom semi-
strukturerade intervjuer med 6 respondenter. Datamaterialet analyserades med hjälp av 
tematisk analys. Det övergripande resultatet visar att den ledarskapsstil som har störst 
betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö på denna arbetsplats är den transformella 
ledarskapsstilen. Resultatet visar även att det finns inslag av både den transaktionella 
ledarskapsstilen och laissez-faire ledarskapsstil men att detta har negativ påverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön. Resultatet går också emot tidigare forskning som säger att ett 
ledarskap som både är uppgiftsorienterad och socio-emotionell är mest effektiv för den 
psykosociala arbetsmiljön.	
	
Nyckelord: Ledarskap, transaktionell, transformell, laissez-fair, kommunikation, 
gemenskap, stress, motivation, psykosocial arbetsmiljö  
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Inledning 

Skildringen av det moderna samhällets utveckling kan förklaras till stor del av två 

nyckelbegrepp, nämligen globalisering och teknisk utveckling, som dessutom kommit att 

få inflytande över de förutsättningar som styr arbetsliv och arbetsmarknad. 

Globaliseringen har skapat ett behov av anpassningsbara organisationer som snabbt kan 

förhålla sig till förändringar på den globala arbetsmarknaden (Mellner, Aronsson & 

Kecklund 2014). I och med detta strävar organisationer efter att bli mer smidiga [agile] 

vilket innebär att det ska finnas en förmåga att snabbt kunna strukturera om strategi, 

struktur, processer, människor och teknik för att öka verksamhetens konkurrenskraft 

(Rigby, Sutherland & Takeuchi 2016). Uppkomsten av smidiga organisationer kan 

härledas till den tekniska utvecklingen och detta har lett till att arbetslivet har blivit mer 

portabelt (Kossek, 2016) och präglat av ständig tillgänglighet (Derks, van Duin, Tims & 

Bakker 2015; Kossek 2016; Mellner 2015). I och med detta innefattar moderna 

organisationer nya arbetsförhållanden där arbetstid, arbetsplats och utförande inte regleras 

lika starkt av organisationen (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson 2012). Organisationer 

har gått från att vara centraliserad till att bli mer decentraliserad och privatiserad (Weman-

Josefsson & Berggren 2013, 18, 73–74).  

 

I samband med arbetslivets och arbetsmarknadens förändring förändras även 

arbetsmiljöarbetet. Den tidiga diskussionen kring arbetsmiljö har länge handlat om de 

fysiska aspekterna av arbetet som innebar konkreta faror för liv och lem men att det nu 

handlar till större del om det psykiska aspekterna av arbetet, det vill säga de delar som 

ställer krav på våra mentala resurser och sociala behov, även kallat den psykosociala 

arbetsmiljön. I och med det förändrade arbetslivet regleras inte arbetsmiljöarbetet centralt 

i samma utsträckning som under den svenska modellens tid1 utan merparten av ansvaret 

ligger numera på arbetsgivaren (Weman-Josefsson & Berggren 2013, 18, 73–74). 

 

                                                        
1 svenska modellen, begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som har varit 
eller ansetts vara unika för Sverige (NE). 
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Begreppet ”psykosocial” definieras ofta som interaktionen mellan psykiska och sociala 

faktorer och därför handlar psykosocial arbetsmiljö bland annat om samarbete mellan 

kollegor, möjlighet till personlig utveckling och ledarskap (Theorell 2012, 19). Ledarskap 

är en viktig del när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare är en viktig del för trivsel på arbetsplatsen och relationen är 

asymmetrisk, dock är chefen oftast beroende av goda relationer med sina medarbetare, 

främst när det gäller den kompetensbärande relationen eftersom brist på detta kan utgöra 

ett hinder för verksamhetens utveckling (Wilhelmsson 2010, 157).  

 

Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö är starkt kopplat till varandra. Studier har visat att 

olika typer av ledarskap har olika påverkan på hur arbetstagare trivs på sin arbetsplats när 

det gäller bland annat arbetsmiljö och organisationskulturen och dess klimat. Enligt Hogan 

och Kaiser (2005) definieras ledarskap ofta i termer av de som styr och ställer i 

organisationer och avdelningar. Dessa människor har lyckats hamna i toppen av hierarkin 

genom hårt arbete, intelligens, ambition, talang eller tur men detta betyder inte att de 

besitter egenskaper för att kunna leda och detta påverkar relationen till arbetstagarna och 

därigenom organisationsklimatet.  

 

I den forskning som finns om ledarskap är det tre olika typer av ledarskap som 

återkommer, nämligen transformell, transaktionell och laissez-faire. Den transformella 

ledarskapsstilen kan beskrivas som ett moraliskt ledarskap som ”raises the level of human 

conduct and ethical aspiration of both leader and led, and thus it has a transforming effect 

on both” (Burns 1978 se Adserias, Charleston & Jackson 2016).   

 

Det transaktionella ledarskapet karaktäriseras däremot av att förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare baseras på ett utbyte av värdefulla saker, såsom ekonomiska, 

politiska eller psykologiska. Arbetsgivaren bygger relationerna på principer om tillit och 

ärlighet och strävar efter att upprätthålla en organisatorisk kultur och ordning (Bensimon, 

Neumann & Birnbaum 1989 se Adserias, Charleston & Jackson 2016). Den sista 

ledarskapsstilen, laissez-faire, karaktäriseras, till skillnad från de andra två, av att ledaren 

inte är så närvarande. Arbetsgivaren låter oftast arbetstagarna sköta arbetet på egen hand 

och lägger sig oftast inte i om det inte är absolut nödvändigt (Crisp & Turner 2014, 165). 

Forskning har dock visat att fler arbetstagare är mer missnöjda med sitt arbete om de har 
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en transaktionell ledare än om de har en transformell ledare (Nanjundeswaraswamy & 

Swamy 2015).  

 

Forskning inom området ledarskap och psykosocial arbetsmiljö är dock av kvantitativ 

karaktär vilket undersöker hur sambandet ser ut mellan olika typer av ledarskap och 

psykosocial arbetsmiljö och inte varför det ser ut på detta sätt. Vilka subjektiva 

upplevelser har arbetstagare av sin chefs ledarskap och på vilket sätt påverkar ledarskapet 

arbetstagarens trivsel på arbetet? Denna kunskapslucka ämnar vi att fylla med hjälp av 

denna kvalitativa studie.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika typer av ledarskap påverkar 

en arbetstagares psykosociala arbetsmiljö. För att besvara frågeställningarna kommer 

begreppen psykosocial arbetsmiljö med fokus på kommunikation, gemenskap och 

motivation och stress samt de tre ledarskapsstilarna transformell, transaktionell och 

laissez-faire att användas. Förhoppningarna med denna studie är att uppnå en ökad 

förståelse för fenomenet psykosocial arbetsmiljö och ledarskap ur en kvalitativ synvinkel. 

De frågeställningar vi kommer att använda oss av presenteras nedan.  

 

- Hur uppfattar arbetstagaren att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i 

relation till ledarskapet? 

- Upplever arbetstagaren att ledarskapet bidrar till en trivsam gemenskap på 

arbetsplatsen och i så fall hur? 

- Upplever arbetstagaren att hen uppmuntras till eget ansvar och utveckling av 

personer i ledarskapsposition och i så fall på vilket sätt? 

- Vilken ledarskapsstil verkar ledarskapet på denna arbetsplats präglas av? 
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Tidigare forskning och teori 

Nedan kommer bakgrunden samt en djupare redogörelse av de tre ledarskapsstilarna att 

presenteras samt de begrepp vi valt att fokusera på under psykosocial arbetsmiljö 

(kommunikation, gemenskap, motivation och stress).  

 

Ledarskapsstilar 

Området ledarskap är ett brett och populärt forskningsområde med en mängd olika 

infallsvinklar och teorier. De tre ledarskapsstilarna, transformell, transaktionell och 

laissez-faire är en del av detta område och är de mest användbara enligt forskning, dock 

krävs en presentation av andra ledarskapsstilar för att förstå helheten och anledningen till 

att denna uppsats har valt att fokusera på just dessa tre ledarskapsstilar.   

 

Auktoritär och demokratisk ledarskapsstil  

Den tidiga forskningen särskilde på auktoritärt, demokratiskt och laissez-faire 

ledarskapsstil (Lippitt & White 1943 se Crisp & Turner 2014, 165). Den auktoritära 

ledarskapsstilen karaktäriserades av egenskaper såsom reserverad, uppgiftsorienterad och 

viljan att ge ut order till underordnade medan den demokratiska ledarskapsstilen 

innefattade egenskaper såsom solidaritet och tillåtelse av underordnade att påverka beslut. 

Ledare som anammade en laissez-faire ledarskapsstil å andra sidan visade inget eller lite 

intresse för sina underordnade och organisationen. Denna ledarskapsstil kommer 

presenteras ytterligare lite senare.  

 

Uppgiftsorienterad & socio-emotionell ledarskapsstil  

 Baserat på tidigare studier om ledarskap föreslog socialpsykologen Robert Freed Bales 

(1950 se Crisp & Turner 2014, 165) att de finns två olika typer av ledarskap, nämligen 

uppgiftsorienterad och socio-emotionellt ledarskap. Han menar att en uppgiftsorienterad 

ledare fokuserar till stor del på vilket mål gruppen eller företaget har och arbetar endast för 

att nå de målen. Dessa ledare är oftast kunniga och effektiva men tenderar att skapa ett 

emotionellt avstånd mellan sig själv och resten av gruppen.  
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En socio-emotionell ledare är betydligt mer relationsorienterad än en uppgiftsorienterad 

ledare. De lägger störst fokus på gruppdynamiken och karaktäriseras av egenskaper såsom 

vänlighet och empati samt arbetar de för att undvika meningsskiljaktigheter.   

 

Det är lätt att se hur dessa två ledarskapsstilar faller inom ramen för den auktoritära och 

den demokratiska ledarskapsstilen. En auktoritär ledare strävar efter att uppnå mål och 

utöva makt och man kan därmed dra liknelser med ett uppgiftsorienterat ledarskap och en 

demokratisk ledare strävar efter solidaritet och goda relationer vilket även en socio-

emotionell ledare gör, därav liknelsen.  

 

Transformell ledarskapsstil  

Den transformella ledarskapsstilen karaktäriseras av kreativitet, interaktivitet, klarsynthet, 

empowerment och passion (Hackman & Johnson 2013). En transformell ledare är 

inflytelserik och karismatisk och har en förmåga att kunna ändra gruppens beteende och 

attityder. Dessa ledare har en personlighet som motiverar och inspirerar vilket genererar 

många följare. En transformell ledare är inte bara duktig på att använda ord för att få 

följare utan är även duktig på att använda ögonkontakt och kroppsspråk för att inspirera 

människor (Crisp & Turner 2014, 164–168). De använder taktiker såsom att engagera sig i 

sina arbetstagare genom att tilldela dem viktiga uppgifter vilket ger arbetstagaren känslan 

av att bli sedda. De stödjer och inspirerar kreativitet och problemlösningstänkande samt 

coachar de sina arbetstagare till att nå personliga och kollektiva mål (Bass & Riggio 2006 

se Adserias, Charleston & Jackson 2016). Denna ledarskapsstil går inom ramarna för både 

den demokratiska och den socio-emotionella ledarskapsstilen som tidigare presenterades. 

 

Transaktionell ledarskapsstil  

Den transaktionella ledarskapsstilen karaktäriseras till största del av utbyte Bensimon, 

Neumann & Birnbaum 1989, 10 se Adserias, Charleston & Jackson 2016). Med detta 

menas att förhållandet mellan ledare och arbetstagare baseras på ett utbyte som kan vara 

av ekonomisk, politisk eller psykologisk karaktär. Ett sådant utbyte kan exempelvis 

handla om att ledaren förväntar sig en viss typ av arbetskraft i utbyte mot vilken lön 

individen har. Ledaren bygger sina relationer främst på principer om tillit och ärlighet och 

vill i största möjliga mån upprätthålla en organisatorisk ordning och kultur.  
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Den transaktionella ledaren arbetar vanligtvis med sina arbetstagare på ett ömsesidigt sätt 

för att upprätthålla den organisatoriska statusen. De transaktionella ledarna använder sig 

också av olika taktiker, exempelvis belönar de arbetstagare som uppnått ett 

tillfredsställande resultat, detta för att förmedla att de som chef lovar och levererar. De 

arbetar oftast inte i förebyggande syfte utan vidtar endast korrigerande åtgärder efter att en 

arbetstagare har begått ett misstag samt att de låter de andra arbetstagarna få reda på om 

en medarbetare har begått ett misstag i syfte att utöva makt och inflytande. Den 

transaktionella ledaren lägger tonvikt på att ställa förväntningar, belöna efterlevnad och 

framsteg, använda bestraffningar eller korrigera avvikelser samt på att använda sig av 

övervakning (Bass & Riggio 2006 se Adserias, Charleston & Jackson 2016). Denna 

ledarskapsstil går inom ramarna för både den auktoritära och den uppgiftsorienterade 

ledarskapsstilen.  

 

Laissez-faire ledarskapsstil 

Denna ledarskapsstil skiljer sig främst från de andra två genom att ledaren för det mesta 

inte är närvarande överhuvudtaget, som också tidigare nämnts i början av detta avsnitt. 

Ledaren låter oftast arbetstagarna sköta sig själva och blandar sig endast i om det är 

absolut nödvändigt. En person som anammat en laissez-faire ledarskapsstil ger sällan 

feedback och undviker i största möjliga mån att ge beröm eller någon typ av straff 

(Hackman & Johnson 2013, 41).  

 

En kombination av ledarskapsstilar 

Det har diskuterats huruvida det går att kombinera en auktoritär/uppgiftsorienterad 

ledarskapsstil och en demokratisk/socio-emotionell ledarskapsstil. Bales (1950) 

argumenterar för att det inte går att kombinera dessa två ledarskapsstilar medan Lippitt & 

White (1943), som myntade auktoritärt och demokratiskt ledarskap, menar på att en ledare 

kan ha dessa två egenskaper och att denna kombination dessutom är mest effektivt för att 

öka produktiviteten på ett företag samt för att stärka gemenskapen (Crisp et al 2014, 166). 

En studie som bekräftar denna teori är den av Sorrentino & Field (1986 se Crisp et al 

2014, 167). Studien gick ut på att grupper om fyra personer utsattes för 

problemlösningssituationer. Resultatet visade att gruppmedlemmar som fokuserade på att 

nå gruppens mål och samtidigt sökte bekräftelse från gruppmedlemmar och ansträngde sig 

för att skapa vänskapsrelationer rankades som den mest kompetenta, självsäkra, 
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inflytelserika och motiverande gruppmedlemmen av andra gruppmedlemmar. Dessa 

personer blev framröstade som ledare av 94% av de andra gruppmedlemmarna.  

 

Eftersom denna uppsats ser transformellt och transaktionellt ledarskap som demokratiskt 

och auktoritärt samt socio-emotionellt och uppgiftorienterat kommer en kombination av 

det transformella och det transaktionella ledarskapet antas vara det mest effektiva för den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Inom den psykosociala arbetsmiljön vill man identifiera de faktorer som påverkar 

individen positivt när det gäller ökat välbefinnande och positiv utveckling, både psykiskt 

och socialt hos individen men även inom arbetsgrupper (Weman-Josefsson & Berggren 

2013, 73–74). Psykosocial arbetsmiljö är ett brett begrepp och det som nu kommer att 

presenteras är de delar av den psykosociala arbetsmiljön som vi valt att fokusera på i 

denna studie. Anledningen till att vi valt motivation, stress, kommunikation och 

gemenskap är för att dessa begrepp är av betydelse när det gäller vårt syfte.  

 
Kommunikation 

En ledare på dagens arbetsmarknad ägnar större del av sin arbetstid till att kommunicera 

med andra människor. Flera forskare hävdar att ca 80 % av en ledares arbetsdag handlar 

om kommunikation, både skriftligt och verbalt. Kommunikation är en viktig del i 

relationen mellan ledare och medarbetare och förväntas att mer eller mindre fungera 

automatiskt, dock är det vanligt att kommunikationen brister. Arbetsmarknaden är i 

konstant förändring och tekniken kan bidra till att individen tappar de verktyg som krävs 

för kunna kommunicera på ett tydligt sätt i den interna relationen vilket kan påverka 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare (Simonsson 2002, 13). Klara besked 

från arbetsledningen är en av de viktigaste delarna för att upprätthålla en god psykosocial 

arbetsmiljö, exempelvis underlättar klara besked om vilka arbetsuppgifter som ska 

prioriteras arbetet för arbetstagaren. Dock uppger ca en tredjedel av alla yrkesarbetande 

män och kvinnor i Sverige att de sällan eller aldrig får hjälp att prioritera sina 

arbetsuppgifter och att de sällan eller aldrig får stöd eller uppmuntran av sin chef när 

arbetet är svårt (AV, arbetsmiljöstatistik 2012:4 se Gard 2014, 64). 
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En god kommunikation mellan ledare och medarbetare skapar en tillit, ett samförstånd och 

ett socialt stöd. Ledaren ska kunna ge sina medarbetare goda verktyg för de ska kunna 

uppnå självständighet och kompetens eftersom en arbetsplats som består av kunniga och 

självständiga medarbetare genererar i de flesta fall en bättre relation mellan ledare och 

medarbetare. Det är viktigt att alla medarbetare blir uppmärksammade oavsett om man gör 

ett bra eller dåligt jobb och därför måste kommunikationen fungera (Wilhelmsson 2010, 

158).  

 

Motivation & stress 

En förutsättning för att en individ ska känna motivation över arbetet är att det väcker 

intresse och engagemang samt att individen upplever en möjlighet till utveckling. 

Begreppet motivation används för att beskriva, förutsäga och förklara människors 

beteenden och en definition av begreppet lyder: ”det som uttrycks i en aktivitets riktning, 

intensitet och uthållighet” (Josefsson & Lindwall 2010 se Weman-Josefsson & Berggren 

2013, 89–90). Motivation bestämmer vad vi ska göra, hur mycket eller ofta och hur länge 

vi gör det.  

 

Bristen på motivation är starkt kopplat med missnöje på arbetsplatsen. Enligt studier är de 

faktorer som är mest förknippad med missnöje på arbetsplatsen företagspolicy, 

ledning/övervakning, förhållande till arbetskamrater, förhållande till chef och yttre 

arbetsförhållanden medan de faktorer som är mest relaterade till tillfredsställelse på 

arbetsplatsen är arbetets innehåll, prestationer, erkännande, karriärmöjligheter och ansvar. 

Dessa faktorer påverkar arbetstagares motivation och en teori som kan appliceras på dessa 

faktorer är kompetensbehovsteorin. Enligt denna teori har människan ett bemästrings- och 

begriplighetsbehov, det vill säga vi vill kunna klargöra sammanhang, få en ökad förståelse 

och öka vår förmåga att kontrollera och förutse händelser av betydelse för oss vilket 

förklarar att faktorer som prestationer, erkännande och ansvar är relaterade till 

tillfredställelse på arbetsplatsen (Weman-Josefsson & Berggren 2013, 94).  

 

En annan teori som också kan appliceras på dessa faktorer är teorin om arbetets 

utformning. Denna teori menar att arbetet känns meningsfullt för arbetstagaren om den 

innehåller tre delar, nämligen variation i arbetsuppgifterna, uppgifternas betydelse och 

uppgifternas begriplighet och sammanhang (Hackman 1976 se Weman-Josefsson & 
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Berggren 2013, 95). Självständighet i arbetet, exempelvis möjligheten att fatta egna beslut 

hur en arbetsuppgift ska utföras antas ge positiva känslor för arbetstagaren och sedan få en 

återkoppling från arbetsgivare på resultatet kan ge upphov till känslor av respekt och 

stolthet. Dessa förhållanden antas ha en positiv betydelse för arbetstagaren.  

 

Motivation kan delas in i två delar, nämligen inre motivation och en yttre motivation. Den 

inre motivationen innebär att aktiviteten i sig är tillräcklig för att engagera sig i den, det 

handlar om människans naturliga tendens att frivilligt söka upp utmanande och nya 

situationer för att kunna utvecklas. Den yttre motivationen däremot bestäms av vad 

aktiviteten leder till, exempelvis beröm, mer pengar eller karriärmöjligheter. Den inre och 

yttre motivationen utgör den så kallade självbestämmandeteorin. Denna teori menar att en 

människa som känner inre motivation upplever att de har valmöjligheter och 

självständighet. Det naturliga engagemanget för aktiviteten däremot kan minska om 

miljön uppfattas som hindrande eller kontrollerande (Josefsson & Lindwall 2010 se 

Weman-Josefsson & Berggren 2013, 96).  

 
En viktig modell när det gäller arbetstagare och stress är krav och kontroll-modellen som 

utvecklades i slutet av 1980-talet av amerikanen Robert Karasek. Enligt modellen beror 

individers hälsa och välbefinnande på hur mycket (psykiska) krav och beslutsutrymme (se 

nedan) det finns i (arbets)miljön. Modellen kompletterades senare med socialt stöd och 

fick det nya namnet krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell 2012, 22–23). 

 

Begreppet beslutsutrymme innehåller två grundkomponenter; kontroll över uppgifter 

(engelska “task control”) och kunskapskontroll (engelska “intellectual discretion”). Den 

första handlar om möjligheterna att påverka vad som ska göras och hur det ska göras och 

den andra handlar om hur de anställdas kunskap används och utvecklas på arbetsplatsen. 

Beslutsutrymme används för att beteckna de möjligheter som organisationen ger de 

anställda att fatta egna beslut över sitt arbete, vilket forskare menar är en väsentlig del när 

det gäller de anställdas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen (Theorell 2012, 27–28).  

Man brukar betona fyra olika extremsituationer när det gäller relationen mellan krav och 

kontrollmöjligheter, Den ”avspända” situationen innebär att beslutsutrymmet är högt samt 

att kraven inte är så höga vilket innebär att arbetstagaren får arbeta i rimlig takt samt 

planera arbetet väldigt mycket på egen hand. Den ”passiva” situationen innebär att man 
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har låga krav men också litet beslutsutrymme och den ”spända” situationen innebär höga 

krav och litet beslutsutrymme. Enligt forskning är det den “spända” situationen som 

framförallt ökar risken för ohälsa (Theorell 2012, 22–23).  

 

Om man dessutom väver in ”socialt stöd”, vilket innebär praktisk och känslomässig hjälp 

från ledare och arbetskamrater, i ekvationen blir modellen ännu bättre. Socialt stöd i 

arbetet är av stor betydelse för arbetstagarens hälsa och forskning har visat att bristande 

socialt stöd i arbetet ökar risken för sjukdomar (Theorell 2012, 23).  

 

Gemenskap 

En av de mest grundläggande relationerna på arbetsplatsen är den mellan ledare och 

medarbetare men även relationen mellan medarbetare och medarbetare är en viktig del för 

trivsel på arbetsplatsen (Bolin & Höckertin 2010, 69). 

Sociala relationer och gemenskap på arbetsplatsen är nödvändigt för att en arbetstagare 

ska kunna hantera och uppfatta sin omvärld. Sociala relationer är viktigt för att kunna 

skapa mening i sitt arbete och för att kunna utveckla en identitet. Genom kontakt med 

kollegor, chefer, klienter eller kunder får vi uppskattning och bekräftelse samt information 

om vi gjort något bra eller dåligt vilket hjälper oss att utvecklas. Gemenskap mellan 

människor påverkar hur vi hanterar exempelvis stress och forskning visar att 

överlevnadschanserna ökar med 50% om man har goda sociala relationer (Holt-Lundstad, 

Smith & Layton 2010 se Härenstam 2010, 7).  

 

En hälsosam relation mellan medarbetare och ledare skapas genom samförstånd, tillit, 

lärande och konstruktiv problemlösning (Wilhelmson 2010, 158). Lyhörda ledare skapar 

en lättsam relation till sina medarbetare vilket skapar fina villkor för medarbetares 

självständighet. Dock ska inte deras lojalitet tas för givet. Om medarbetare upplever för 

stora påfrestningar kan stressnivån öka vilket kan det leda till ett bristande förtroende för 

ledaren. Det är viktigt att ledaren uppmärksammar alla anställda, även de som gör en 

svagare insats eftersom om de hamnar i bakgrunden kan det skada relationen mellan dem. 

 

Göransson (2007 se Wilhelmson 2010, 159) menar att ledare med coachande uppgifter bör 

uppnå en personlig mognad för att kunna utveckla egna normer gentemot sina 

medarbetare. De bör känna ansvar för andra och se saker ur andras perspektiv för att skapa 
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en så god gemenskap som möjligt. Relationerna mellan ledare och medarbetare är av 

asymmetrisk karaktär där de flesta ledare har befogenhet att ta beslut som påverkar deras 

medarbetare. Därför är det extra viktigt att förhållandet mellan ledare-medarbetare 

fungerar. 

 

Socialt stöd på arbetsplatsen är av betydelse för en god arbetsmiljö och är viktig för 

känslan av samhörighet. Socialt stöd kan delas in i emotionellt stöd, instrumentellt stöd 

och informativt stöd (Nordin 2010, 45). Det emotionella stödet handlar om bekräftelse och 

värdering av individen medan det instrumentella stödet är mer påtagligt och handlar om 

praktisk hjälp. Det informativa stödet handlar om vägledning i arbetet.  
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Metod 

Vi har valt att göra en intervjuundersökning. Genom intervjuer dokumenteras människors 

upplevelser, uppfattningar och beskrivningar vilket gör att datamaterialet består av ord och 

beskrivningar vilket leder till en djupare förståelse av fenomenet. Datamaterialet samlades 

in genom semi-strukturerade intervjuer och vi analyserar materialet genom att använda 

tematisk analys.  

 

Etiska aspekter 

Denna studie har förhållit sig till de fyra forskningsetiska grundprinciperna. Det första, 

informationskravet, innebär att vi som forskare måste informera respondenterna om syftet 

med studien. Enligt samtyckeskravet måste även information lämnas angående 

respondenternas frivillighet och att de har rätt att avbryta när de vill utan förklaring. Det 

tredje, konfidentialitetskravet, innebär att tystnadsplikt gäller, personuppgifter förvaras på 

ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem samt att respondenterna avidentifieras i 

studien. Den sista principen, nyttjandekravet, kräver att vi forskare måste informera om att 

det material vi samlar in inte kommer att användas i något annat syfte än för denna studie 

(Vetenskapsrådet 2002, 7, 9–10, 12, 14).    

 

Urval och datainsamling 

Omgående kom vi överens om att målgruppen för denna studie skulle vara arbetstagare i 

en större organisation. Vi tog därför kontakt med ett större företag och hänvisades via mail 

till två chefer på två olika avdelningar. Cheferna hänvisade oss därefter till sex stycken 

olika potentiella intervjupersoner. Vi bokade in intervjuer med intervjupersonerna och 

genomförde dem under två dagar. 

 

Intervjuerna tog plats vid respondenternas arbetsplats. Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer och varje intervju tog ca 30 minuter. Innan intervjuerna presenterade vi de 

etiska aspekterna genom att informera om vad syftet med studien är och vilken roll de 

själva kommer spela i uppsatsen. Vi informerade att deras deltagande är helt frivilligt och 

anonymt och att de kan avbryta intervjun när som helst samt att den information de lämnar 

inte kommer att hanteras av några andra än oss. Vi informerade att intervjuerna kommer 

att spelas in och att inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är inlämnad och 
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godkänd. Vi berättade också att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på plattformen 

Diva vid Umeå Universitet. I och med detta har vi uppfyllt de forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden användes som ett hjälpmedel vid intervjuerna och innehöll ett antal teman 

såsom motivation, gemenskap, stress, ledarskap och kommunikation. Varje tema bestod 

av semistrukturerade frågor som förhoppningsvis skulle generera information relevant till 

uppsatsens syfte och frågeställningar (Fejes & Thornberg 2015, 151). Fördelen med semi-

strukturerade intervjuer är att respondenten ges stor frihet till att utforma sina svar på sitt 

egna sätt. Vi vill att respondenterna ska använda sina egna ord utan att vi påverkar dem på 

något sätt. Intervjumetoden är väldigt flexibel och stor vikt läggs på hur intervjupersonen 

uppfattar och tolkar frågor och skeenden, det vill säga vad respondenten upplever är 

viktigt i relation till när en förklaring eller förståelse ska ges angående händelser, mönster 

och beteenden (Bryman 2011, 415). 

 

Utmaningar och begränsningar 

De begränsningar som uppstod under arbetets gång handlade främst om anonymiteten för 

respondenterna. Företaget verkar karaktäriseras av stark gemenskap och en 

sammanhållning där “alla känner alla” vilket försvårar anonymiteten eftersom 

respondenternas frånvaro kan komma att ifrågasättas och därmed avslöjas. En annan 

begränsning var platsen där intervjuerna genomfördes. De genomfördes på 

respondenternas arbetsplats i två olika grupprum med bra insyn vilket kan skapa en 

nyfikenhet för förbipasserande som i sin tur ser vilka det är vi intervjuar. Detta är utifrån 

de forskningsetiska principerna oetiskt vilket vi inte var medvetna om först. Det var 

respondenterna själva som bokade grupprum och vi fick reda på vart intervjun skulle ta 

plats först när vi anlänt till arbetsplatsen. I efterhand skulle det varit bättre om vi beskrivit 

förutsättningar för intervjun så att valet av intervjuplats hade blivit mer gömd. Dock har 

ytterligare reflektion kring val av intervjuplats resulterat i att vi inte skulle intervjuat 

respondenterna på arbetsplatsen överhuvudtaget.  
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En annan begränsning är val av antal respondenter. Eftersom vår första kontakt med 

företaget var med chefer och de själva fick välja ut respondenter kan det ha påverkat 

resultatet avsevärt. Oärliga svar och svårigheten att skapa en tillit till respondenten kan 

vara resultatet av bristen på anonymitet hos respondenterna. Vi skulle ha bett om fler 

namn från cheferna för att sedan välja ut vilka som ska ingå i studien, detta för att skapa 

en större anonymitet hos respondenterna. 

 

En begränsning som inte gick att förutse är att en av oss blev akut sjuk samma dag som tre 

intervjuer skulle ta plats. I och med detta saknades en av oss under tre intervjuer vilket kan 

ha gett en informationsförlust eftersom följdfrågor har gett mycket relevant information.  

Eftersom företaget var mitt uppe i en omorganisering när studien tog vid kan även det har 

effekter på resultatet.  

 

Tematisk analys 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys i denna undersökning vars huvudsyfte är 

att identifiera, analysera och rapportera mönster i data. Eftersom vår kvalitativa studie 

handlar om att undersöka subjektiva upplevelser hos respondenterna när det gäller 

sambandet mellan ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön såsom kommunikation, 

motivation, stress och gemenskap är denna analysmetod ett bra alternativ.  

 

En av fördelarna med tematisk analys är att det är ett flexibelt och användbart 

forskningsverktyg som kan ge rik och detaljerad om än komplicerad beskrivning av data. 

Metoden kan betona både likheter och skillnader i datamaterialet men även sammanfatta 

huvuddragen samt framför metoden en innehållsrik beskrivning av materialet (Braun & 

Clarke 2006).  

 

Eftersom vi arbetar med intervjuer började vi med att transkribera materialet för att få ner 

det på papper. Efter att ha läst igenom och bekantat sig med datamaterialet startade vi den 

initiala kodningen (se tabell 1). Baserat på vårt syfte och frågeställningar identifierades 

relevanta koder. Kodningsprocessen är en del av analysen och skapar därför en fördel i 

vårt senare skede när vi ska producera text. 
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Efter att vi samlat in relevanta koder började vi med den fokuserade kodningen, som 

innebär att man slår samman koder som säger samma sak och skapar kategorier (Braun & 

Clarke 2006). När vi skapade våra kategorier gick vi fram och tillbaka i vårt datamaterial 

och la till och tog bort koder för att slutligen kunna namnge relevanta kategorier såsom 

relation till medarbetare, motivation och konflikter på arbetsplatsen (se tabell 2). Dessa 

kategorier slogs sedan samman för att skapa teman, som senare kommer att användas i 

analysen.  

 

 

 

 

Tabell 1: utdrag från intervju 

 
Respondent: utdrag ur intervju Koder 
Dels har vi ju en väldigt bra grupp och alla är ju i samma ålder vilket är väldigt 
kul men sen är det ju också att vi alla har ett litet ansvarsområde som man kan 
utvecklas i. Det är kul att utvecklas och göra lite andra grejer. 

Väldigt bra grupp 
 
Möjligheter till 
utveckling 
 
Litet ansvarsområde 
Varierande  
 
arbetsuppgifter 
 
 

  
 
Tabell 1 visar exempel på hur vi gick till väga i den initiala kodningsprocessen.  
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Tabell 2: Koder, kategorier & teman 
 

Kod Kategori Tema 
Bra relation med kollegor 
Bra gruppsammanhållning 
Kan vara öppen med sin chef 
Har en ständig dialog med chef 

Relation till medarbetare 
Relation till chef 

Sociala relationer på 
arbetsplatsen 

Stabil 
Lyssnar 
Resultatinriktad 
Kan vara påstridig 

Ledarskapets positiva 
egenskaper 
Ledarskapets negativa 
egenskaper 

Ledarskap 

Ska inte detaljstyra 
Kan ställa krav 
Ska vara lyhörd 
Ska ha förtroende 

AT:s förväntningar på 
ledarskapet 

Förväntningar på ledarskapet 

Gruppen är schemastyrd 
Har ett fritt jobb 
Känner stress vid jour 
Känner sig inte utbränd 

Motivation 
Stress 

Prestationsfaktorer 

Inga allvarliga konflikter 
Har uppstått konflikter 
Bra dialog i företaget 
Återkoppling på 
medarbetarsamtal 

Konflikter på arbetsplatsen 
Kommunikation och feedback 

Kommunikation på arbetsplatsen 

 
Tabell 2 visar hur koderna sedan delats in i kategorier och sedan teman. Fem teman 

skapades, sociala relationer på arbetsplatsen, ledarskap, förväntningar på chef, 

prestationsfaktorer och kommunikation på arbetsplatsen.  
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Analys 
Utifrån kodningsprocessen har fem teman identifierats: ledarskap, förväntningar på chef, 

sociala relationer på arbetsplatsen, prestationsfaktorer och kommunikation på 

arbetsplatsen. För att förstå innebörden av dessa kommer en presentation göras nedan där 

de kommer analyseras med deras tillhörande kategorier. 

 

Ledarskap 

Som tidigare nämnts är en person med en transaktionell ledarskapsstil till stor del 

auktoritär. Personen organiserar aktiviteterna inom företaget och ger ut tydliga order till 

sin arbetsgrupp samt förväntar sig ett utbyte med sina medarbetare och förespråkar 

bestraffning i form av att dela med sig av misstag som begåtts av medarbetare. Inom den 

transformella ledarskapsstilen är chefen duktig på att förklara och leverera samt på att 

diskutera planer med sina medarbetare och få dem att känna sig delaktiga. Stilen 

karaktäriseras av vänlighet, kooperativet och ambition. En lassiez-fair ledarskapsstil 

handlar däremot om lågt intresse för sina medarbetare och verksamheten. Personen agerar 

endast om det är absolut nödvändigt (Crisp & Turner 2014, 165). 

 

Under detta tema finns kategorierna ledarskapets positiva egenskaper och ledarskapets 

negativa egenskaper.  

 

Ledarskapets positiva egenskaper 

Utifrån datamaterialet framkommer en mängd positiva egenskaper hos ledarskapet. Nedan 

svarar Ned på frågan hur han tycker att ledarskapet fungerar i relation till gemenskap och 

arbetsmiljön.  

 
”Hen är väldigt duktig på att ge ansvar och låta folk göra sina arbetsuppgifter på sitt 
egna vis och det tycker jag är väldigt utvecklande, hen är även väldigt mån om sina 
anställda. Hen vill att man ska må bra och hen har min rygg om det är något.”  – 
Ned.  

 

Egenskaper såsom ”ge ansvar” och ”mån om sina anställda” faller tydligt in på den 

transformella ledarskapsstilen då den är väldigt demokratisk och ledaren engagerar sig i 

sina arbetstagare genom att tilldela dem viktiga uppgifter (Bass et al, 2006 se Adserias et 

al, 2016).  
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En annan respondent beskriver ledarskapet på ett annorlunda sätt men ändå inom ramen 

för den transformella ledarskapsstilen. Såhär svarar Catelyn på frågan hur hon tycker att 

ledarskapet påverkar arbetsmiljön.  

 
” […] hen är rak, hen är tydlig, hen är konstruktiv, hen är rättvis och hen är så ärlig 
som hen kan vara, vilket jag tycker är positivt”. – Catelyn 

 

Respondenten Rob beskriver också ledarskapet som transformellt. Nedan svarar Rob på 

frågan om hen tycker att ledarskapet påverkar motivationen.  

 
”Hen har påverkat väldigt mycket och det är hen som också har gett oss lite olika 
ansvar så att man får utvecklas, hen är väldigt mån om att man ska få gå olika kurser 
[…] det är hens ide att vi ska ha som egna ansvarsområden och olika uppgifter, så 
hen är en väldigt drivande faktor” – Rob 

 

Rob menar också att ledarskapet ”påverkar till ett positivt arbetsklimat”.  

 

Sansa beskriver också ett transformellt ledarskap. Här svarar hon på frågan hur hon tycker 

att ledarskapet påverkar arbetsmiljön.  

 
”Jag tycker att hen påverkar arbetsmiljön positivt genom att pusha till att ta ansvar, 
gör saker själv, se det som positivt att prova idéer och att driva saker” - Sansa  

 
Utifrån datamaterialet kan man se att ledarskapet på denna arbetsplats till stor del verkar 

anamma ett transformellt ledarskap.  

 
Ledarskapets negativa egenskaper 

Trots att datamaterialet till stor del framhäver ledarskapet som positivt och transformellt 

förekommer negativa egenskaper som pekar på en transaktionell ledarskapsstil samt inslag 

av laissez-faire ledarskapsstil. Den mest uppmärksammade egenskapen är 

resultatinriktning. Vissa av respondenterna betonar gärna den delen av ledarskapet. Nedan 

svarar Rob på frågan om det finns några negativa egenskaper hos ledarskapet.  

 
”Hen är väldigt fokuserad på resultat, så det kan väl vara den biten som kanske är 
lite väl hård ibland” – Rob 
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Detta faller i linje med den transaktionella ledarskapsstilen då resultatinriktning handlar 

om utbyte. En transaktionell ledare förväntar sig resultat i utbyte mot exempelvis en lön 

(Bensimon et al 1989 se Adserias et al 2016). I och med denna egenskap upplever också 

Rob en stress vid sjukdom. Såhär svarar han på frågan om ledarskapet påverkar hans 

stressnivå. 

 
” […] enda gången jag är stressad är när jag är sjuk och ska vara borta, jag blir 
stressad av att vara hemma när jag har saker att göra på jobbet […] hen är ju 
fruktansvärt resultatinriktad men jag vet att hen aldrig skulle säga nånting men jag 
vet samtidigt att hen vill ha det gjort” – Rob 

 

En annan egenskap som respondenten Sansa gärna betonar är enveten. Hon menar att den 

egenskapen kan vara bra i vissa sammanhang men att det ibland kan vara jobbigt. Nedan 

svarar hon på frågan om vilka goda respektive dåliga egenskaper ledarskapet på 

arbetsplatsen har.  

 
”Hen kan vara ganska enveten och påstridig, och det kan väl kanske vara bra i vissa 
sammanhang och ibland vara lite mer jobbigt, då får man vara påstridig tillbaka. Jag 
tror dock att hen kan uppfattas som ganska enveten” - Sansa 

 

Denna egenskap är svår att placera. Det kan som sagt uppfattas som både positivt och 

negativt beroende på i vilket sammanhang det förekommer. Dock i intervjun kunde man 

urskilja en negativitet hos respondenten när hon talade om det. Därför hamnar denna 

egenskap under ”ledarskapets negativa egenskaper”.  

 

En annan egenskap som faller i linje med en laissez-faire ledarskapsstil är ”frånvaro”. 

Bland annat berättar Bran att det finns en frånvaro och dålig kännedom när det gäller hans 

arbetsuppgifter hos ledarskapet. Såhär svarar Bran på frågan om han tycker att det finns en 

närvaro hos hans närmsta chef.  

 
”Hen har ju varit i mycket möten och då har hen ju varit lite frånvarande på det viset, 
också kan jag tycka att hen inte riktigt haft koll på allt och vad alla gör” - Bran 

 

Catelyn menar också att frånvaro existerar. Hon menar att hennes chef inte behöver vara 

”på plats” hela tiden men att det är ”skönt att se hen emellanåt”.  
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Ledarskapet på denna arbetsplats verkar å ena sidan besitta ett transformellt ledarskap men 

å andra sidan finns även inslag av både den transaktionella ledarskapsstilen och en laissez-

faire ledarskapsstil.  

 

Förväntningar på ledarskapet 

Ett tema som identifierades under kodningsprocessen är medarbetarnas ”förväntningar på 

ledarskapet”. Detta tema kommer att analyseras med tillhörande kategori arbetstagarens 

förväntningar på ledarskapet. 

   

Utvecklingen av arbetslivet har gått från att vara väldigt traditionellt hierarkiskt styrd till 

att bli mer decentraliserat. Detta ställer givetvis nya krav på hur en chef ska leda för att 

gynna företaget och sina medarbetare som är betydligt mer kunniga och självstyrande med 

hög grad av självständighet (Wilhelmson 2010, 158). Man kan dra liknelser mellan den 

transaktionella ledarskapsstilen och det traditionella sättet att leda en arbetsgrupp. Ett 

traditionellt ledarskap är väldigt auktoritärt och betonar betydelsen av utbyte mellan ledare 

och arbetstagare. En arbetstagares misstag delas med till resten av gruppen i syfte att lära 

och resultat är viktigare än arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa (Adserias, 

Charleston & Jackson 2016). De förväntningar som ställs på en chef i det decentraliserade 

företaget är att chefen ska påverka föreställningar istället för att föreskriva, det handlar om 

att arrangera, hjälpa, uppmuntra, vägleda och stödja andra att utföra uppgiften (Wallo 

2008 se Wilhelmson 2010, 158).  

 

Arbetstagarens förväntningar på ledarskapet 

En av respondenterna, Catelyn, var väldigt tydlig med vilka förväntningar och krav hon 

har på ledarskapet. Bland annat vill hon att ledaren inte ska kontrollera eller detaljstyra 

samt vara där för henne när hon behöver det. Det är också väldigt viktigt för henne att 

ledaren har en förmåga att lyssna. Såhär svarar hon på frågan om hur ledarskapet påverkar 

hennes motivation.  

 
”Alltså jag vill ha en chef som har förtroende för mig, att jag gör det jag ska. Får jag 
en chef som börjar kontrollera mig då sparkar jag bakut, jag blir som en tonåring 
[…]. Utan en chef för mig ska finnas där när jag behöver, oftast är det när det blir 
tung arbetsbelastning och då jag inte vet hur jag ska prioritera […]. Händer det 
nånting, både privat eller i jobbet som jag tycker är känslomässig jobbigt då vill jag 
kunna lita på att jag har en chef som kan lyssna på mig […]” –Catelyn  
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Denna typ av beskrivning går inom ramen för en transformell ledarskapsstil vilket 

ledarskapet på arbetsplatsen verkar leva upp till, till stor del. Dock är förväntningar på 

chef inte en del av syftet i vår uppsats och därför kommer fokus läggas på det som faktiskt 

hör till syftet.  

 

Sociala relationer på arbetsplatsen 

Sociala relationer i arbetslivet är en viktig del av människors liv. Det är en förutsättning 

för mening i arbetet vilket är väsentligt för motivationen att faktiskt vilja kliva upp 

morgonen och bege sig till arbetet. Kontakter med chefer, kollegor och kunder ger 

uppskattning och bekräftelse när vi gjort något bra samt att vi får veta när vi gör något fel 

vilket tillåter oss att utvecklas som individer (Härenstam 2010, 7).  

 

Ur detta tema kunde två kategorier utrönas, relationen mellan medarbetare och 

medarbetare och relationen mellan chef och arbetstagare. Dessa kommer att behandlas 

nedan.  

 

Relationen mellan medarbetare och medarbetare 

Relationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen verkar präglas till stor del av öppenhet, 

uppskattning och att man ställer upp för varandra. Respondenterna verkar finna glädje och 

gemenskap i varandra vilket speglar sättet de pratar om det. Såhär svarar Rob på frågan 

om han tycker att det finns en bra gruppsammanhållning på arbetsplatsen. 

 
“Ja, alltså vi har en väldigt bra sammanhållning och det är också en av de grejerna 
som gör att det är kul att jobba här och så. “– Rob  

 

Bra sammanhållning mellan medarbetarna verkar vara ett genomgående tema i 

intervjuerna. Såhär svarar Arya på frågan om hur hon trivs på sin arbetsplats.  

 
”Jag har väldigt bra kollegor att jobba med, det är en bra grupp helt enkelt” – Arya 

 

Hon betonar även att hennes arbetsgrupp får henne att känna sig ”uppskattad” och 

”viktigt”.  
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De flesta respondenter verkar inte uppleva någon negativitet på arbetsplatsen men några 

av dem vill gärna belysa den dåliga förståelse som verkar förekomma för andra 

medarbetares arbetsuppgifter. Såhär beskriver Catelyn situationen på arbetsplatsen.  

 
“På det här stället är vi jättegosiga med varandra och vi har det hur bra som helst, 
alla i sin närmsta grupp trivs jättebra tillsammans och jobbar jättebra men ju längre 
ut man kommer från sin grupp, ju mer konflikter eller vad man ska kalla det för blir 
det. Jag tycker det är otrolig dålig förståelse och respekt för andras arbetsuppgifter.” 
– Catelyn.  

 

Som nämnts tidigare är relationen mellan medarbetare viktig för individens trivsel på 

arbetsplatsen. Det är nödvändigt för att skapa mening i arbetet samt påverkar hur vi 

hanterar stress. Om det saknas förståelse för andra medarbetares arbetsuppgifter kan 

konflikter och ”skitsnack” uppstå. Detta i sin tur kan skapa ett infekterat arbetsklimat som 

påverkar omgivningen negativt och även det sociala stödet. Studier har visat att brist på 

instrumentellt socialt stöd från arbetskamrater och chefer är relaterat till depression men i 

detta fall kan även det emotionella stödet påverkas då bekräftelsen från andra 

arbetsgrupper och känslan av att inte vara av betydelse kan påverka individens mentala 

hälsa (Waldenström 2010, 63).   

 

Relationen mellan chef och arbetstagare 

Relationen mellan arbetstagare och chef är en viktig del när det gäller att skapa en god 

arbetsmiljö och därmed en arbetskultur som de flesta anställda kan trivas i. Studier har 

visat att positivt bemötande, genom en kombination av kreativt och kritiskt tänkande, är 

av betydelse för att uppnå effektivitet i arbetsgrupper (Wilhelmson 2010, 158). För att 

samverkan mellan arbetstagare och chef ska bli så effektiv som möjligt så krävs det att 

relationen skapas av tillit, samförstånd, lärande och konstruktiv problemlösning där 

initiativ kan tas av alla arbetstagare (von Otter 2006 se Wilhelmson 2010, 158).  

 

Relationen mellan arbetstagarna och cheferna verkar vara väldigt öppen och ärlig. De 

verkar föra en mogen och givande dialog kontinuerligt och relationen verkar förbättras 

under årens gång. Nedan svarar Arya på frågan om hur hon ser på sin relation till sin chef.  

 
”Hen är väldigt duktig på att se individerna i gruppen […] och hen är väldigt 
stöttande och peppande och ger väldigt mycket personlig frihet” – Arya 
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Även Sansa beskriver sin relation till sin närmsta chef positivt. 

 
”Vi har kommit närmare till att veta hur vi jobbar var och en liksom, vi har ändå lärt 
känna varandra bättre under dom här åren” - Sansa 

 

Trots detta går det ändå att identifiera en irritation över chefernas frånvaro, som beskrevs 

under ledarskapets negativa egenskaper, vilket naturligt borde påverka relationen mellan 

dem. Frånvaron drabbar det informativa stödet. Det är viktigt att arbetstagare får 

vägledning från sin chef när det gäller arbetsuppgifter och även andra arbetsrelaterade 

ärenden. Det informativa stödet är en del av det sociala stödet och brist på detta påverkar 

arbetstagare negativt (Nordin 2010, 45).  

 

Kommunikation på arbetsplatsen 

Som nämndes tidigare är kommunikation en viktig del av ledarskapet vilket även detta 

tema kommer analysera. Tillhörande kategorier är kommunikation och feedback och 

konflikter på arbetsplatsen. Under denna studie genomförde företaget en omorganisation 

vilket innebar att respondenterna fokuserade till stor del på hur kommunikationen fungerat 

i relation till detta vilket kan ha en påverkan på resultatet. 

 

Kommunikation och feedback 

Något som är viktigt för respondenterna är god kommunikation med sin chef. Stor vikt 

läggs på att regelbundet få feedback. Inom denna kategori ser vi att ledarskapet 

karaktäriseras av god kommunikation med sina arbetstagare, dels genom regelbundna 

medarbetarsamtal men också har kommunikationen under omorganisationen varit tydlig 

och rak. Såhär upplever Sansa att kommunikationen har fungerat under omorganiseringen 

när frågan om den har orsakat stress ställs.  

 
”Jag har varit med om några stycken under åren och det här är nog den som ändå 
skötts bäst ska jag säga […] i det stora hela så har det ändå varit en bättre dialog 
över linjen än vad det varit tidigare”. – Sansa  
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Catelyn menar också att kommunikationen är bra. Hon betonar att om behovet finns kan 

avstämningar och medarbetarsamtal göras betydligt oftare än en gång per år. Nedan svarar 

hon på frågan om hur ofta hon har medarbetarsamtal.  

 
”En gång per år är det officiella medarbetarsamtalet […] men chefen har 
avstämning oftare än så, om hen märker att nån är i behov av mer då har hen ju fler 
avstämningar men annars så har hen medarbetarsamtal varannan månad eller var 
tredje. ” – Catelyn 

 

Rob anser också att kommunikationen är bra, dock poängterar han att deras förra närmsta 

chef hade dåliga egenskaper när det gällde kommunikation och kan därför vara en 

anledning till att deras nuvarande chef kommunicerar för mycket enligt hans mening. 

Såhär anser han om kommunikationen.  

 
”Vi hade dålig kommunikation med vår förra chef så nu ger ju hen ut för mycket 
grejer istället […] nu får vi i princip reda på alla beslut som tas i företaget även om 
vi inte är intresserade” - Rob 

 

Dock verkar ett behov finnas angående negativ feedback. Arya menar att det finns 

förbättringspotential på den punkten. Såhär svarar hon på frågan om hon får feedback från 

sin närmsta chef.  

 
”Det är väl den enda punkten som jag skulle säga att det finns förbättringspotential 
på, att få veta vad som är mindre bra eftersom allt är inte alltid bra” - Arya 

 

Trots detta präglas arbetsplatsen av en god kommunikation vilket skapar en tillit och ett 

samförstånd mellan chef och arbetstagare. Arbetstagarna blir mer lyhörda och chefens 

förmåga att kommunicera på ett effektivt sätt skapar i sin tur ett mindre avstånd mellan de 

hierarkiska nivåerna och detta leder till ett bättre välbefinnande hos arbetstagarna 

(Wilhelmsson 2010, 165). 

 

Konflikter på arbetsplatsen 

Konflikter kan ses som både nödvändiga och oundvikliga och de flesta har nog erfarenhet 

av meningsskiljaktigheter eller tvister med personer på arbetsplatsen. De flesta hanterar 

konflikter genom att fly istället för att ta argumentationen eftersom det anses vara mer 

civiliserat (Weman-Josefsson & Berggren 2013, 145). 
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Utifrån datamaterialet verkar företaget, trots många anställda, anamma ett respektfullt 

arbetsklimat i det stora hela. Konflikter inom det egna arbetslaget är ovanligt, dock kan 

det finnas irritationer arbetslag emellan. Detta kan även härledas till det som tidigare sagts 

om gemenskap mellan arbetstagare tidigare i texten. Såhär beskriver Ned potentiella 

konfliktsituationer.  

 
”I produktionsplaneringen jobbar man emot alla som går skift och där kan det vara 
konflikter […] antingen mot chef eller mot någon annan i ett annat skiftlag” – Ned  

 

Konflikter mellan arbetslag beror oftast på missförstånd eller brister i kommunikationen, 

men kan också bero på meningsskiljaktigheter i mål, medel och fördelning av ansvar och 

befogenheter. Potentiella lösningar kan vara kompromisser och även en effektiv 

konflikthantering, vilket är chefens uppgift, i form av att öka förståelsen för andras arbete 

eftersom detta kan stimulera kreativitet och nytänkande (Weman-Josefsson & Berggren 

2013, 148). 

 

Våra respondenter upplever att ledarskapet i en konflikt förmodligen skulle fungera bra. 

Den information som finns att tillgå handlar till stor del om konflikter inom fackliga 

ärenden, vilket inte är syftet med denna studie. Dock belyser Sansa och Catelyn, som är 

fackliga representanter, att ledarskapet i en facklig konfliktsituation är resonlig och 

demokratisk. Såhär svarar dem på frågan om hur de tror att deras närmsta chef skulle 

agera i en konfliktsituation.  

 
” […] det mesta har varit fackliga sammanhang, hen är en person som kan se flera 
sidor av saken och för ett lugnt resonemang, för att liksom gjuta lite olja på vågorna 
när det börjar gå för hett, så det har jag uppskattat. Däremot har hen aldrig behövt 
ta konflikter i gruppen jag jobbar i. ” – Sansa 
 
”Jag tror på att hen reder ut saker och inte är rädd för att göra det” - Catelyn 
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Prestationsfaktorer 

Temat prestationsfaktorer utgörs av kategorierna motivation och stress.  

Motivation 

Som tidigare nämnts används begreppet motivation för att beskriva, förutsäga och förklara 

människors beteenden. Man kan kortfattat säga att motivation är det som styr vad vi 

bestämmer oss för att göra, hur mycket eller ofta och hur länge vi gör det (Josefsson & 

Lindwall 2010 se Weman-Josefsson & Berggren 2013, 89–90).  

 

Respondenterna verkar arbeta självständigt och har till stor del egen kontroll över deras 

arbetsuppgifter. De berättar att de känner stort ansvar och har till stor del fria händer när 

det gäller deras arbetsuppgifter. Nedan berättar Bran hur han upplever att ledarskapet 

påverkar hans motivation.  

 
”Hen ställer ju krav och kanske ger en uppgifter men det är ju bra” – Bran 

 

Samtidigt menar han att arbetet är väldigt fritt och han känner sig inte styrd av sin närmsta 

chef. Nedan svarar han på frågan om han känner frihet i sitt arbete.  

 
”Det är mycket upp till en själv, friheten och så” - Bran 

 

Arya betonar betydelsen av att ha kontroll över sina arbetsuppgifter och en trygghet på 

arbetsplatsen. Hon menar på att det är dem aspekterna som motiverar henne. Hon erkänner 

också att cheferna har makten att påverka hennes motivation men att de i nuläget bara 

påverkar hennes motivation positivt, genom att tillåta kontroll och frihet över sina 

arbetsuppgifter. Såhär beskriver hon skapandet av sin motivation på arbetsplatsen.  

 
”Jag får ta egna initiativ och känner att jag har kontroll över mina arbetsuppgifter” - 
Arya 

 

Om vi utgår ifrån kompetensbehovsteorin, som innebar att människan har ett bemästrings- 

och begriplighetsbehov, så kan vi se att ökad kontroll och frihet genererar högre grad av 

motivation hos arbetstagare.  
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Respondenterna betonar också betydelsen av att ha varierande arbetsuppgifter och dess 

betydelse för motivationen. Kompetensförsörjning är viktigt för respondenterna och de 

uppskattar att cheferna avsätter tid för kompetensförsörjning, vare sig det är upp till dem 

själva att genomföra exempelvis utbildningen eller om cheferna arbetar aktivt med dem. 

Såhär svarar Rob på frågan om vad det är som motiverar honom.  

 
” […]vi har ju alla ett litet ansvarsområde där vi gör andra grejer för att utvecklas, 
vilket är väldigt kul eftersom man får göra andra grejer än att bara vara och skruva 
hos kunder.” – Rob  

 

Sansa är också noga med att betona betydelsen av varierande arbetsuppgifter. Såhär 

beskriver hon ledarskapets påverkan på hennes motivation.  

 
”Jag har ju en chef som i väldigt hög utsträckning uppmuntrar till eget ansvar, ta 
egna beslut och att söka sig till arbetsuppgifter man tycker är roliga, hittar man 
saker, ideer som man vill prova får man väldigt lätt stöd för det av cheferna och det 
passar mig väldigt bra” - Sansa 

 

Om vi applicerar teorin om arbetets utformning, som handlar om att motivation kan 

härledas till variation i arbetsuppgifter, uppgifternas betydelse och uppgifternas 

begriplighet, på detta så kan vi dra slutsatsen att chefernas planering angående 

medarbetarnas arbetssituation är gynnande för dem. Varierande arbetsuppgifter och 

chansen att få utvecklas är motivationsfaktorer som uppskattas av respondenterna samt 

ökar det viljan att göra ett så bra arbete som möjligt. Dock finns det inslag av att arbetet 

för vissa är väldigt schemastyrt, främst de som arbetar som servicetekniker. Såhär svarar 

Bran på frågan om han känner att han får ta eget initiativ och eget ansvar.  

 
” […] just våran grupp har varit väldigt schemastyrd eftersom vi ska vara ute hos 
kunder och passa tider men om det funnits tid” – Bran  

Han menar med ”om det funnits tid” att cheferna uppmuntrar till eget initiativ och ansvar 

om det funnits tid för det. Intentionen från chefernas sida är att arbetstagarna ska få ta 

egna initiativ och eget ansvar men eftersom gruppen han arbetar i har sina fasta 

arbetsuppgifter och tider blir det svårt. Dock menar Bran att han har frihet i den mån att 

han inte känner sig styrd av cheferna på något sätt utan det som hindrar honom att ta egna 

initiativ är det fasta schemat och arbetsuppgifterna.  
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Respondenterna upplever att de till stor del känner engagemang för sitt arbete. 

Gemenskapen de känner med sina arbetskamrater, friheten de har och de varierande 

arbetsuppgifterna motiverar dem till att göra ett så bra arbete som möjligt. Vissa av 

respondenterna arbetar med energi och miljöfrågor och berättar att de har ett brinnande 

intresse för miljö och miljöpåverkan vilket gör att de känner en enorm motivation inför 

arbetet. Om vi går tillbaka till självbestämmandeteorin som introducerades tidigare kan vi 

se att dessa människor som arbetar med miljöfrågor har en väldigt stark inre motivation, 

det är aktiviteten i sig, arbetsuppgifterna, som till störst del motiverar dem eftersom de har 

ett stort intresse för det. Såhär beskriver Arya anledningen till att hon trivs på 

arbetsplatsen. 

”Dels så är det för att jag har arbetsuppgifter som är relevanta utifrån mina 
intressen […].” – Arya  

 

Sansa berättar också om sitt intresse för energi och miljö. Nedan svarar hon på frågan om 

vad som motiverar henne i arbetet.  

 
”Jag tycker det är kul att jobba med energi och miljö, sen så att känna att man kan 
vara med och påverka saker, sen har jag ganska mycket kontakter ut med liknande 
företag i Sverige och det är också väldigt motiverande” - Sansa 

 

Andra respondenter verkar istället motiveras av yttre faktorer såsom uppskattning, 

gemenskap och utveckling. Såhär svarar Bran på frågan om vad det är som motiverar 

honom i arbetet. 

 
” […] det som motiverar är väl att man vill utvecklas och göra ett sånt bra jobb som 
möjligt och ge sig själv möjligheten att gå vidare. Det är det som motiverar mig.” – 
Bran 

 

Catelyn beskriver också hennes motivationsfaktorer som yttre motivation i 

självbestämmandeteorin. Såhär beskriver hon anledningen till hennes motivation i arbetet.  

 
”När jag får hjälpa andra och när jag bidrar, när jag fåt känna att min kompetens 
och min hjärna faktiskt gör skillnad” - Catelyn 
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Något som dock både Catelyn och Rob poängterar är att graden av motivation varierar 

från dag till dag. Ibland kan arbetsuppgifterna kännas ansträngande och ibland känner de 

att de inte får den uppskattning de vill ha. Såhär beskriver Catelyn sådana dagar.  

 
”[…] ena dagen kan jag vara supermotiverad och känner att jag verkligen får bidra, 
sen kan det ju vara dagar som är såhär ba: vad har jag gjort idag? Jag har suttit och 
registrerat serviceavtal i ett system ba (gör snarkljud) […] det går verkligen upp och 
ner” - Catelyn 

 

Såhär svarar Rob på frågan om han känner glädje och meningsfullhet i arbetet.  

 
”Äh, alla dagar är väl olika, vissa dagar kan det ju alltid vara drygt att gå till jobbet 
men jag skulle inte stannat här så länge om jag inte hade trivts” - Rob 

 

Catelyn och Rob klarlägger därmed det som i stort sett varenda människa någon gång har 

känt.  

 

Stress 

Utifrån datamaterialet kan man dra slutsatsen att respondenterna överlag inte känner sig så 

stressade över arbetet. De menar att det är en låg stressnivå på företaget och om någon 

skulle bli stressad så ställer andra medarbetare alltid upp och hjälper till med exempelvis 

arbetsuppgifter. Såhär beskriver Sansa stämningen på arbetsplatsen.  

 
” […] det är en allmänt positiv stämning, och det finns en inställning att man hjälps 
åt när det behövs […].” – Sansa  

 

I krav-kontroll-stödmodellen genererar denna gruppsammanhållning och stöd från 

arbetskollegor ett högt socialt stöd, vilket är positivt för trivsel på arbetsplatsen. Ett lågt 

socialt stöd i modellen, har forskning visat, ökar risken för sjukdomar (Theorell 2012, 23).  

 

Dock berättar Catelyn att hon under en period var påväg att bli utbränd. Hon berättar att 

hon är en stresstålig person som klarar av stress i hemmet eller stress på arbetet men när 

det blir stressigt på båda platserna blir det för mycket att hantera, vilket var just det som 

hände under denna period. Cheferna, berättar hon, agerade omgående under denna period 
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och plockade bort arbetsuppgifter från henne samt skickade henne till företagshälsan. 

Såhär förklarar hon hennes närmsta chefs beteende när det framgick att hon var stressad.  

 
” […] men när jag då väl signalerade då tog hen bort arbetsuppgifter på en gång, 
hen lägger inte medvetet på mig arbetsuppgifter jag inte klarar av.” – Catelyn 

 

I krav-kontroll-stödmodellen genererar dessa egenskaper hos ledarskapet ett väldigt högt 

stöd vilket också är en viktig del för arbetstagares trivsel på arbetsplatsen. Arya menar 

dock att hon ibland måste ta med sig arbete hem men att det inte förväntas av henne, dock 

är det inget som stressar henne. Såhär svarar hon på frågan om hon känner att hon hinner 

med de arbetsuppgifter som ska göras under dagen.  

 
” […] det händer att jag kollar mailen på kvällen om jag väntar på något men jag 
känner inte att det är något krav att sitta hemma och jobba […] det finns absolut 
ingen förväntan från min chefs sida att jag ska göra det.” – Arya  

 

Något som är viktigt att poängtera igen och som kan återfinnas under ledarskapets 

negativa egenskaper är Robs upplevda stress vid sjukdom. Han upplever ledarskapets 

målmedvetenhet som stressande vid sjukdom eftersom han inte levererar och får känslan 

av frustration hos cheferna men att det är inget som kan bekräftas verbalt. Såhär svarar 

han på frågan om cheferna blir missnöjda när han är sjuk och inte hinner med sina 

arbetsuppgifter.  

 
”Alltså hen är ju fruktansvärt resultatinriktad, jag vet att hen aldrig skulle säga 
nånting men jag vet samtidigt att hen vill ha de gjort” – Rob  

 

Sammanfattningsvis kan man se att ledarskapet till stor del präglas av den transformella 

ledarskapsstilen men inslag från både den transaktionella ledarskapsstilen och laissez-faire 

ledarskapsstilen kan identifieras, med tanke på chefernas resultatinriktning och till viss del 

frånvaro. Arbetsplatsen verkar utmärkas av god gemenskap, både arbetstagare emellan 

och mellan arbetstagare och ledning, dock med inslag av oförståelse för andras 

arbetsuppgifter. Det verkar föras en god kommunikation på arbetsplatsen och 

arbetstagarna får kontinuerlig feedback från närmsta chef och ledning, men det finns ett 

behov av mer negativ feedback för att kunna utvecklas. Respondenterna motiveras dels av 
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sitt intresse för arbetet men även av den frihet och variation som finns i arbetsuppgifterna, 

dock finns det vissa som i stor utsträckning är alltför schemastyrda. Respondenterna 

verkar inte känna någon större stress över arbetet med undantag för Catelyn som var nära 

på att bli utbränd, dock kan ledarskapets målmedvetenhet orsaka stress hos Rob, speciellt 

vid sjukdom vilket inte kunde identifieras hos någon annan respondent.  

 

I krav-kontroll-stödmodellen resulterar dessa resultat i en modell som är gynnande, både 

för arbetstagarna och ledningen, men med viss förbättring. Den ”avspända” situationen 

innebär att arbetstagarna har mycket kontroll (beslutsutrymme) över sin arbetssituation, 

både när det gäller att kunna påverka sin arbetssituation och att utvecklas, samt att de inte 

har så höga krav från chef och ledning. Högt socialt stöd, vilket den positiva gemenskapen 

tyder på, förbättrar denna situation ytterligare, dock finns irritation över chefernas till viss 

del frånvaro. Arbetsplatsen som undersöks ligger närmast denna ”avspända” situation och 

kan därför klassas som en gynnande situation. Dock kan förbättring ske, bland annat när 

det gäller arbetsbelastning för vissa och ledarskapets starka 

målmedvetenhet/resultatinriktning samt frånvaro. 
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Besvara frågeställningar	
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika typer av ledarskap påverkar 

en arbetstagares psykosociala arbetsmiljö. Den forskning vi har utgått ifrån har visat att en 

transformell ledarskapsstil med inslag av en transaktionell ledarskapsstil är av störst 

betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö för att den innehar egenskaper som motiverar 

och engagerar arbetstagare till att ta egna initiativ, coachar till att nå personliga och 

kollektiva mål samt att ledaren bygger relationen på principer om tillit och ärlighet. 

Frågeställningarna kommer att besvaras nedan.  

	

Hur uppfattar arbetstagaren att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i relation till 

ledarskapet? 

Kommunikationen mellan ledningen och arbetstagare verkar överlag fungera bra.  

Arbetstagarna upplever en positiv feedback i större utsträckning än negativ feedback men 

känner ett behov av negativ feedback i syfte att utvecklas. Chefernas förmåga att 

kommunicera är god, detta synliggörs genom de kontinuerliga medarbetarsamtalen och 

genom den rådande omorganiseringen. Kommunikationen under omorganiseringen är rak 

och tydlig samt känner respondenterna att de får relevant information under processens 

gång vilket höjer deras känsla av trygghet.   

	

Upplever arbetstagaren att ledarskapet bidrar till en trivsam gemenskap på arbetsplatsen 

och i så fall på vilket sätt? 	

Respondenterna upplever att ledningen arbetar för att skapa och upprätthålla en god 

gemenskap på arbetsplatsen. Detta synliggörs främst genom att cheferna uppmärksammar 

individerna i gruppen och tillåter respondenterna att ha personlig frihet. Detta genererar 

upplevelsen av ett högt socialt stöd från ledningen vilket i sin tur skapar en trivsam 

stämning på arbetsplatsen.  

 

Som nämndes under den första frågeställningen arbetar cheferna mycket med 

medarbetarsamtal för att öka trivseln och tryggheten på arbetsplatsen som i sin tur 

resulterar i att respondenterna uppskattar och ser positivt på ledarskapet. Respondenterna 

betonar gärna hur de känner sig omhändertagna av ledningen och känner att de kan vända 

sig till sin närmsta chef, både när det gäller arbetsrelaterade frågor men också när det 
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gäller privata ärenden. Det avsätts också tid för gruppmöten veckovis där det ges 

ytterligare ett tillfälle att diskutera och reflektera över arbetssituationen vilket givetvis 

också stärker den redan goda gemenskapen på arbetsplatsen.  

 

En god egenskap inom ett ledarskap är förmågan att hantera konfliktsituationer, detta är 

betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en trivsam arbetsmiljö. Dock kan 

respondenterna inte påvisa hur ledarskapet har fungerat vid konfliktsituationer, förutom 

under fackliga sammanhang, eftersom det inte har upplevt några i deras direkta närhet 

eller arbetslag, dock menar de på att cheferna med största sannolikhet skulle hantera en 

konfliktsituation på ett professionellt sätt.  

	

Upplever arbetstagaren att hen uppmuntras till eget ansvar och utveckling av personer i 

ledarskapsposition och i så fall på vilket sätt?	

Utifrån analysen har man kunnat utröna två faktorer som respondenterna anser vara 

viktigast för dem när det gäller trivsel på arbetsplatsen, dessa är frihet i arbetet och 

varierande arbetsuppgifter. Dessa två faktorer omfattar de flesta av respondenterna, dock 

berättar en av respondenterna att han är alltför schemastyrd för att kunna ha varierande 

arbetsuppgifter men samtidigt menar han att han känner frihet i arbetet eftersom han kan 

lägga upp arbetsuppgifterna som han vill. Bortsett från detta avsätter arbetsledningen tid 

för kompetensförsörjning, antingen genom att arbeta med respondenterna aktivt själva 

eller så överlåts ansvaret på respondenterna att genomföra exempelvis utbildningen. Detta 

uppskattas enormt av respondenterna och är en av anledningarna till att de trivs på 

arbetsplatsen. De känner också att ledningen tillåter dem mycket frihet i arbetet vilket 

uppskattas till stor del eftersom vissa respondenter blir frustrerad över att bli detaljstyrda, 

dock vill de också känna att de känna att de kan vända sig till chefen om 

arbetsbelastningen blir för tung eller förvirring skapas över vilka arbetsuppgifter som ska 

prioriteras. Sammanfattningsvis upplever respondenterna att personer i ledarskapsposition 

uppmuntrar till eget ansvar och utveckling.  

 

Vilken ledarskapsstil verkar ledarskapet på denna arbetsplats präglas av?   

Utifrån respondenternas berättelser har man kunnat se att den ledarskapsstil som 

dominerar på denna arbetsplats är den transformella ledarskapsstilen. Detta då ledarskapet 

präglas av god kommunikation, uppmuntran till eget ansvar och utveckling samt god 
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gemenskap. Dock finns det inslag av både den transaktionella ledarskapsstilen och en 

laissez-faire ledarskapsstil. Ledarskapet är transaktionellt på så sätt att det finns en sida av 

ledarskapet som beskrivs som målmedveten/resultatinriktad och en annan sida som 

handlar om chefernas frånvaro och dålig koll på arbetstagarnas arbetsuppgifter vilket faller 

inom ramen för en laissez-faire ledarskapsstil.  

 

Enligt forskning anses den transformella ledarskapsstilen i kombination med den 

transaktionella ledarskapsstilen vara den mest effektiva ledarskapsstilen när det gäller 

produktivitet i företaget samt gemenskapen bland anställda. Dock visar denna studie att 

inslag av den transaktionella ledarskapsstilen skapar stress hos arbetstagare 
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Slutsats 

Ledarskapet på denna arbetsplats kan härledas till alla tre ledarskapsstilar, dock domineras 

ledarskapet av den transformella ledarskapsstilen vilket även framgår av respondenternas 

positiva upplevelser av ledarskapet och dess betydelse för deras trivsel på arbetsplatsen. 

Respondenterna upplever ett ledarskap som skapar en god kommunikation, en god 

gemenskap och uppmuntran till eget ansvar och utveckling vilket går inom ramen för den 

transformella ledarskapsstilen där den dominerande egenskapen är demokratisk. Andra 

egenskaper som den transformella ledarskapsstilen besitter är inflytelserik och kreativ på 

så sätt att chefer med en transformell ledarskapsstil uppmuntrar och ger utrymme för 

utveckling (Crisp et al 2014, 164-168).  

 

Utifrån respondenternas berättelse kan man också identifiera inslag av den transaktionella 

ledarskapsstilen. Ordet målmedveten eller resultatinriktad förekommer i datamaterialet 

vilket tydligt går inom ramen för den transaktionella ledarskapsstilen som karaktäriseras 

med egenskaper såsom uppgiftorienterad och auktoritär (Bass et al 2006 se Adserias et al 

2016). Den auktoritära delen av det transaktionella ledarskapet lyser dock inte igenom lika 

starkt som den uppgiftorienterade egenskapen när det gäller ledarskapet i denna studie, 

dock kan man se tendenser på en auktoritär egenskap med tanke på den icke verbala press 

som kan uppstå vid sjukdom som identifierades hos en av respondenterna.  

 

I och med den frånvaro, hos cheferna, som starkt betonades av respondenterna kan 

ledarskapet på denna arbetsplats också gå inom ramen för laissez-faire ledarskapsstilen. 

Dock karaktäriseras denna ledarskapsstil av lågt intresse för sina arbetstagare vilket inte 

stämmer överens med ledarskapet på denna arbetsplats där intresset för sina arbetstagare 

är väldigt högt (Hackman et al 2013, 41). Inslaget av laissez-faire i ledarskapet på denna 

arbetsplats kan därmed bara härröras till den identifierade frånvaron hos cheferna.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Diskussion	
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt olika ledarskapsstilar påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön hos arbetstagarna på en arbetsplats. Resultatet visar på att den 

ledarskapsstil som genererar en god kommunikation, god gemenskap och som låter 

arbetstagare ta eget ansvar och utvecklas är den transformella ledarskapsstilen. De andra 

två ledarskapsstilarna som också kan identifieras i ledarskapet på denna arbetsplats, 

transaktionell och laissez-faire, verkar inte gynna den psykosociala arbetsmiljön för 

arbetstagaren utan orsakar istället frustration och stress. Resultatet utmanar tidigare 

forskning som anser att en blandning av den socio-emotionella och den 

uppgiftsorienterade ledarskapsstilen är mest effektiv för företagets produktivitet och god 

gemenskap. Eftersom vi i denna uppsats drar paralleller mellan dessa två ledarskapsstilar 

och den transaktionella och transformella ledarskapsstilen anser vi att en blandning av 

dessa inte är att föredra utifrån resultatet från denna studie.  

 

Förklaringen kan vara att denna kvalitativa undersökning har fångat aspekter på en lägre 

abstraktionsnivå. Tidigare forskning inom detta område domineras av kvantitativa 

undersökningar på en organisationsnivå men i och med att vi tagit ner nivån till gruppnivå 

och genomfört en kvalitativ studie skiljer sig resultatet från tidigare forskning. Det som 

dock inte går att göra i och med denna typ av undersökning är en generalisering. Just på 

detta företag ser förhållandet ut såhär vilket innebär att relationen mellan ledarskap och 

psykosocial arbetsmiljö kan se annorlunda ut på andra företag.  

 

En annan förklaring som skulle kunna förklara resultatet på denna studie är 

arbetsmarknadens förändring. Eftersom arbetsmarknaden i Sverige har blivit mer 

decentraliserad och arbetstagare förväntas arbeta mer självständigt och där 

arbetsförhållanden inte regleras lika starkt av organisationen (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, 18, 73–74) kan inslag av en transaktionell ledarskapsstil vara olämpligt då 

arbetstagare förväntar sig stor frihet i arbetet. Trots att respondenterna i denna studie 

berättar att de upplever stor frihet i arbetet skapar samtidigt den uppgiftsorienterande 

egenskapen i ledarskapet stress hos en av respondenterna, vilket gör att graden av frihet i 

arbetet kan diskuteras. Skapar verkligen ett uppgiftsorienterat ledarskap frihet hos 

arbetstagare? Samtidigt leder frånvaro hos cheferna också till missnöjdhet hos 

arbetstagarna. Utifrån resultatet verkar det finnas å ena sidan en missnöjdhet angående den 
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uppgiftsorienterande egenskapen, vilket i denna uppsats är en del av det transaktionella 

ledarskapet, och å andra sidan en missnöjdhet över chefernas frånvaro, som i denna 

uppsats är en del av laissez-faire ledarskapet. Det verkar finnas en fin linje mellan dessa 

två ledarskap enligt respondenterna.  

 

De omständigheter som kunnat påverkat analysen är företagets pågående omorganisering. 

Respondenterna fokuserade till stor del på denna och la värderingar i ledarskapet baserat 

på omorganiseringen vilket kan innebära att ledarskapet framställs på ett sätt som det inte 

skulle göra i en vardagssituation. Omorganiseringen kan ha påverkat vilken riktning 

undersökningen har gått. Den kan även vara en bidragande faktor för det höga sociala 

stödet i krav-kontroll-stödmodellen. En omorganisering kan splittra kollegor men även 

föra samman dem vilket kan vara fallet i detta företag. Omorganiseringen kan alltså vara 

anledningen till det starka sociala stödet bland medarbetare. En annan omständighet är 

bristen på tid. Intervjuer av fler respondenter kan ha inneburit andra resultat eftersom man 

har kunnat fånga in fler upplevelser och perspektiv.  

 

En annan teori som skulle kunna förklara det goda arbetsklimatet bortsett från ledarskapet 

är teorin om arbetets utformning. Arbetstagarna känner till stor del meningsfullhet i 

arbetet i form av variation i arbetsuppgifter och dess begriplighet och sammanhang. Detta 

skulle kunna vara en viktigare del för den goda psykosociala arbetsmiljön än vad som har 

betonats i denna uppsats.  

	

En diskussion vi haft kontinuerligt är vad som innefattar psykosocial arbetsmiljö och vilka 

aspekter som är viktiga att undersöka. Eftersom psykosocial arbetsmiljö är ett så pass brett 

begrepp valde vi ut de aspekter vi tror är viktigt för vårt ämne. Dock kan andra aspekter 

såsom jämställdhet och anställningstrygghet genererat i ett annorlunda resultat. En annan 

omständighet vi har diskuterat är chefernas inblandning i studien. I och med att vi först 

kontaktade cheferna och de i sin tur valde ut vilka arbetstagare som skulle delta i studien 

kan arbetstagarna ha romantiserat situationen på arbetsplatsen vilket även kan förklara den 

idealiserade synen på arbetsplatsen och ledarskapet. Dock anser vi det som oetiskt att göra 

en undersökning om ledarskapet på en arbetsplats utan chefernas vetskap. 	

Vi känner att denna studie har bidragit till området ledarskap och psykosocial arbetsmiljö 

på ett sätt som tidigare inte gjorts. I och med den enorma mängd kvantitativa 
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undersökningar som gjorts kan man genom denna studie se relationen mellan ledarskap 

och psykosocial arbetsmiljö ur ett annat perspektiv, ett djupare perspektiv. Genom 

intervjuer ser man, bortsett från tal, att uttryck och kroppsspråk ger ytterligare information 

vilket kan vara viktigt för resultatet. Man kan läsa mellan raderna på ett annat sätt än i en 

kvantitativ undersökning. 	

	

Psykosocial arbetsmiljö är som sagt ett oerhört brett begrepp men vi hoppas att denna 

undersökning har bidragit till en ökad förståelse för detta begrepp samt hur relationen 

mellan psykosocial arbetsmiljö och ledarskap skapas och upprätthålls.  
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Bilaga 1 – informantbrev till chef 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som just nu ska skriva vår kandidatuppsats i 
sociologi med inriktning mot socialpsykologi. Vi är intresserade av att undersöka hur 
olika typer av ledarskap påverkar den psykosociala arbetsmiljön hos arbetstagare. 
 
Vi skulle gärna vilja intervjua tre stycken av dina arbetstagare. Intervjun beräknas ta 30–
60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du/Ni 
bestämmer. Av dessa tre arbetstagare ser vi gärna en variation i kön och ålder. Ni som 
chef får välja ut vilka tre arbetstagare som ska delta i undersökningen. 
Vi ser gärna att intervjuerna sker under vecka 15, helst med start på måndagen 9/4. 
 
Intervjuerna kommer spelas in och den information som lämnas kommer behandlas säkert 
och ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Alla individer kommer att avidentifieras 
och resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation samt i form av ett 
examensarbete. För de som deltar är intervjun helt frivillig och man kan när som helst 
avbryta sin medverkan utan närmare motivering.  
När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer den att finnas i en databas vid Umeå 
Universitet som heter DiVA – UmU, digitala vetenskapliga arkivet samt att det finns 
möjlighet att ta del av den genom att få en kopia av arbetet. 
 
Ansvariga för studien är Ida Frestadius och Kajsa Larsson samt handledare Daniel 
Larsson. 
 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
Ida Frestadius   Kajsa Larsson 
0702667826    0730968285 
frestadius618@gmail.com   kajsa_larsson@msn.com 
 
Handledare 
Daniel Larsson 
daniel.larsson@umu.se  
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Bilaga 2 – informantbrev till medarbetare 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som just nu ska skriva vår kandidatuppsats i 
sociologi med inriktning mot socialpsykologi. Vi är intresserade av att undersöka hur 
olika typer av ledarskap påverkar den psykosociala arbetsmiljön hos arbetstagare. 
 
Vi kommer använda oss av intervjuer i studien och skulle vilja intervjua dig. Intervjun 
beräknas ta ca 30–60 minuter. Samtalet kommer spelas in och den information som 
lämnas kommer behandlas säkert och ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Alla 
individer kommer att avidentifieras och resultatet kommer att presenteras i form av en 
muntlig presentation samt i form av ett examensarbete. För de som deltar är intervjun helt 
frivillig och man kan när som helst avbryta sin medverkan utan närmare motivering.  
 
När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer den att finnas i en databas vid Umeå 
Universitet som heter DiVA – UmU, digitala vetenskapliga arkivet samt att det finns 
möjlighet att ta del av den genom att få en kopia av arbetet. 
 
Vi ser gärna att intervjuerna sker under vecka 15, helst med start på måndagen 9/4. 
 
Ansvariga för studien är Ida Frestadius och Kajsa Larsson samt handledare Daniel 
Larsson. 
 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
Ida Frestadius    Kajsa Larsson 
0702667826     0730968285 
frestadius618@gmail.com    kajsa_larsson@msn.com 
 
Handledare 
Daniel Larsson 
daniel.larsson@umu.se  
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Bilaga 3 - intervjuguide 
 

 
Introduktion 

• hälsa välkommen 
• presentation av oss och vår roll 
• syftet med studien och vad resultatet kommer att användas till 
• etiska aspekter (frivillighet, anonymitet, rätt att avbryta, stanna inom oss) 
• bandspelaren - endast för oss 

 
Uppvärmning 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetet på denna arbetsplatsen?  
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
• Varför valde du att börja arbeta på denna arbetsplats? 

 
Motivation & gemenskap 

• Trivs du på din arbetsplats? Varför/varför inte? 
• Känner du dig motiverad i din nuvarande arbetssituation? Känner du arbetsglädje 

och meningsfullhet? Vad motiverar dig?  
• Påverkas din grad av motivation av ledaren? Hur i så fall?  
• Uppmuntras du till att ta eget initiativ? Upplever du att din chef styr dig mycket i 

ditt arbete?  
• Känner du att du har en bra relation med dina medarbetare? Hur och på vilket sätt? 
• Hur ser gruppsammanhållningen ut?  
• Känner du dig uppskattad och viktig på arbetsplatsen? Och i så fall på vilket sätt? 

 
Stress  

• Hur känner du dig när du sitter i bilen/bussen på väg till jobbet på morgonen? 
• Har du någon gång känt dig stressad på grund av arbetet? I så fall när då och hur 

påverkade det dig? 
• Upplever du att det har funnits konflikter på din arbetsplats? Om så är fallet har du 

upplevt dessa som stressande? Hur upplever du att chefen hanterar dessa 
konflikter? 

• Anser du dig ha kontroll över din arbetssituation?  
• Anser du att chefen kan påverka din stressnivå på arbetsplatsen?  
• Hur känner du dig när du åker hem för dagen? 

 
Ledarskap  

• Hur påverkar chefen arbetssituationen/arbetsmiljön på arbetsplatsen? Exemplifiera.  
• Hur ser du på relationen mellan dig och din chef? Har den förändrats sedan du 

började arbeta här?  
• Agerar din chef annorlunda i olika situationer? På vilket sätt i så fall?  



 46 

• På vilket sätt får du feedback av din chef?  
• Känner att du att du kan prata med din chef om arbetsrelaterade samt icke-

arbetsrelaterade angelägenheter? 
• Vad anser du att din chef har för goda respektive dåliga egenskaper? 

 
Kommunikation  

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig och din chef? Får du veta vad som 
händer i företaget? Exempelvis viktiga beslut som tas?  

• Känner du att din chef lyssnar på dig när du har åsikter eller synpunkter om saker 
och ting?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


