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Förord  
Efter tre år på Mittuniversitetet och det beteendevetenskapliga programmet valde vi att skriva om 

ledarskap och lärande på arbetsplatsen, något som intresserat oss båda två under utbildningens gång 

och som även har en tydlig koppling till pedagogiken. Arbetet har till stora delar varit en process i 

dialog med varandra där mycket av innehållet har analyserats och diskuterats tillsammans. Det 

inledande abstraktet i studien är författat av oss båda två. Jenny Cedborger är huvudförfattare till 

texten i bakgrunden om informellt lärande, och Elin Björklund Norman är huvudförfattare till texten 

om det transformativa ledarskapet. Definitioner av begreppen chef, medarbetare och informellt 

lärande är gemensamt formulerade. Metod och resultatdelen är författad av Jenny Cedborger och 

resultatdiskussionen är författad av oss båda. Detta har varit en process där vi tillsammans stöttat 

varandra men samtidigt varit varandras kritiska bedömare i syfte att producera en text som vi är helt 

nöjda med. Slutligen vill vi rikta ett speciellt tack till vår handledare Marcus Sundgren samt till vår 

studiegrupp som stöttat och gett oss feedback under hela skrivprocessen. 



 

Abstrakt  
Utbildning är något som är och har varit ett högaktuellt ämne inom den svenska samhällsdebatten 

under en lång tid. Snabba förändringar i samhället och i arbetslivet under de senaste decennierna har 

bidragit till att även intresset för arbetsplatslärade ökat kraftigt, vilket gjort att pedagogiken fått en allt 

viktigare roll i arbetslivet. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband 

mellan fyra komponenter som definierar ledarskapsstilen transformativt ledarskap: Idealized Influence, 

Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation och Individualized Consideration, och se om det finns 

något samband mellan dessa fyra komponenter och informellt lärande. Studien antar en kvantitativ 

ansats där en tvärsnittsdesign har använts. Via hypotesprövning har det, med hjälp av Pearsons r, 

testas om det finns ett samband mellan transformativt ledarskap och det informella lärandet. 243 

stycken enkäter sändes ut till fyra olika organisationer inom livsmedels-, rekryterings- och 

telecombranchen varav 114 respondenter svarade. Studiens resultat visar på att det finns ett 

signifikant samband mellan det transformativa ledarskapet och informellt lärande.  

 

Nyckelord: Arbetsplatslärande, Informellt lärande, Ledarskap, Transformativt ledarskap.
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Introduktion  

Inledning  

Utbildning har länge varit ett aktuellt ämne i det svenska samhället, inte minst på arbetsplatser 

(Svensson, 2009). Vidare menar Svensson att forskning inom lärande på arbetsplatsen har gått från att 

ha fokus på formellt lärande till att mer och mer öppna ögonen för informellt lärande. Tidigare har 

utbildning för anställda tenderat att vara decentraliserat från själva organisationen och snarare varit 

en egen verksamhet vid sidan av den huvudsakliga verksamheten. Detta är i linje med det formella 

lärandet som, enligt Ellström, Ekholm och Ellström (2003), är ett planerat och medvetet lärande som 

sker via någon form av personalutbildning. Idag har utbildning blivit mer integrerat med 

organisationers centrala ledning och även ökat längre ner i organisationerna. Denna förändring har 

medfört att chefer för avdelningar och arbetslag har fått ett större ansvar att skapa förbättrade 

förutsättningar för lärande till sina medarbetare och de blir pedagogiska ledare för sin avdelning eller 

grupp och lärandet blir en del av det dagliga arbetet (Svensson, 2009), det blir ett informellt 

lärande.  Informellt lärande på arbetsplatsen är det lärande som sker spontant och omedvetet och som 

medarbetarna får ”på köpet” när de utför det dagliga arbetet (Ellström et al., 2003). Som följd av 

denna förskjutning får pedagogiken en allt viktigare roll i arbetslivet och lärande, samt stöd till 

lärande, har blivit ett viktigt inslag i organisationer och verksamheter (Svensson, 2009). Eftersom allt 

mer ansvar för lärande läggs över på organisationernas chefer anser vi att det är viktigt med 

pedagogiskt ledarskap för att medarbetarna ska kunna få de bästa möjligheterna till att lära sig och 

utvecklas på arbetsplatsen. En ledarskapsstil som vi tror kan bidra till lärande är det transformativa 

ledarskapet eftersom transformativa ledare hjälper sina medarbetare att växa och utvecklas till ledare 

genom att svara till varje enskild individs behov, de inriktar målen för individen och gruppen inom 

hela organisationen (Bass & Riggio, 2006).  Vi tycker att denna förskjutning är viktig och intressant och 

har därför valt att undersöka om det transformativa ledarskapet är ett bra verktyg för det informella 

lärandet på arbetsplatsen. 

 

Definitioner 

Chef 

I enkäten använde vi oss av termen chef när vi ställde frågorna. I rapporten använder vi oss däremot, 

till största delen, av termen ledare/ledarskap. De båda termerna syftar till samma sak men vi valde att 

använda oss termen chef i enkäten för att inte skapa missförstånd eller oklarheter hos respondenterna, 

då ledarskap kan ha en bredare betydelse än vad vi syftar till i vår studie. Ledare/ledarskap i den här 

studien syftar till personer med någon typ av uttalat personalansvar. 

Medarbetare 

Med medarbetare menar vi i vår studie alla anställda som har någon typ av chef, det innefattar även 

chefer som har en chef. 

Informellt lärande 

När vi läst om informellt lärande har vi märkt att det är en ganska bred term som kan betyda olika 

saker beroende på vem som talar om det. Den typen av informellt lärande vi är ute efter att undersöka 
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är den som sker i det dagliga arbetslivet utan att vi egentligen är medvetna om det, alltså lärande vi 

får “på köpet” som en bieffekt av våra vardagliga arbetssysslor. Detta lärande utvecklar oss som 

individer och vi kan även ha nytta av dessa kunskaper i andra sammanhang. När vi lärt oss dessa 

kunskaper kan vi också sedan föra dessa vidare till nya generationer av medarbetare eller till andra 

människor utanför arbetsplatsen. Utifrån denna definition har vi tänkt när vi konstruerat vår enkät.  

Disposition  

Denna studie inleds med en introduktion som syftar till att introducera till aktuell forskning inom 

lärande i arbetslivet och transformativt ledarskap. Vidare redogörs valda metoder, tillvägagångssätt 

och insamlad empiri följt av att ett resultat av insamlad empiri redovisas samt en diskussion som 

kopplas ihop med tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis redovisar författarna till studien 

förslag på framtida studier inom ämnet. 

 

Bakgrund 

Informellt lärande 

Intresset för lärande på arbetsplatsen har ökat kraftigt sedan 1990-talet (Tynjälä, 2008). Orsaken till 

detta är att det skett snabba förändringar i samhället och arbetslivet under de senaste decennierna. 

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken, den växande 

kunskapsproduktionen i ekonomin, ökad internationalisering och globalisering samt förändringar i 

yrkeskultur och organisationsinnehåll har, enligt Tynjälä, inte bara utmanat lärosäten utan också 

organisationer att utveckla nya sätt att säkerställa kompetensnivån hos sin arbetskraft och att de ska 

uppfylla dessa utmaningar. Det har blivit viktigt för både individer som är verksamma i 

kunskapssamhället, samt för organisationer som konkurrerar på den internationella marknaden. 

Byström, Ellström, Kock, Nilsson och Svensson (2010) hänvisar till Globaliseringsrådets slutrapport 

från 2009 och menar att om man ser på Sverige som kunskapsnation så handlar det om arbetsgivarnas 

skicklighet att kunna dra till sig, bevara och utveckla kompetens. 

Forskning har visat att det finns ett glapp mellan den kunskap som behövs i arbetet och de 

kunskaper och färdigheter som produceras genom formell utbildning (Tynjälä, 2008). Det finns flera 

empiriska studier som visar att både examinerade universitets- och yrkeshögskolestudenter anser att 

dess färdigheter varit otillräckliga när de kommit ut i arbetslivet, och majoriteten av dem uppgav att 

de lärt sig de kunskaper som krävdes för arbetet på arbetsplatsen och inte under sin formella 

utbildning. Lärande sker, enligt Tynjälä, inte bara i den lärandes sinne, utan också i dess miljö. Mot 

denna bakgrund kan lärande ses som naturligt kontextuell. Framförallt kan lärande på arbetsplatsen 

ofta karaktäriseras som skapande av nya verkningsmekanismer, nya metoder, nya rutiner och nya 

produkter. 

Numera är det allmänt känt att lärande är ett fenomen beläget i en viss kulturell kontext (Tynjälä, 

2008). Därför skiljer sig lärande i arbetsplatsmiljö från att lära sig i skolmiljö. En av de viktigaste 

skillnaderna mellan lärande i det formella utbildningssystemet och lärande i arbetslivet är att lärande 

på arbetsplatsen är av en mer informell karaktär. Enligt Tews, Noe, Scheurer och Michel (2016) finns 

det tre primära egenskaper som definierar informellt lärande: Till att börja med sker informellt 

lärande utanför ett formellt klassrumssammanhang. Det sker i naturliga miljöer såsom på 

arbetsplatsen eller i hemmet. För det andra sker informellt lärande efter individens eget intresse och 

kontroll. Det kan förekomma både när en individ utför sina dagliga arbetsuppgifter och målmedvetet 
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när den lärande bestämmer sig för att behovet av att lära finns och väljer vad, när och hur hen lär sig. 

Avslutningsvis, menar Tews et al., omfattar informellt lärande en mängd kognitiva aktiviteter och 

beteenden. Dessa aktiviteter och beteenden inkluderar att lära sig genom självreflektion, lära av andra, 

såsom kamrater, arbetsledare och mentorer. 

Lave och Wenger (1991) var tidigt ute med att forska om att lära av andra i sociala sammanhang. 

De myntade begreppet ”legitimate peripheral participation” som är en teori om att nykomlingar inom 

en gemenskap socialiseras in i en befintlig social gemenskap genom att lära sig av de redan befintliga, 

och mer rutinerade medlemmarna. Till en början får de nya enklare uppdrag för att sedan få mer 

ansvar vartefter deras kompetens utvecklas. Hur människor integrerar och arbetar under ledning av 

mer kompetenta arbetstagare och observerar deras sätt att göra jobbet är, enligt Lave och Wenger, 

avgörande i inlärningsprocessen. Tynjälä (2008) menar att denna modell visar lärprocesser på 

arbetsplatsen främst som en verksamhet där experterna har en roll som lärare, handledare eller 

tränare. Det är dock inte bara nybörjare på arbetsplatsen som lär. Studier visar att man lär över 

gränser av ålder, erfarenhet och status. De äldre och mer rutinerade medlemmarna styr de nya i vissa 

aktiviteter, medan nykomlingarna kan vägleda experter i andra saker. Wenger (1998) fortsatte studera 

socialt lärande och i sin bok Communies of Practice (COP) utvecklar han fenomenet och rekommenderar 

organisationer att arrangera sina inlärningsprocesser som deltagandeprocesser snarare än på 

undervisning, eftersom konceptualiserat lärande genom deltagande i sociala gemenskaper (COP) har 

viktiga implikationer för utvecklingen av organisationer. 

Ellström (2009) menar att lärande både möjliggörs och begränsas i samspel med andra och på så vis 

påverkar omgivningen resultatet av lärandet. Med anledning av detta kan lärande ses som både en 

central aspekt av den lärandes samspel med omgivningen, och ett resultat av detta samspel. Ellström 

menar att omgivningen kan ses som en lärandemiljö. Lärandemiljöns förhållanden avgör om den 

underlättar eller försvårar lärandets villkor. Ellström och Ekholm (2009) menar att det är ett 

grundantagande att ledningen, genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet, bidrar till att främja eller 

begränsa möjligheten för lärande i organisationen. Här kan till exempel ledningens uppfattning om 

innebörden i det egna ledarskapet ha betydelse, det vill säga vilka arbetsuppgifter i ledarskapet som 

prioriteras. Ledningen har, enligt Ellström och Ekholm, stor betydelse när det gäller att stimulera och 

främja lärande inom en organisation. Det handlar till exempel om att ledare skapar tillfällen att stödja 

och uppmuntra personal som tar upp nya idéer och vill experimentera. Vidare är det betydelsefullt 

med en ledare som själv utgör en modell för lärande i den dagliga verksamheten. Personalens 

delaktighet i planering, utveckling och uppföljning är, enligt Ellström och Ekholm, en ytterligare 

aspekt som är relaterad till ledningen och organiseringen. Denna delaktighet är en betydande 

potential för att ta tillvara på personalens kompetens och främja deras lärande. 

Det är vanligt att informellt lärande förekommer och utvecklas på arbetsplatsen genom de 

arbetsuppgifter som utförs (Jaldemark, 2013). Informellt lärande på arbetsplatsen är det lärande som 

sker spontant och omedvetet och som medarbetarna får ”på köpet” när de utför det dagliga arbetet 

(Ellström et al., 2003). Denna typ av lärande, som sker omedvetet och som en bieffekt av andra 

arbetsuppgifter, kallar Tynjälä (2008) för incidental learning, det vill säga lärande som sker av en 

tillfällighet. På grund av den tillfälliga informella karaktären av lärande som sker på arbetsplatsen är 

det ofta svårt för medarbetarna att inse att någon inlärning sker när de arbetar.  Nisbet, Lincoln och 

Dunn (2013) menar att nästan 90 % av det arbetsplatslärande som sker inträffar av tillfälligheter, det 

vill säga implicit genom spontan interaktion mellan medarbetare. Det kan till exempel handla om att 

ge informella råd till en annan medarbetare, förklara hur en arbetsuppgift löses snabbare eller att 

tillsammans i en grupp lösa ett problem eller en konflikt. Det är vanligt att anställda lär genom att 
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arbeta med sina kollegor. Att arbeta i grupp verkar på ett eller annat sätt främja kunskapsutbyte och 

utbyte av kompetens, och på så vis stärka individens lärande. Förmågan att lära sig tillsammans med 

andra människor, både inom och utanför en organisation, gör ofta skillnaden mellan framgång och 

misslyckande (Tynjälä, 2008). För denna typ av lärande finns det inga formella studieresultat, utan 

lärandet har skett av ”en tillfällighet” och är därför ett informellt lärande. Resultatet av det informella 

lärandet kan enligt Nisbet et al. (2013), snarare handla om att veta vad, när och hur man integrerar 

med andra medarbetare för att utnyttja arbetslagets fulla kompetens. Informellt lärande är, som sagt, 

det lärande som oplanerat sker som en del av den dagliga verksamheten. Informellt lärande gör det 

möjligt för individer att öva på sina färdigheter i ett naturligt sammanhang och ger potentiellt mer 

meningsfulla upplevelser av lärande (Tews et al., 2016). Ellström och Ekholm (2009) menar att graden 

av kravställning på ett arbete påverkar hur mycket lärande som sker på arbetsplatsen. Ett arbete som 

ställer höga krav på kompetens har sannolikt större förutsättningar att leda till utveckling och lärande 

än ett arbete med låga kompetenskrav. Ett arbete med få utmaningar kan leda till rutinisering och 

därmed sämre förutsättningar för att utvecklas i arbetet. De menar också att en annan aspekt när det 

gäller arbetets karaktär är hur arbetet planeras och organiseras. Här menar författarna att det kan 

antas att det ges olika utrymme för lärande i arbetet. Ett utvecklingsinriktat lärande förutsätter, enligt 

Ellström och Ekholm, en verksamhet där utrymme finns för reflektion, alternativ tänkande och 

prövning av nya arbetssätt. Tid för erfarenhetsutbyte och daglig dialog, tid att göra observationer, för 

att i praktiken pröva alternativa arbetssätt och metoder blir därmed viktig i detta sammanhang. 

Eraut (2004) menar att det finns tre typer av informellt lärande: implicit, reaktivt och deliberativt. 

Han menar att implicit lärande sker omedvetet och utan att en individ tänker på att hen lär sig. 

Reaktivt lärande är, enligt Eraut, är mer medvetet och sker oftast som en spontan reaktion på tidigare 

erfarenheter. Människor lär sig av att se effekterna av spontant handlande. Med deliberativt informellt 

lärande menar Eraut de situationer där det finns ett tydligt arbetsbaserat mål där lärande ses som en 

trolig bieffekt av arbetet. Dessa aktiviteter är ofta en normal del av arbetet, men de betraktas sällan 

som lärande. 

Ellström och Ekholm (2009) menar att forskning skiljer på två typer av informellt lärande: 

instrumentellt och utvecklingsinriktat lärande. Med instrumentellt lärande menar Ellström och 

Ekholm att människan lär sig att arbeta och utföra arbetsuppgifterna på det sätt som enligt traditionen 

är det “rätta sättet”. Det utvecklingsinriktade lärandet har, enligt Ellström och Ekholm, en mer kritiskt 

reflekterande natur där individen själv lär sig ifrågasätta de traditionella arbetsuppgifterna och 

utvecklar nya sätt att arbeta på. 

       Nisbet et al. (2013) menar att det finns tre individuella inriktningar som är relevanta för informellt 

lärande: kognitivistiskt, konstrukturistiskt och transformativt lärande. En kognitiv syn på lärande har 

en intern läggning – en förändring i perception, insikt och mening. Den fokuserar på hur 

informationen tas emot, bearbetas, lagras, hämtas och tillämpas för att lösa problem. 

Konstruktivismen erkänner lärande som en process som gradvis bygger förståelse. Lärande ses som 

en konceptuell förändring snarare än kunskapsinhämtning. Fokus ligger på metoder för att göra det 

möjligt att aktivt lära genom att bygga på tidigare erfarenheter. Transformativt lärande utmanar de 

lärande att ta upp, ställa sig frågande till och debattera tidigare antaganden och bedömningar. Genom 

en process av rationell diskurs och kritisk reflektion undersöks och testas alternativa perspektiv vilket 

kan leda till en helt ny innebörd. Det är vanligt, oavsett yrke, att hamna i fällan för ”så har vi alltid 

gjort”. 

      Som tidigare nämnt menar Ellström och Ekholm (2009) att det är ett grundantagande att 

ledningen, genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet, bidrar till att främja eller begränsa möjligheten 
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till lärande i organisationen. På grund av detta leds tankarna till det transformativa ledarskapet och 

dess möjliga koppling till lärande.  

 

Transformativt ledarskap 

Ledare spelar en stor roll i dela kunskap vidare till sin medarbetare (Srivastava, Bartol & Locke, 2006). 

Detta eftersom att ledare och ledarskapsgrupper har befogenheter att fatta beslut som ligger i linje 

med deras personliga erfarenheter och värderingar, och får på så vis konsekvenser för organisationens 

resultat (Hjertø & Merok Paulsen, 2017). Ledarskap har även en väsentlig påverkan till hur 

medarbetare engagera sig i att lära sig på arbetsplatsen (Salk & Schneider, 2009).  Tidigare forskning 

visar att ledares beteenden och sätt att agera har en påverkan på deras medarbetares effektivitet och 

förmåga att strukturera sin arbetsprocess (Bong Choi, Kim & Kang, 2017).  

Intresset för ledarskap är något som ökat kraftigt under 2000-talet. Nyckeln till framgång beskrivs 

ofta som att utmana medarbetarna till att vilja och kunna prestera utöver det vanliga, att få dem att 

vara kreativa och innovativa (Bass & Riggio, 2006). Ledarskap beskrivs av författarna som något som 

inte enbart är av intresse för personer som arbetar högt upp inom hierarkin, utan för något som 

förekommer på alla nivåer. Faktum är att det är av stor vikt för ledare att lyckas skapa ledarskap hos 

de medarbetare som arbetar under dem, vilket beskrivs som centralt inom transformativt ledarskap. 

Transformativa ledare hjälper sina medarbetare att växa och utvecklas till ledare genom att svara till 

varje enskild individs behov, de inriktar målen för individen och gruppen inom hela organisationen. 

En studie av Salk och Schneider (2009) visar även på att transformativa ledare bidrar till en hög nivå 

av engagemang för lärande på arbetsplatsen.  Bass och Riggio (2006) beskriver även den 

transformativa ledaren som någon som motiverar andra till att göra mer än de från början hade tänkt, 

och ofta mer än vad de själva trodde var möjligt, vilket gör att de ofta uppnår högre prestationer. De 

uppmanar också sina medarbetare att vara uppmärksamma på sina individuella behov och personliga 

utveckling, och hjälper dem att utveckla sin egen ledarskapspotential. 

Noruzy, Dalfard, Azhdari, Nazari-Shirkouhi och Rezazadeh (2013) beskriver transformativt 

ledarskap som en ledarstil som syftar till att inspirera anställda genom karismatiskt tal, motivation 

och intellektuell stimulans.  Författarna definierar transformativt ledarskap som en ledarstil där en 

eller flera personer engagerar sig med andra på ett sådant sätt att chefer och anställda inspirerar och 

peppar varandra till en högre grad av motivation och moral. Denna typ av ledarskap uppstår när 

ledare förmedlar tillit till sina anställda, som resulterar i att de anställda presterar över 

förväntningarna, menar Noruzy et al. 

 Bass och Riggio (2006) menar att en viktig och betydelsefull faktor kring skapandet av 

engagemang och lojalitet inom en organisation är ledarskap. Ledarskap som är inspirerande, 

stimulerande och som bejakar de anställdas behov. De starkaste effekterna av det transformerande 

ledarskapet verkar vara de anställdas attityder och engagemang gentemot ledaren och organisationen 

i helhet. Engagemanget och lojaliteten hos de anställda inom organisationen beskrivs, enligt Bass och 

Riggio, som mångfacetterad då engagemang och lojalitet kan ta sig till uttryck på olika sätt. Det kan 

finnas engagemang kring organisationen i sin helhet, för den enskildes personliga karriär och 

utveckling inom organisationen. Det kan också, enligt Bass och Riggio, handla om moraliska 

åtaganden kring sina egna övertygelser och värderingar, till andras värderingar inom organisationen, 

men också kring värderingar och normer som finns inom organisationen i sin helhet. Ledaren kan 
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spela en viktig roll när det kommer till att påverka de anställdas olika nivåer av engagemang 

gentemot arbetsgruppen, till ledaren i sig samt till organisationen i sin helhet. 

Empowerment kan ses som kärnan, eller åtminstone en starkt och viktig egenskap inom det 

transformerande ledarskapet där de anställdas engagemang och lojalitet är vad som eftersträvas. 

Autonomi är också en aspekt som empowerment ska bidra med (Bass & Riggio, 2006). Empowerment 

beskrivs som en uppsättning metoder som innefattar delegering av makt och ansvar för de anställda, 

en flexibel hierarki inom organisationen och självstyrda arbetsgrupper. Empowerment kan ses som en 

process där känslor av självverkan och självständighet förstärks bland organisationsmedlemmarna 

genom att göra formella organisatoriska metoder och tillvägagångssätt mer transparenta (Krishnan, 

2012). Wang och Howell (2012) menar att det transformerande ledarskapet stärker de anställdas 

känsla av empowerment som innefattar a) hur de anställda anser att deras arbete påverkar 

organisationen, b) kompetens, förmågan att uppnå arbetsrelaterade arbetsuppgifter, c) 

meningsfullhet, d) känslan av självbestämmande och självständighet i arbetet. Detta är något som 

Bass och Riggio (2006) beskriver som en produkt av Individual Consideration (IC) och Intellectual 

Stimulation (IS), vilka kommer att förklaras närmare nedan. 

Bass och Riggio (2006) beskriver fyra komponenter som definierar transformativt ledarskap. Var 

och en av dessa komponenter kan hjälpa till att främja engagemang inom organisationen på olika sätt. 

De fyra komponenterna är Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation och 

Individualized Consideration. 

Idealized Influence (II) Transformativa ledare agerar på ett sådant sätt som tillåter dem att vara 

förebilder för sina medarbetare. De är beundransvärda, respekterade och pålitliga som gör att 

medarbetare vill efterlikna dem.  De är villiga att ta risker och är konsekventa. Att vilja efterlikna eller 

identifiera sig med ledaren, vilket leder till identifiering gentemot ledarens mål, intressen och 

värderingar. En ledare som agerar förebild för sina anställda, som agerar konsekvent kring de värden 

som han eller hon tror på har lättare att bygga upp engagemang inom gruppen och organisationens 

värdering, mål och beteenden. 

Inspirational Motivation (IM) Transformativa ledare agerar på ett sådant sätt som motiverar, 

inspirerar och skänker mening och utmaning till sina medarbetare och där teamkänsla är viktigt. De 

visar även entusiasm och optimism. 

Intellectual Stimulation (IS) Transformativa ledare stimulerar sina medarbetares insatser till att vara 

innovativa och kreativa genom att ifrågasätta antagande och närma sig olika situationer på nya och 

kreativa sätt. En transformativ ledare för ingen öppen kritik inför arbetsgruppen när en medarbetare 

för ett misstag. Medarbetare uppmanas att testa nya metoder och kritiseras inte om dessa skiljer sig 

från ledarens. 

Individualized Consideration (IC) Transformativa ledare visar special hänsyn till varje medarbetares 

behov genom att agera mentor och ska på sätt vara utvecklande för att nå sin fulla potential. Coaching 

och mentorskap som de anställda får av ledaren ger en känsla av ökad kompetens och självförtroende 

för att kunna utföra speciella arbetsuppgifter. Interaktionen mellan ledare och medarbetare kan på så 

sätt ses som personlig. Delegering av arbetsuppgifter görs i syfte att utveckla medarbetarna. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om det finns något samband mellan transformativt ledarskap och 

informellt lärande inom vår population som består av fyra organisationer inom livsmedel, rekrytering 
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och telecom. Vi kommer även att titta på samband och mönster mellan det transformativa 

ledarskapets fyra komponenter (Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation och 

Individualized Consideration), samt grupper om kön, ålder och arbetsbefattning.   

 

Nollhypotes: Det finns inget samband mellan transformativt ledarskap och informellt lärande på 

arbetsplatsen. 

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan transformativt ledarskap och informellt lärande på 

arbetsplatsen. 
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Metod  

Ansats 

Vi har valt att göra använda oss av en kvantitativ ansats i vår studie då vi är intresserade av att se 

samband mellan variabler. När vi gjort studien har vi utgått från en deduktiv teori där vi i förväg har 

formulerat en alternativhypotes (Bryman, 2011) om att det finns ett samband mellan transformativt 

ledarskap och informellt lärande på arbetsplatsen. 

Vi har använt oss av en tvärsnittsdesign. Det som karaktäriserar en tvärsnittsdesign är att data 

samlas in från mer än ett enda fall, oftast många fler, vid en och samma tidpunkt. Syftet med detta är 

att samla in kvantifierbar data som kopplas till minst två, oftast fler, variabler för att, i det insamlade 

materialet, kunna hitta mönster vad gäller olika slags samband (Bryman, 2011). Anledningen till att 

fler än ett fall används i tvärsnittsdesign är för att hitta variation i urvalet, till exempel, som i vårt fall, 

mellan individer, kön, ålder och arbetsbefattning. Med en tvärsnittsdesign kan man, enligt Bryman, 

endast studera variablernas relationer till varandra. Eftersom all data samlas in mer eller mindre 

samtidigt finns det ingen hållbar tidsmässig relation mellan variablerna och forskaren kan därmed 

inte manipulera variablerna, vilket, enligt Bryman, gör att det blir en oklarhet mellan orsak och 

verkan. Med det menas att, om ett samband hittas mellan två variabler kan man inte vara säker på att 

det handlar om en kausal relation, och därför ska man vara försiktig med att uttala sig om att den ena 

påverkar den andra, för det enda som kan sägas med säkerhet är att det finns ett samband. Det är, 

enligt Bryman, inte helt uteslutet att dra kausala slutsatser utifrån en tvärsnittsdesign, men dessa har 

inte lika stor trovärdighet som om man hade använt sig utav en experimentell design. 

I vår studie har vi utgått från en deduktiv teori, en teori, som enligt Bryman (2011) är, när forskaren 

formulerar en hypotes som sedan testas mot verkligheten via observationer. När man gör en 

hypotesprövning utgår man alltid från en nollhypotes. En nollhypotes betyder alltid att det inte finns 

några skillnader, samband eller frekvenser mellan de variabler som forskaren vill testa (Borg & 

Westerlund, 2012). Det forskaren vill göra är att förkasta nollhypotesen och anta sin alternativhypotes, 

det vill säga den hypotes som forskaren bygger sin studie på. Alternativhypotesen kan inte antas, eller 

verifieras, förrän forskaren utom rimliga tvivel kan bevisa att det är den som gäller. Med bevis utom 

rimliga tvivel menas det, enligt Borg och Westerlund, att resultatet är signifikant på den 

signifikansnivå som forskaren valt att göra sin studie på, till exempel 5 % som är det vanligaste inom 

samhällsforskning. Med en signifikansnivå på 5 % menas det att det finns 5 % risk att resultatet i 

stickprovet beror på slumpen. Vid en hypotesprövning måste forskaren alltid, enligt Borg och 

Westerlund, ta ställning till ett av två beslut, att behålla nollhypotesen eller förkasta den i förmån för 

alternativhypotesen. Eftersom man aldrig kan vara helt säker på att resultatet inte beror på slumpen 

så finns det alltid en risk att detta beslut blir felaktigt. Väljer forskaren att förkasta en sann nollhypotes 

har hen begått ett typ 1-fel och väljer forskaren att behålla en felaktig nollhypotes har hen begått ett 

typ 2-fel.       

Eftersom det vi var intresserade av att undersöka var samband mellan två variabler, det vill säga 

transformativt ledarskap och informellt lärande, valde vi att göra en kvantitativ studie. Vi ville nå ut 

till många deltagare för att få ett brett underlag av data för att få bra möjligheter att kunna 

generalisera vårt resultat på en hel population. Att göra studien på kvalitativ data hade därför blivit 

för omfattande för den tidsram som är avsatt för vårt arbete. Om vi istället valt att göra en kvalitativ 

studie hade vi kunnat använda oss av en hermeneutisk metod som syftar till läran om förståelse och 
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att förstå och tolka texter (Bryman, 2011). Datainsamlingen skulle då kunna bestå av runt åtta 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna, som vi själva då skulle ha valt ut med syfte att få så 

olika individer som möjligt inom vårt valda område. Till dessa respondenter skulle vi ha ställt frågor 

om ledarskap och dess upplevelser av informellt lärande på arbetsplatsen. Anledningen till att vi 

skulle använda oss av semistrukturerade intervjuer är för att ge respondenterna utrymme att tala fritt 

samtidigt som vi skulle behålla viss struktur på frågorna (Bell, 2006). Där skulle vi använda oss av en 

intervjuguide där vi listat specifika teman som vi skulle vilja att intervjun skulle beröra, men 

respondenterna skulle ändå har stor frihet att kunna utveckla sina svar (Bryman, 2011). Eftersom den 

hermeneutiska forskningen går ut på att analysera texter skulle intervjuerna spelas in för att sedan 

transkribera alla intervjuerna ordagrant samt göra minnesanteckningar om ansiktsuttryck, attityder, 

tonlägen och andra relevanta observationer som noterats. Bryman menar att kvalitativa forskare inte 

bara är intresserade av vad en intervjuperson säger utan även hur den säger det. Om detta skulle vara 

med i analysen skulle det vara viktigt, om inte avgörande, att man fått med en fullständig redogörelse 

för alla utbyten som skett under intervjun. Transkriberingen skulle sedan meningskoncentreras och 

sammanfattas för att sedan analyseras och delas in i lämpliga teman som visat sig återkommande i 

respondenternas svar, det vill säga essensen i svaren. 

Urval 

Vid utförande av en vetenskaplig studie, utgår den alltid från en population. En population är alla de 

individer som ingår i den enhet som väljs att studera (Bryman, 2011) och i vårt fall består 

populationen av fyra organisationer inom branscherna livsmedel, rekrytering och telecom. En 

population kan vara vilken grupp av människor som helst, beroende på som ska studeras. Till 

exempel kan det vara ett land, ett samhälle, en bransch, en organisation eller, som i vårt fall, flera olika 

organisationer. Det vanligaste är att varken tid eller resurser för att undersöka en hel population finns, 

därför görs ett urval som representerar den totala populationen. Eftersom vår population består av 

fyra mindre företag hade vi turen att få tillgång till alla anställda på alla organisationer vilket gör vår 

studie till en totalundersökning. 

Vår studie bestod av 114 deltagare. Deltagarna delades in i kategorier om kön, åldersgrupp och 

arbetsbefattning. Resultatet av det är enligt följande: 

 

 
 

 

 

 

 

Tabell 1. Fördelning mellan kön, där man=1 och 

kvinna=2.  
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I enkäten fanns det också med en ålderskategori för personer över 60 år, men då ingen av 

respondenterna avgav att de var över 60 år gamla valdes detta att inte redovisas.  

Datainsamlingsmetod 

När en tvärsnittsdesign används är de vanligaste formerna av datainsamlingsmetoderna enkäter och 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Inom den samhällsvetenskapliga forskningen anses både 

enkäter och strukturerade intervjuer i flera avseenden som likartade forskningsinstrument. Trots 

likheterna mellan de två metoderna finns det dock uppenbara skillnader mellan dem båda, där den 

mest uppenbara skillnaden är, enligt Bryman, att det inte finns någon intervjuare på plats när man 

använder sig av enkäter, som därmed inte kan svara på eventuella frågor.  I och med detta är det av 

stor vikt att dels enkätinstrumentet i sig är lätt att förstå sig på men även att frågorna är tydliga och 

lättförståeliga. På grund av detta tenderar enkäter, i jämförelse med strukturerade intervjuer, att 

innehålla färre antal öppna frågor i och med att stängda frågor brukar vara lättare för respondenten 

att svara på, menar Bryman. Det krävs alltså en tydlig formulering av frågorna för att minska 

mångtydigheten för att få så precisa frågor så att respondenterna förstår vad som menas. Även 

språket bör kontrolleras för att säkerställa att facktermer eller slentrianmässiga uttryck inte smugit sig 

in som kan försvåra för respondenten (Bell, 2006). 

I vår studie har vi enbart använt oss av enkäter för att nå kvantifierbar data för att kunna dra 

slutsatser om det finns något samband mellan våra variabler.  Motiveringen till detta är att vår studie 

genomfördes under en begränsad och relativt kort period. Enkäter går snabbare att administrera i 

jämförelse med strukturerade intervjuer. Med hjälp av enkäterna var det möjligt att nå en stor 

population på samma gång. Vid användandet av enkäter tillkommer inte heller någon 

intervjuareffekt.  

     I vår studie använde vi oss av slutna frågor.  Dels för att det underlättar bearbetningen av svaren 

men också för att slutna frågor ökar jämförbarheten i svaren. Slutna frågor är även lätta att svara på 

och också lätta att ställa. Detta tänker vi också kan höra samman med minimerandet av bortfall. Vi vill 

dock poängtera att vi är medvetna om det faktum att det finns nackdelar som är förknippade med att 

använda sig av slutna frågor. Slutna frågor kan upplevas som irriterande om respondenten anser att 

det inte finns något svarsalternativ som passar in. Det finns även risk för, som Bryman (2011) 

beskriver det, ett stort mått av spontanitet hos respondenterna och att det möjligtvis kan vara så att 

detta inte täcks upp av de svarsalternativ som har utformats i enkäten. 

Enkäten inleds med frågor om kön, ålder och arbetsbefattning. Under kategorin ålder har vi delat 

in svarsalternativen i spann om 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 samt 60<. På variabeln arbetsbefattning får 

respondenten fylla i ifall denne har ett personalansvar eller inte. 

Tabell 2. Fördelningen mellan ålder, där åldern 18-

29=1, 30-39=2, 40-49=3 och 50-59=4.  

Tabell 3. Fördelningen mellan arbetsbefattning, där utan 

personalansvar=1 och med personalansvar=2.  
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För att mäta graden av transformativt ledarskap utgick vi från det mest accepterade instrumentet 

för detta ändamål, The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Dock fick vi inte tillgång till det test 

som används utifrån ett medarbetarperspektiv utan fick därför använda oss utav ett test riktat mot 

ledare där de ska skatta sig själva för att ta reda på sin egen grad av transformativt ledarskap. Vi 

gjorde om dessa frågor så att de istället riktas till medarbetare och där de ska skatta sin närmaste chefs 

grad av transformativt ledarskap. Frågorna mäter faktorerna Idealized Influence (II), Inspirational 

Motivation (IM), Intelectual Stimulation (IS) och Individualized Consideration (IC) (Bass & Riggio, 2006). 

Vi har tyvärr inte kunnat hitta något färdigt instrument som mäter informellt lärande så därför har 

vi konstruerat egna frågor utifrån vår förståelse av fenomenet utifrån tidigare forskning. 

      Transformativt ledarskap och informellt lärande mäts båda utifrån en Likertskala, där 14 

påståenden är kopplade till transformativt ledarskap och fem påståenden till informellt lärande. En 

Likertskala är ett flerindikationsmått avseende en uppsättning attityder som rör ett specifikt område 

eller tema med syfte att mäta intensiteten kring en upplevelse eller känsla (Bryman, 2011), där 

respondenten får skatta 19 påståenden från 1 till 5, där 1 står för “stämmer inte alls” och 5 står för 

“stämmer helt och hållet”. Påståendena 1, 5, 8 och 11 i enkäten är kopplade till II. Påståendena 2 och 7 

är kopplade till IM, 3, 6, 12 och 14 är kopplade till IS, 4, 9, 10 och 13 är kopplade till IC. De fem sista 

påståendena i enkäten, det vill säga 15-19, är kopplade till informellt lärande. Ett av påstående i 

enkäten var negativt kodat, det vill säga att frågan var ställt i motsatt riktning mot övriga frågor. Ett 

exempel på ett positivt kodat påstående från vår enkät är “Min närmaste chef ger mig återkoppling”, 

medan det negativt kodade påstående är kodat på följande sätt: “Min närmaste chef bidrar INTE till att 

mitt arbete känns meningsfullt”. I enkäten får respondenten, precis som på övriga frågor, skatta detta 

påstående från 1 till 5, där 1 står för “stämmer inte alls” och 5 står för “stämmer helt och hållet”, men 

denna fråga kodas sedan om i SPSS för att passa ihop med de övriga frågorna och därför omvandlas 

värdet på 5 till 1, 4 till 2, 2 till 4 och 1 till 5. Detta görs, enligt Bryman (2011) för att respondenten ska få 

tänka till och inte bara svara utan att tänka på hur den svarar. 

Procedur 

Till att börja med skickades förfrågningar ut via mail (se bilaga 1) till önskvärda företag om att få göra 

studien på deras organisation. 

Innan vi gjorde den egentliga undersökningen skickade vi ut en så kallad pilotundersökning, detta 

för att säkerställa att frågorna fungerar på det sätt vi tänkt oss, men också för att säkerställa att 

undersökningen i sin helhet blir bra. Pilotundersökningar är speciellt viktiga vid 

enkätundersökningar eftersom att det i dessa fall inte finns någon intervjuare på plats vid det faktiska 

genomförandet av enkäten som kan svara på eventuella frågor eller om problem dyker upp. En 

pilotundersökning gör det möjligt för de som utför studien att avgöra om instruktionerna är 

fullständiga (Bryman, 2011). Bryman menar att vid användandet av redan existerande och utprovade 

frågor så är en pilotstudie inte nödvändig att utföra då validiteten och reliabiliteten redan är bedömda 

av tidigare forskare. Eftersom att denna studie delvis bygger på redan existerande frågor, men som vi 

i sin tur varit tvungna att översätta till svenska, valde vi att utföra en pilotstudie i syfte att säkerställa 

att frågorna var begripliga. Frågorna som har för avsikt att mäta informellt lärande är helt 

konstruerade av oss själva, och därför kändes en pilotstudie extra viktig att genomföra. Vår 

pilotstudie gjordes på 12 personer i vår bekantskapskrets och efter att ha fått positiv feedback tillbaka 

från pilotrespondenterna valde vi att gå vidare med enkäten i befintlig form. 

Studien gjordes på fyra organisationer inom branscherna rekrytering, livsmedel och telecom i 

Stockholmsområdet. Google Forms, som är ett kostnadsfritt enkätverktyg, användes som elektroniskt 
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verktyg för att göra det möjligt att skicka ut enkäterna via e-mail. Enkäten skickades ut till samtliga 

anställda, förutom VD då studien endast riktar in sig på personer som har en chef ovanför sig, på 

dessa fyra organisationer. Totalt skickade vi ut 243 enkäter. Tillsammans med enkäten skickades det 

med ett informationsbrev (se bilaga 2) med information om studiens syfte samt etiska aspekter.     

Efter att vi samlat in vår data laddades svaren ner från Google Forms i ett csv-dokument som vi 

sedan öppnade med statistikprogrammet SPSS, där vi sedan gjort alla uträkningar. 

 

Analysmetod 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka om det finns något samband mellan transformativt 

ledarskap och informellt lärande på arbetsplatsen har vi använt oss av Pearsons r som 

analysinstrument. Pearsons r kan användas om man vill testa ifall det finns något samband mellan två 

variabler i en viss population (Borg & Westerlund, 2012). I vårt fall är variablerna transformativt 

ledarskap och informellt lärande, i den population där vi gjort vår studie. Variablerna ska vara på 

minst intervalldata-nivå för att det ska vara möjligt att beräkna Pearsons r. Utifrån Pearsons r får man 

ett koefficientvärde mellan 0 till 1, eller -1, där 0 är lika med inget samband och 1, eller -1, är lika med 

ett perfekt samband. Koefficienten kan vara positiv eller negativ, vilket visar riktningen på 

sambandet. För att kunna använda oss av Pearsons r har vi utgått från att vår Likertskala fungerar 

utifrån kvot-/intervalldata, det vill säga att det är lika stora avstånd i skattning mellan de olika 

svarsalternativen 1 till 5. Vi har testat om det finns ett samband mellan de totala svarsalternativen som 

handlar om transformativt ledarskap och frågorna om informellt lärande. Vi har även delat upp 

frågorna om transformativt ledarskap i dess underkomponenter, Idealized Influence (II), Inspirational 

Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS), Individualized Consideration (IC), och testat om det finns 

något samband med informellt lärande för var och en av dessa komponenter. Vi har också räknat ut 

skillnader mellan de olika kategorierna (kön, ålder och arbetsbefattning) som tas upp i början på 

enkäten. 

Svaren från enkäten laddades ner från Google Forms i ett csv-dokument som vi sedan öppnade 

med SPSS, där vi sedan gjort alla uträkningar. 

Innan vi började rulla ut resultatet kodades den negativt ställda frågan om så den fick ett positivt 

utfall och på så vis samma poängsättning som övriga frågor för att göra det möjligt att analysera dessa 

tillsammans. 

För att mäta den interna validiteten i enkäten har vi använt oss av Cronbach’s alpha, som ger ett 

mått på den interna konsistensen hos ett test, det vill säga på hur pass väl de frågor som mäter samma 

sak har gett samma utfall (Borg & Westerlund, 2012). På samma sätt som Pearsons r ger Cronbach’s 

alpha ett värde mellan 0 till 1, eller -1, där 0 är lika med inget samband och 1, eller -1, är lika med ett 

perfekt samband. I vårt fall har vi 5 olika grupper av variabler som har testats med Cronbach's alpha: 

Idealized Influence (II), Inspirational Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS), Individualized 

Consideration (IC), som alla är olika grenar inom transformativt ledarskap, samt informellt lärande. 

 

Etiskt ställningstagande 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav som går under 

individskyddet i forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta gör vi för att 
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det finns ett krav på att forskning ska bedrivas på ett visst sätt enligt dessa etiska principer. 

Människor ska inte få utnyttjas eller komma till skada för forskningens fördel, utan ska bemötas med 

respekt. 

Enligt informationskravet kommer samtliga deltagare inför studien få tydlig information om 

studiens syfte samt en översiktsplan över hur dess genomförande kommer att se ut. Enligt 

samtyckeskravet kommer också alla deltagare att bli informerade om att dess medverkan är frivillig och 

att de när som helst får dra sig ur studien om de känner obehag eller av andra anledningar inte skulle 

vilja fullfölja. Eftersom studien är en enkätstudie och deltagarna kommer att vara aktiva behövs inget 

samtycke tas emot på förhand. Enkäterna kommer att vara anonyma och därför kommer det inte vara 

möjligt att radera en deltagare från studien i efterhand. Att alla deltagare kommer, som nyss nämnt, 

vara anonyma i studien kommer också att informeras om, vilket är en skyldighet enligt 

konfidentialitetskravet. Eftersom enkäterna kommer vara helt anonyma, med undantag för kön och 

ålder, kommer inga namn eller andra personuppgifter nämnas i studien. Det insamlade 

datamaterialet kommer endast att användas i studiens syfte enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Metoddiskussion 

Ambitionen vi hade när vi började med studien var att vi skulle göra vår studie på fyra till fem 

organisationer inom samma bransch för att sedan kunna generalisera resultatet till just den branschen. 

      Dock stötte vi på svårigheter när vi kontaktade företag och förstod ganska snart att det var svårt 

att hitta organisationer som var villiga att ställa upp i vår studie. Därför fick vi helt enkelt tänka om 

och använda oss av de organisationer som faktiskt kunde tänka sig att ställa upp i vår studie, vilket 

blev fyra organisationer i Stockholmsområdet inom branscherna livsmedel, rekrytering och telecom. 

För att en studie för samhällsvetenskaplig forskning ska vara ”giltig” måste den uppfylla vissa 

kriterier, den måste vara reliabel och valid (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar om pålitlighet hos ett 

mått på ett begrepp. Stabilitet är viktigt vad gäller reliabilitet och ett mätinstrument är stabilt om det 

har förmåga att visa samma resultat vid upprepade mätningar av samma objekt och att det inte 

påverkas av slumpmässiga betingelser. Validitet kan beskrivas som huruvida en undersökning har 

förmåga att svara på sin ställda fråga. För att en mätning ska kunna uppnå validitet är det också 

nödvändigt, enlig Bryman, att den också är reliabel. Är inte ett mått stabilt och inte uppnår samma 

resultat vid olika mätningar kan det inte utgöra ett mått på validitet. Det kan också vara så att ett 

multipelt indikationsmått, det vill säga flera frågor för att beskriva ett begrepp, i verkligheten mäter 

fler än en företeelse vilket gör att det saknar intern reliabilitet, det vill säga om de indikationer som 

utgör en skala eller ett index är påtagliga och följdriktiga, vilket leder till att måttet saknar validitet. 

Validitet är alltså beroende av hög reliabilitet, men hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

Reliabilitet påvisar bara att det är samma sak som mäts, inte att det är ”rätt” sak som undersöks. Kort 

sagt skulle det kunna sägas att validitet är vad vi mäter och reliabilitet är hur vi mäter. 

I vår studie har vi tre saker som kan leda till bias och på så vis hota validiteten för resultatet. Den 

första är att vi både översatt MLQ-frågorna, som rör det transformativa ledarskapet, från engelska till 

svenska och att vi omformulerat dem från att vara riktade till chefer till att vara riktade till 

medarbetare. Detta riskerar hot mot validiteten därför att den ursprungliga innebörden av frågorna i 

det utprovade instrumentet kan ha gått förlorade när vi gjort om frågorna. För det andra så hittade vi 

inga beprövade instrument som mäter informellt lärande och fick därför formulera dessa frågor själva. 
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Detta kan vara ett hot mot validiteten därför att frågorna inte testats via forskning och det finns därför 

inga vetenskapliga belägg för att våra frågor är ett mått på informellt lärande. För att rädda upp 

validiteten i vår studie gjorde vi en pilotstudie innan enkäten skickades ut till respondenterna. 

Deltagarna i pilotstudien fick lämna synpunkter på enkätens kvalitet. Sist men kanske också allra 

viktigast är svårigheten att mäta det informella lärandet. Vi definierar det informella lärandet som 

något omedvetet och som sker som en bieffekt av de vardagliga sysselsättningarna på arbetsplatsen. 

Att mäta något som för respondenterna är omedvetet är otroligt svårt och i kombination med att vi 

konstruerat frågorna på egen hand bidrar detta till hot mot validiteten i vår studie.  

Utav 243 utskickade enkäter fick vi tillbaka 114. Eftersom detta är ett bortfall på dryga 50 % skulle 

det kunna vara ett hot mot reliabiliteten då man kan anta att det är en viss typ av människor som 

väljer att svara på enkäter. Till exempel så kanske personer som är väldigt stressade på arbetet känner 

att de inte har tid att svara på enkäter vilket kan bidra till att en grupp människor som skulle svarat på 

ett visst sätt inte är inkluderade i studien. En annan grupp människor som skulle kunna tänkas inte 

svara på enkäter är de som är lite mindre engagerade i arbetet. Även saknaden av denna grupp kan 

bidra till skevhet i resultatet. 

Ett annat hot mot reliabiliteten skulle kunna vara att det finns en risk att respondenterna hastar sig 

igenom enkäten och på så vis inte svarar sanningsenligt. För att minska den effekten har vi använt oss 

av ett omvänt påstående för att få respondenten att stanna upp och tänka efter, och på så vis åter 

fånga uppmärksamheten. 

För att styrka reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av Cronbach’s alpha för att mäta 

konsistensen mellan frågorna i vår enkät. Ett starkt värde på Cronbach’s alpha visar att de ställda 

frågorna mäter samma sak vilket gör att reliabiliteten stärks. 
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Resultat  
Som tidigare nämnt har vi totalt fått in 114 enkätsvar och hur respondenterna är fördelade i 

kategorierna kön, ålder och arbetsbefattning kan ses i tabellerna 1, 2 och 3.   I enkäten finns ett 

svarsalternativ där respondenterna kunde välja ifall de var över 60 år men eftersom det inte fanns 

några deltagare som var över 60 år gamla som svarade i denna studie har vi därför valt att inte 

redovisa denna ålderskategori. 

Cronbach’s alpha visade följande utfall:  

 

 Värden för Cronbach’s Alpha 

Variabengrupper Antal påståenden Alphavärde 

Idealized Influence 4 ,904 

Inspirational Motivation 2 ,766 

Intellectual Stimulation 4 ,911 

Individualized Consideration 4 ,881 

Informellt lärande 5 ,883 

 

 

 

 
Resultatet visar en korrelation på r= ,847 för den totala sammanställningen av alla frågor som berör 

transformativt ledarskap ställt mot frågorna om informellt lärande. För de olika grenarna av 

transformativt ledarskap var och en för sig fick vi fram följande korrelationer: II visar en korrelation 

på r= ,787, IM visar en korrelation på r= ,670, IS visar en korrelation på r= ,809 och IC visar en 

korrelation på r = ,798. 

När vi delat upp svaren mellan de olika grupperna (kön, ålder och arbetsbefattning) har vi fått 

följande korrelationer för alla frågor om transformativt ledarskap och frågorna om informellt lärande 

för kön: män visar en korrelation på r= ,835, kvinnor visar en korrelation på r= ,854, ålder: åldern 18-29 

visar en korrelation på r= ,883, åldern 30-39 visar en korrelation på r= ,671, åldern 40-49 visar en 

korrelation på r= ,847 och åldern 50-59 visar en korrelation på r= ,915, och befattning: utan 

personalansvar visar en korrelation på r= ,851, med personalansvar visar en korrelation på r= ,826. 

Alla resultat i vår studie har ett P-värde på <0.01 vilket gör att alla resultat räknas som signifikanta på 

vår valda signifikansnivå som är 5 %. 

      Rådata från SPSS finns presenterad under bilaga 4.  

 

 

  

Tabell 4. Tabellen visar antalet påståenden samt värdet för 

Cronbach’s alpha på de olika variabelgrupperna. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Utifrån de resultat vi fått fram i vår enkätstudie kan man tydligt se att det finns ett samband mellan 

transformativt ledarskap och informellt lärande på arbetsplatsen i den population vi undersökt, det 

vill säga fyra organisationer inom branscherna rekrytering, livsmedel och telecom i 

Stockholmsområdet, vilket gör att vi förkastar vår nollhypotes och antar vår alternativhypotes. 

Resultatet i vår studie visade en korrelation på r= ,847 när vi ställde alla påståenden gällande det 

transformativa ledarskapet mot påståendena som gäller informellt lärande. Detta visar på en stark 

korrelation mellan de två fenomenen. Detta resultat kom inte helt oväntat då vi har hittat många 

kopplingar mellan dessa fenomen då vi gjort vår litteraturgenomgång. Till exempel så skriver både 

Tynjälä (2008), Lave och Wenger (1991), och Ellström (2009) om den sociala omgivningens betydelse 

för lärande hos individer. Ellström menar att omgivningen både kan möjliggöra och begränsa en 

individs lärande. I och med detta påstående anser vi att en ledare/chef är en stor del av den 

omgivning en individ möts av varje dag på arbetsplatsen, och har på så vis ett stort inflytande i varje 

anställds lärande. Bass och Riggio (2006) menar att transformativa ledare hjälper sina medarbetare att 

växa och utvecklas till ledare genom att svara till varje enskild individs behov, de inriktar målen för 

individen och gruppen inom hela organisationen, vilket, enligt oss, borde vara en bra grund för 

informellt lärande. Detta är även något resultatet i vår studie styrker. 

Pearsons r som analysmetod kan bara säga att det finns ett samband mellan variabler, inte om den 

ena variabeln påverkar den andra. Dock anser vi, med stöd av tidigare forskning, att ett ledarskap kan 

påverka graden av lärande. Som Ellström och Ekholm (2009) uttrycker har ledaren en påverkan på 

lärande och dess karaktär och menar att ledaren både kan främja och begränsa lärandet hos en 

individ. Vidare stöd för detta påstående menar Bong Choi, Kim och Kang (2017) att ledares beteende 

och sätt att agera har en påverkan på medarbetares effektivitet och förmåga att strukturera sin 

arbetsprocess. Vi anser att förmåga att kunna effektivisera och strukturera sitt arbete är en del av 

lärandet på en arbetsplats. Just denna typ av lärande, anser vi, sker omedvetet och oplanerat, och kan 

därför tolkas som informellt lärande. Både Srivastava et al. (2006) och Salk och Schneider (2009) är 

inne på samma spår, och menar att ledarens roll är viktig när det kommer till att dela med sig av sin 

kunskap till sina medarbetare. Salk och Schneider menar också att just det transformativa ledarskapet 

bidrar till en hög nivå av engagemang för att lära sig på arbetsplatsen. Dock ska det finnas i åtanke att 

studien är gjord med en tvärsnittsdesign vilket, enligt Bryman (2011), inte ger samma trovärdighet 

som om vi skulle kommit fram till detta via en experimentell design. 

I enkäten delade vi upp det transformativa ledarskapet i fyra underkategorier: Idealized Influence 

(II), Inspirational Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS), Individualized Consideration (IC). 

Alla dessa underkategorier visar, var och en för sig, på starka eller medelstarka korrelationer 

tillsammans med informellt lärande. 

Idealized Influence (II) och informellt lärande visar tillsammans på en korrelation på r = ,787, vilket 

är en relativt stark korrelation. II är när transformativa ledare agerar på ett sådant sätt som tillåter 

dem att vara förebilder för sina medarbetare, menar Bass och Riggio (2006). Ellström (2009) menar att 

omgivningen påverkar resultatet av lärande, både till det positiva och det negativa. Bass och Riggio 

(2006) menar att transformativa ledare är beundransvärda, respekterade och pålitliga som gör att 

medarbetare vill efterlikna dem. En ledare är, enligt vår åsikt, en stor del av det dagliga arbetet och på 
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så vis en viktig influens och en bidragande orsak till hur mycket en individ lär sig på arbetsplatsen. 

Detta styrker Ellström och Ekholm (2009) med att säga att det är ett grundantagande att ledningen 

genom sitt sätt att leda det dagliga arbetet kan främja eller begränsa möjligheten för lärande i 

organisationen. Att en medarbetare vill efterlikna och identifiera sig med sin chef tyder, enligt oss, på 

en god arbetsmiljö och en god påverkan på lärande på arbetsplatsen då Bass och Riggio (2006) menar 

att en ledare som agerar förebild för sina anställda har lättare att engagera gruppen. Ellström och 

Ekholm (2009) menar också att ledningen ses som betydelsefull för att stimulera och främja lärande 

inom en organisation och att ledaren själv utgör en modell för lärande i den dagliga verksamheten. 

När vu tittar på Inspirational Motivation (IM) och informellt lärande har dessa två variabler en 

korrelation på r= ,670, vilket är något svagare än både de andra korrelationerna och korrelationen för 

hela det transformativa ledarskapet sett till det informella lärandet. Vad gäller sambandet mellan IM 

och informellt lärande har vi två teorier om varför just den korrelationen är lite svagare än de andra, 

det vill säga medelstark istället för stark, och det är dels för att vi endast kunde ställa två frågor kring 

detta tema samt att en av dessa två frågor var omvänd. Även på Cronbach’s alpha kunde man se ett 

lite lägre värde, α = ,766, än på de andra som alla hade ett alfavärde på runt 9, vilket gör att vi tror att 

den omvända frågan kan ha skapat förvirring för en del respondenter. Dock ska vi inte glömma att 

både korrelationen r= ,670 och alfavärdet α= ,766 fortfarande är relativt starka samband. Vi anser att 

detta samband får stöd av tidigare forskning då Bass och Riggio (2006) menar att IM syftar till att 

beskriva hur ledare agerar på ett sådant sätt som motiverar, inspirerar och skänker mening och 

utmaning till sina medarbetare. Där beskrivs teamkänsla som extra viktigt. Nisbet, Lincoln och Dunn 

(2013) menar att nästan så mycket som 90% av det arbetsplatslärande som sker inträffar implicit 

genom interaktion mellan medarbetare som exempelvis kan handla om att de tillsammans inom ett 

arbetslag löser problem eller konflikter. Vidare menar Nisbet, Lincoln och Dunn att arbete i grupp 

främjar kunskapsutbyte och utbyte av kompetens, vilket på så sätt stärker individens lärande. Precis 

som Bass och Riggio (2006) beskriver Inspirational Motivation (IM), att teamkänsla är något som spelar 

en viktig roll, menar Tynjälä (2008) att förmågan att lära sig tillsammans med andra ofta gör 

skillnaden mellan framgång och misslyckande, både inom och utanför en organisation. 

Korrelationen mellan Intellectual Stimulation (IS) och informellt lärande i vår studie är r= ,809, vilket 

är en stark korrelation. Denna korrelation skulle kunna få stöd från tidigare forskning genom Ellström 

och Ekholms (2009) beskrivningar gällande två typer av lärande, där den ena typen benämns som 

instrumentellt lärande, reproduktivt lärande eller bemästringslärande. Denna typ av lärande innebär 

att individer lär sig arbetet på ett sådant sätt som av tradition uppfattas som ”det rätta sättet”. De lär 

sig bemästra vissa uppgifter, problem och metoder på ett sådant sätt som de alltid utförts på. Med 

utgångspunkt utifrån denna typ av lärande, uppfattar vi det som att det är denna typ av lärande som 

den transformativa ledaren vill undvika. IS, en av de fyra komponenterna som av Bass och Riggio 

(2006) definierar det transformativa ledarskapet, grundar sig i att ledaren stimulerar sina 

medarbetares insatser till att vara innovativa och kreativa genom att ifrågasätta sina antaganden för 

att kunna närma sig olika situationer på nya och kreativa sätt. Vi uppfattar det snarare som att det är 

den typen av lärande som Ellström och Ekholm (2009) kallar för innovativt nyskapande eller 

utvecklingsinriktat lärande som den transformativa ledaren strävar efter att uppnå. Denna typ av 

lärande beskrivs som kritiskt reflekterande till sin natur och innebär att individen lär sig att ifrågasätta 

rådande normer och arbetsmönster och utvecklar således nya sätt att hantera arbetsuppgifterna i det 

dagliga arbetet. 

För kategorin Individualized Consideration (IC) och informellt lärande visar korrelationen i vår studie 

på r= ,798, vilket är en stark korrelation. Med IC menar Bass & Riggio (2006) att transformativa ledare 
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visar speciell hänsyn till varje medarbetares behov genom att de agerar mentor för sina medarbetare 

och det ska på sätt vara utvecklande för att de nå sin fulla potential. Enligt Lave och Wengers (1991) 

teori om ”legitimate peripheral participation” lär anställda av mer kompetenta arbetstagare, som till 

exempel sin chef. Hur människor integrerar med och arbetar under ledning av mer kompetenta 

arbetstagare och observerar deras sätt att göra jobbet är, enligt Lave och Wenger, avgörande i 

inlärningsprocessen. Coaching och mentorskap som de anställda får av ledaren ger en känsla av ökad 

kompetens och självförtroende för att kunna utföra speciella arbetsuppgifter, och inom IC görs 

delegering av arbetsuppgifter i syfte att utveckla medarbetarna, menar Bass & Riggio (2006). Tynjälä 

(2008) menar att denna modell visar lärprocesser på arbetsplatsen främst som en verksamhet där 

experterna har en roll som lärare och, handledare eller tränare. 

Bass och Riggio (2006) menar att Individualized Consideration (IC) även står för att ledaren visar 

speciell hänsyn till varje medarbetares behov genom att agera mentor och ska på så sätt vara 

utvecklande för att medarbetarna ska nå sin fulla potential. Något vi utöver detta skulle vilja väva in 

gällande IC är vikten av personlig feedback. Vår egen erfarenhet av feedback kring arbetsrelaterade 

arbetsuppgifter är att det ofta råder en delad uppfattning hos chefer och medarbetare huruvida chefen 

i fråga arbetar med att ge personlig feedback. Chefer kan anse sig vara skickliga på att berätta för sina 

anställda när dessa har gjort något bra, medan de anställda kan ha en helt annan uppfattning och 

menar att chefen sällan ger dem personlig feedback, utan snarare ger feedback till gruppen som 

helhet. Vi vill poängtera att detta är grundat helt på våra egna erfarenheter och inget som vi kan 

stödja på tidigare forskning, men anser ändå att detta är en reflektion som är intressant att belysa då 

vi anser att coaching och mentorskap är en del av den personliga feedbacken, i syfte att öka 

kompetens och självförtroende. Som tidigare nämnts så visar Individualized Consideration (IC) och 

informellt lärande en korrelation på r= ,798. Det vi funderat över är om denna, förvisso starka 

korrelation, hade kunnat vara ännu starkare eftersom att vi, enligt våra egna uppfattningar och 

erfarenheter, upplever att det finns delade uppfattningar hos chefer och medarbetare gällande 

huruvida chefen ger personlig feedback eller inte. 

Sett till skillnader mellan de kategoriserade grupperna (kön, ålder och arbetsbefattning) kan vi se 

att det inte finns någon större skillnad mellan korrelationerna för män och kvinnor, och inte heller för 

anställda med eller utan personalansvar. Detta betyder att, i vår population, upplevs det 

transformativa ledarskapet som lika bidragande till det informella lärandet oavsett om du är kvinna 

eller man, eller om du arbetar med eller utan personalansvar. Vi kan se en skillnad mellan 

åldersgrupperna då åldrarna 30-39 har en korrelation, mätt tillsammans med informellt lärande, på r= 

,671 och åldrarna 50-59 har en korrelation, mätt tillsammans med informellt lärande, på (r = ,915). 

Korrelationerna för åldrarna 18-29 r= ,883 och 40-49 r= ,847 har båda ett r-värde, mätt mot informellt 

lärande, däremellan. Det finns ingen logisk ordning i dessa skillnader vilket gör det svårt att se på 

mönstret. I resultatet kan vi se att det är en lägre andel respondenter med personalansvar i 

åldersgruppen 30-39 år än vad det finns i de andra åldersgrupperna, vilket skulle kunna vara en orsak 

till den något lägre korrelationen. Dock är skillnaden för korrelationen mellan att ha ett 

personalansvar eller att inte ha det, sett över alla deltagare, så liten att det förmodligen inte är det som 

är orsaken.  Det är tydligt att åldersgruppen 50-59 upplever ett starkare samband mellan 

transformativt ledarskap och informellt lärande än vad åldersgruppen 30-39 gör. Det kan ha att göra 

med att det endast var 18 respondenter i urvalsgruppen för åldern 50-59 år vilket gör att risken för 

skevhet i resultatet ökar. Detsamma gäller för åldersgruppen 40-49 år. 
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Framtida studier 

När vi gjorde litteratursökningen till denna studie kunde vi konstatera att majoriteten av den 

forskning som fanns om det transformativa ledarskapet riktade in sig på sjukvården och det fanns 

inte, vad vi kunde hitta, en enda studie på sambandet mellan transformativt ledarskap och lärande, 

det vill säga all typ av lärande, inte bara det informella lärandet som vi fokuserat på. Eftersom detta 

verkar vara en kunskapslucka i forskningen så finns det absolut utrymme för framtida forskare att 

titta på detta samband och göra en djupare och grundligare studie än vad vi har hunnit med under 

vår snäva tidsram. Framtida forskare skulle till exempel kunna titta på ifall det skiljer sig mellan olika 

branscher. Ur ett internationellt perspektiv skulle det även vara intressant att titta på om det är någon 

skillnad mellan nationer. Om det bortses från aspekter om lärande så tycker vi att det generellt skulle 

kunna gå att bygga på forskningen om det transformativa ledarskapet i andra branscher än 

sjukvården. Det är ett ledarskap som blir allt vanligare och det vore intressant att undersöka dess 

inverkan i olika branscher.
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Missiv 1 
Hej! 

Vi heter Elin Björklund och Jenny Cedborger och vi läser sista terminen på beteendevetarprogrammet 

på Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu läser vi kursen Pedagogik C som har fokus på ett 

självständigt arbete/examensarbete och vi undrar om det finns möjlighet att göra vår studie hos er? 

Vårt arbete handlar om pedagogiskt ledarskap och arbetsplatslärande där syftet är att ta reda på om 

det transformativa ledarskapet är ett redskap för informellt lärande, det vill säga det lärande som sker 

i det dagliga arbetslivet. Vi har valt att göra en kvantitativ enkätstudie där respondenterna först får 

skatta sin närmaste chef genom att svara på ett antal påståenden som är kopplade till transformativt 

ledarskap, följt av att de sedan skattar sitt eget lärande på ett antal påståenden som är kopplat till 

informellt lärande. Enkäten kommer att ta cirka 2 minuter att fylla i. Alla medverkande i denna studie 

kommer att vara anonyma. Alla frågor i studien är frivilliga och alla medverkande kan när som helst 

välja att avbryta. Resultatet av denna studie kommer endast att användas i undersökande syfte. 

 

Vid frågor eller mer information är du välkommen att kontakta: 

 

Elin Björklund 

elno1401@ student.miun.se 

 

Jenny Cedborger 

jece1400@student.miun.se 

Tack på förhand!
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Missiv 2 
Hej! 

Efter kontakt med xxx har vi fått tillåtelse att skicka ut en enkät om ledarskap och arbetsplatslärande 

till er som grund för vårt examensarbete. Arbetet handlar om pedagogiskt ledarskap och 

arbetsplatslärande där syftet är att ta reda på om det transformativa ledarskapet är ett redskap på 

informellt lärande, det vill säga det lärande som sker i det dagliga arbetslivet. 

 

Enkäten kommer att ta cirka 2 minuter att fylla i. Alla medverkande i denna studie kommer att vara 

anonyma. Alla frågor i studien är frivilliga och alla medverkande kan när som helst välja att avbryta. 

Resultatet av denna studie kommer endast att användas i undersökande syfte. 

 

Vi som genomför studien heter Elin Björklund Norman och Jenny Cedborger. Vi läser vår sista termin 

på beteendevetarprogrammet Mittuniversitet i Sundsvall. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Elin Björklund 

elno1401@ student.miun.se 

 

Jenny Cedborger 

jece1400@student.miun.se 

 

Handledare: 

Marcus Sundgren 

Marcus.sundgren@miun.se
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Enkät 
Ledarskap och arbetsplatslärande 

Denna studie handlar om pedagogiskt ledarskap och arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande 

i denna studie avser det informella lärandet, det vill säga det lärande som sker omedvetet 

och som en bieffekt av det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. 

Denna studie riktar sig till individer som på något vis har en chef. Det studien syftar till att 

undersöka är relationen till/mellan medarbetare och deras närmsta chef, oavsett vart i 

organisationen man arbetar. 

Enkäten tar cirka 2-3 minuter att fylla i. Alla medverkande i denna studie kommer att vara 

anonyma. Alla frågor i studien är frivilliga och alla medverkande kan när som helst välja att 

avbryta. Resultatet av denna studie kommer endast att användas i undersökande syfte. 

Kön 

Man 

Kvinna 

Annat 

Ålder 

18-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

Arbetsbefattning (välj det som stämmer bäst) 

Medarbetare utan personalansvar 

Medarbetare med personalansvar 

 

1. Jag mår bra i min närmsta chefs närvaro 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

2. Min närmsta chef ger en positiv bild av vad vi kan åstadkomma i arbetet 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

3. Min närmsta chef har en förmåga att få mig att se på problem med nya ögon 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

 

1                                2                            3                                 4                                         5 



 

 

4. Min närmsta chef bidrar till min personliga utveckling 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

5. Jag har fullt förtroende för min närmsta chef 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

6. Min närmsta chef får mig att tänka i nya banor som jag aldrig tänkt i innan 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

7. Min närmsta chef bidrar INTE till att mitt arbete känns meningsfullt 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

8. Min närmsta chef uttrycker stolthet/uppskattning över att ha mig som anställd 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

9. Min närmsta chef ger personlig uppmärksamhet till medarbetare som hamnat utanför 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

10. Min närmsta chef tar sig tid till att lära ut och coacha 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

11. Min närmsta chef uttrycker vikten av att ha en stark känsla av meningsfullhet kring 

arbetet 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

12. Min närmsta chef bidrar till min förmåga att kunna se på komplicerade saker med nya 

ögon 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

13. Min närmsta chef ger mig återkoppling 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 



 

 

14. Min närmsta chef undersöker olika perspektiv när hen löser problem 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

15. Min närmsta chef bidrar till att utveckla min kompetens inom vissa områden 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

16. Min närmsta chef bidrar till att jag lär mig ny kunskap som jag sedan kan dela med 

mig av till andra 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

17. Under de senaste sex månaderna har jag lärt mig något i det dagliga arbetet som jag 

haft nytta av även privat (tillexempel genom gruppsamarbeten, personlig feedback, 

interna möten på arbetsplatsen) 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

18. Jag upplever mitt arbete som lärorikt och utvecklande 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5 

 

19. Jag upplever att jag ges möjlighet till personlig utveckling på min arbetsplats 

Stämmer inte alls                                                                              Stämmer helt och hållet 

1                                2                            3                                 4                                         5
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Rådata från SPSS 
Reliability 

 

  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,904 4 

Chronbach’s alpha för II. 

 

  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,766 2 

Chronbach’s alpha för IM.  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,911 4 

Chronbach’s alpha för IS. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 4 

Chronbach’s alpha för IC. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,883 5 

Chronbach’s alpha för informellt lärande.  
 

 

 

 

Correlations 

Correlations 

 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, 

IM1, IS1, IC1, II2, 

IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, 

IS4) 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE TLtotal=MEAN(II1, 

IM1, IS1, IC1, II2, IS2, IM2, II3, 

IC2, IC3, II4, IS3, IC4, IS4) 

Pearson Correlation 1 ,847** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 114 114 

COMPUTE ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation ,847** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 114 114 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan alla items för transformativt ledarskap och informellt lärande



 

 

 

Correlations 

 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE 

IItotal=MEAN(II1, 

II2, II3, II4) 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,787** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 114 114 

COMPUTE 

IItotal=MEAN(II1, II2, II3, II4) 

Pearson Correlation ,787** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 114 114 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan items för II och informellt lärande.  

Correlations 

 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE 

IMtotal=MEAN(IM1, 

IM2vänd) 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,670** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 114 114 

COMPUTE 

IMtotal=MEAN(IM1, 

IM2vänd) 

Pearson Correlation ,670** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 114 114 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan items för IM och informellt lärande.  

Correlations 

 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL

1, IL2, IL3, IL4, 

IL5) 

COMPUTE 

IStotal=MEAN(IS

1, IS2, IS3, IS4) 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,809** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 114 114 

COMPUTE 

IStotal=MEAN(IS1, IS2, IS3, 

IS4) 

Pearson Correlation ,809** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 114 114 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan items för IS och informellt lärande.  



 

 

 

Correlations 

 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL

1, IL2, IL3, IL4, 

IL5) 

COMPUTE 

ICtotal=MEAN(IC

1, IC2, IC3, IC4) 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,798** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 114 114 

COMPUTE 

ICtotal=MEAN(IC1, IC2, IC3, 

IC4) 

Pearson Correlation ,798** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 114 114 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan items för IC och informellt lärande.  

Correlations 

man=1 kvinna=2 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, 

IM1, IS1, IC1, II2, 

IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, 

IS4) 

1 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,835** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 29 29 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, IS1, 

IC1, II2, IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,835** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 29 29 

2 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, IL3, 

IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,854** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 85 85 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, IS1, 

IC1, II2, IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,854** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 85 85 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan alla items för transformativt ledarskap och informellt lärande uppdelat 

på kön. 
  



 

 

Correlations 

18-29= 1 30-39=2 40-49=3 50-59=3 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, 

IM1, IS1, IC1, II2, 

IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, 

IS4) 

1 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,883** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 50 50 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,883** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 50 50 

2 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,671** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 28 28 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,671** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 28 28 

3 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,847** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 18 18 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,847** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 18 18 

4 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,915** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 18 18 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,915** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 18 18 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Korrelation mellan alla items för transformativt ledarskap och informellt lärande uppdelat på ålder. 



 

 

 

Correlations 

Arbetsbefattningväljdetsomstämmerbäst 

COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, 

IL2, IL3, IL4, IL5) 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, 

IM1, IS1, IC1, II2, 

IS2, IM2, II3, IC2, 

IC3, II4, IS3, IC4, 

IS4) 

1 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,851** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 90 90 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,851** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 90 90 

2 COMPUTE 

ILtotal=MEAN(IL1, IL2, 

IL3, IL4, IL5) 

Pearson Correlation 1 ,826** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 24 24 

COMPUTE 

TLtotal=MEAN(II1, IM1, 

IS1, IC1, II2, IS2, IM2, 

II3, IC2, IC3, II4, IS3, 

IC4, IS4) 

Pearson Correlation ,826** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 24 24 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Korrelation mellan alla items för transformativt ledarskap och informellt lärande uppdelat 

på arbetsbefattning.  


