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Abstrakt 

Transformativt ledarskap och empowering ledarskap undersöktes i en 

kvantitativ studie där 89 medarbetare vid ett större skogsföretag i 

Sundsvall besvarade en enkät och skattade sina chefers 

ledarskapsbeteende. En principal komponentanalys visade stöd för att det 

var två olika typer av ledarskap, och multipla hierarkiska 

regressionsanalyser visade stöd för att effekterna av transformativt 

ledarskap och empowering ledarskap var ledarskapseffektivitet och 

tillfredställelse med arbetsledningen. Resultatet av studien överensstämde 

väl med tidigare internationell ledarskapsforskning och indikerar att det 

går att predicera vilka effekter ett ledarskap hade på medarbetarna och 

därmed indirekt på medarbetarnas prestationer.  
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Transformativt ledarskap och empowering ledarskap och dess 

effekter på ledareffektivitet och tillfredställelse med 

arbetsledning 

Syftet med studien var att identifiera två olika typer av ledarskapsstilar som enligt 

litteraturen skiljer sig åt, samt att undersöka effekterna av ledarskapsstilarna på 

medarbetarnas bedömning av sin ledares effektivitet och hur nöjd medarbetarnas var med 

arbetsledningen samt medarbetarnas självledarskap. Avsikten var ursprungligen att 

replikera en studie av Tekleab, Sims Jr., Yun, Tesluk och Cox, (2008) och att jämföra 

resultatet från studien med resultatet från denna studie. Det fanns dock inte möjlighet att 

koppla enkätsvaren från den enskilde medarbetaren till hans/hennes chefs skattning av 

sitt ledarskap och därför kunde inte överensstämmelsen i skattning av ledarskapsstil 

mellan medarbetare och chef beräknas och analyseras. Det innebar begränsningar i 

möjligheterna att studera sambandet mellan överensstämmelsen i skattning mellan 

grupperna och vilka effekter det hade på medarbetarnas uppfattning om sin ledares 

effektivitet och hur nöjd medarbetaren var med arbetsledningen och därför redovisades 

inte heller resultaten från gruppen chefer. Dock bör konstateras att Tekleab et al (2008) 

redovisade resultatet att effekten av självmedvetenhet om sitt ledarskap, samt att 

resultatet från självmedvetenheten om sitt ledarskap var distinkt och separat från de 

direkta effekterna av ledarskapet varför det fortfarande var intressant att göra en 

jämförelse mellan resultaten från Tekleab et al (2008) och denna studie avseende de 

direkta effekterna av ledarskapet, trots att effekterna av ledarens självmedvetenhet om 

sitt ledarskap inte kunde analyseras. Olika stilar eller typer av ledarskap har identifierats 

och definierats inom ledarskapsforskningen. Fyra arketyper av distinkta ledarskapsstilar 
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beskrivs som s.k. Directive ledarskap som är specifikt uppgiftsorienterad, att ge direktiv 

och mål till medarbetaren, nära arbetsledning och konstant uppföljning (Manz & Sims, 

1991) (e.g., Munczyk & Reimann, 1987, refererad i Houghton & Yoho, 2005). 

Transactional ledarskap fokuserar på skapandet av möjlighet till att få del av belöning 

och utbyte av relationer som resulterar i ett beräknat tillmötesgående från medarbetarna  

(Bass, 1985) (e.g. Bass & Avolio, 1990, refererat i Tekleab et al., 2008). Transformativt 

ledarskap som till skillnad från transactional ledarskap omfattar skapandet och 

kommunicerandet av högre visioner på ett karismatiskt sätt som skapar en emotionell 

reaktion och åtagande från medarbetarna (Bass, 1985) (e.g. Bass & Avolio, 1990, 

refererat i Tekleab et al., 2008). Empowering ledarskap med tyngdpunkt på 

medarbetarens självpåverkande processer snarare än hierarkisk kontroll och aktivt 

uppmuntra medarbetaren att använda strategier för självledarskap (Pearce & Sims, 2002) 

(e.g., Cox, Pearce, & Perry, 2003, refererad i Houghton & Yoho, 2005). Både 

transformativt ledarskap och empowering ledarskap har starkt förbättrade prestationer i 

team i jämförelse med den breda ledarskaps kategorin. Transformativt ledarskap verkar 

vara universalt kapabel att konsekvent påverka andra, även när de verkar i en stor 

organisation. Även empowering ledarskap förbättrar prestationerna i team, men varierar 

något beroende av situationen (Stewart, 2006).  

 

Idag är transformativt ledarskap en av de ledarskapsstilar som uppmärksammats, och det 

finns relativt mycket forskning kring transformativt ledarskap som har likheter med 

karismatiskt ledarskap i den meningen att fokus är riktat mot ledarens personlighet och 

förmåga att inspirerar medarbetarna att sträva mot ledarens vision och mål. Karismatiskt 

ledarskap förknippat med religiösa och politiska ledare, men transformativt ledarskap 
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förknippas med modernt ledarskap. (Conger & Kanungo, 1994). Transformativt 

ledarskap är en process som syftar till att öka eller förädla medarbetarnas åtagande av 

organisationens mål och att skapa en kultur som överensstämmer med organisationens 

strategier (Yukl, 2002, refererat i Tekleab et al., 2008), att inspirera medarbetarna att dela 

och eftersträva ledarens vision (Yammarino & Bass, 1990) och arbeta för gruppens bästa 

(Yammarino & Bass, 1990). För att uppnå dessa mål fokuserar den transformativa 

ledaren på att utveckla sin vision och inspirera medarbetarna att arbeta för att uppnå 

visionen. Judge och Bono (2000) har hittat stöd för hypotesen, att transformativt 

ledarskap är direkt kopplat till hur nöjd medarbetarna är med arbetet, och det antas bero 

på att medarbetaren har en tendens att identifiera sig med ledaren.  

 

Empowering ledarskap beskrivs i termer av hur ledaren utvecklar självpåverkande 

kapaciteter, som självkontroll, självreglering, självmanagement och självledarskap hos 

medarbetarna. Manz och Sims nämner 1987 för första gången empowering ledarskap i 

litteraturen. För att utveckla dessa självpåverkade kapaciteter delegerar ledaren 

omfattande ansvar till medarbetarna och skapar en miljö som möjliggör för medarbetarna 

att tillgodose behov av utveckling och autonomi genom att tillämpa effektiv självkontroll 

och självdirektion mot organisationens mål (Manz & Sims, 1991, 1987; Yun et al., 2005) 

(Cohen et al., 1997; Manz & Sims, 1995; Sims & Manz, 1996; Yun et al., 2006, refererat 

i Tekleab et al., 2008). Genom att skapa möjlighet för medarbetarna att själva fatta beslut 

och utföra dessa riktar sig empowering ledarskap mot att utveckla 

självledarskapsförmågor och kapacitet hos medarbetarna. Empowering ledarskap är en 

typ av ledarskap som fokuserar på ledarens förmåga att skapa en arbetsmiljö där 

medarbetarna uppmuntras att ta egna beslut och våga utveckla sitt arbetssätt och bli 
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effektivare i sitt arbete, samt hitta nya sätt att närma sig arbetssituationer. Empowering 

ledarskap i management team har en indirekt effekt på organisationens resultat och är 

relaterat till delandet av kunskap och teamets effektivitet, som i sin tur är relaterat till 

resultat (Srivastava, Bartol, & Locke, 2006). Det är en ledarskapsstil som är identifierad 

och definierad senare än transformativt ledarskap och det finns mindre forskning om 

empowering ledarskap.  

 

Forskning om s.k. transformativt ledarskap och empowering ledarskap visar att 

effekterna av ledarens självmedvetenhet om sitt ledarskap är att medarbetarna uppfattar 

sin chef som mer effektiv och att medarbetarna är nöjd med arbetsledning. Det finns 

också ett flertal studier som indikerar att medarbetarens interaktion med ledaren 

förbättrar hur nöjd medarbetarna är med arbetsledningen (Felfe & Schyns, 2004; Jaussi 

& Dionne, 2004; Judge & Bono, 2000), samt hur nöjd medarbetarna är med arbetet i 

allmänhet (Walumbwa, Wang, Lawler, & Shi, 2004; Walumbwa, Lawler, Avolio, Wang, 

& Shi, 2005). Hypotes 1a blev därför; Transformativt ledarskap och empowering 

ledarskap är två skilda konstruktioner med olika uppsättningar beteenden hos ledaren. 

 

Självledarskap, också kallad självmanagement, självkontroll eller självreglering, avser 

graden av självinverkan som en medarbetare utövar i sitt eget beteende (Manz & Sims, 

1989, refererat i Tekleab et al., 2008). Empowering ledarskap påverkar medarbetarnas 

självledarskapsbeteende genom att erbjuda tillfällen, motivera och aktivt uppmuntra 

medarbetarna att utöva självledarskap, samt att influera till självledarskap hos 

medarbetare som har stort behov av självledarskap (Manz & Sims, 1991; Houghton & 

Yoho, 2005) (Cohen et al., 1997; Manz & Sims, 1995; Sims & Manz, 1996, refererat i 
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Tekleab et al., 2008). Om teorin att det var två olika typer av ledarskapsstilar var korrekt 

skulle medarbetarnas självledarskap endast vara en effekt av empowering ledarskap, men 

inte en effekt av transformativt ledarskap. Hypotes 1b blev därför; Medarbetarnas 

självledarskap är en effekt av empowering ledarskap, men inte av transformativt 

ledarskap.  

  

Chefernas självmedvetenhet om sitt ledarskap, som var definierad som hur väl 

medarbetarnas skattning av sin chefs ledarskap och chefens självskattning av sitt 

ledarskap stämmer överens, och överensstämmelsens effekter på medarbetarnas 

uppfattning om sin ledares effektivitet, tillfredställelse med arbetsledning och 

självledarskap kunde inte beräknas statistiskt. Men den direkta inverkan av de olika 

ledarskapstyperna, transformativt ledarskap och empowering ledarskap, som hade 

effekter på ledareffektivitet, tillfredställelse med arbetsledning och självledarskap. I 

denna studie förväntades ett samband mellan transformativt ledarskap och 

ledareffektivitet, samt mellan transformativt ledarskap och tillfredställelse med 

arbetsledningen. Det förväntades också ett samband mellan empowering ledarskap och 

ledareffektivitet, samt mellan empowering ledarskap och tillfredställelse med 

arbetsledning. Hypotes 2 blev därför; Transformativt ledarskap och empowering 

ledarskap förväntades ha ett samband med (a) ledareffektivitet och(b) tillfredställelse 

med arbetsledning 
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Metod 

Deltagare                                  

En inbjudan om ett deltagande i studien skickas ut till 122 medarbetare till ett företag, 

varav 89 medarbetare valde att delta. Ambitionen var att hitta en population som liknade 

det population som fanns i den ursprungliga studie, där det var 48 chefer och 222 

medarbetare som arbetade på ett ”Mid-Atlantic” försvarsföretag och arbetar som 

"technical production engineers” och ”managers". Ledarna beskrivs som "typically 

middle managers" och medarbetarna beskrivs som "first-line supervisors".  Avsikten var 

att genomföra studien i ett företag med liknande organisationsstruktur, med deltagare 

som hade liknande befattningar och som var verksamt i liknande kultur, för att sedan 

försöka göra en jämförelse mellan resultaten. SCA Skog har en liknande struktur som 

"Mid-Atlantic" i alla dessa avseenden men är verksam inom ett annat område, dvs 

skogsindustrin, i jämförelse med försvarsföretag. Urvalet av personer med passande 

befattningar gjordes med hjälp av information från personalavdelningen på arbetsplatsen. 

Samtliga befattningsinnehavare som kunde jämföras med "typically middle managers" 

ingick i gruppen chefer och "first-line supervisors" ingick i gruppen medarbetare. 

Medelåldern inom gruppen medarbetare var 43 år, varierande mellan 24-64 år, SD 11.29, 

det var i stor majoritet män i urvalet, 93 % av medarbetarna var män och 7 % kvinnor. 

Gruppen medarbetare som skattade sin chefs ledarskap som transformativt eller 

empowering, samt ledarens effektivitet, sin tillfredställelse med arbetsledningen och sitt 

eget självledarskap.  

 

Material 

För medarbetarna fanns en enkät med totalt tjugofyra påståenden, och fem demografiska 
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frågor, samma frågor som för chefer förutom "antal medarbetare" byttes ut mot "Hur 

länge har du haft din nuvarande chef?”. Om inget annat anges användes en 5-gradig 

Likertskala (1= Helt fel till 5=Helt rätt). Påståendena i skalorna för variablerna, 

transformativt ledarskap, empowering ledarskap, ledarens effektivitet, tillfredställelse 

med arbetsledning och självledarskap mättes med Cronbach´s alpha och redovisas i 

Tabell 2. Transformativt ledarskap mättes med sju påståenden hämtade från Leadership 

Strategies Questionnaire (Manz & Sims, 1987) och var inspirerade av Aolio, Bass´s 

arbete och Jung´s arbete (1999). Dessa påståenden fokuserade på tolkningen av 

organisationens vision från en ledare på mellannivå, villighet att genomgå förändring, 

och idealism. Ett exempel på frågor var; "Tack vare honom/henne har jag en klar vision 

av vår organisation."  Empowering ledarskap mättes med sju påståenden, från Leadership 

Strategies Questionnaire (Manz & Sims, 1987), användes för att beskriva empowering 

ledarskap utifrån ledare och medarbetares perspektiv.  Ett exempel på påstående var: 

"Han/hon råder mig att lösa problem när de dyker upp utan att alltid ge sitt 

godkännande." Ledarens effektivitet mättes med fyra påståenden som ursprungligen 

användes av Manz och Sims (1987). Ett exempel på påstående var: "Han/hon är mycket 

effektiv." Tillfredställelse med arbetsledningen mättes med två frågor från en förkortad 

version av Hackman och Oldham´s (1980) arbetsdiagnos enkät. Dessa två påståenden 

var; "Jag är nöjd med den grad av respekt och rättvis behandling som jag får av min 

arbetsledare" och "Jag är nöjd med den sammanlagda kvalitet av arbetsledning jag får i 

mitt arbete.".  Deltagarna fick beskriva hur nöjd eller missnöjd dom var med 

arbetsledningen med en 5-skalig Likertskala (1 = mycket missnöjd, till 5 = mycket nöjd).  

Medarbetarnas självledarskap mättes med fyra påståenden som berör teamwork (Cox, 

1993). Med begreppet teamwork menas i detta sammanhang till vilken grad 
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medarbetarna ger stöd till och koordinerar sina aktiviteter med andra medlemmar i 

teamet utan direkt interaktion från ledaren. Teamwork har valts för att representera 

självledarskap eftersom team, speciellt ”självmanaged team”, är den grundläggande väg 

som självledarskap är implementerad i U.S. organisationer (Manz & Sims, 1987).  Fyra 

påståenden användes för att mäta medarbetarnas självledarskap i teamwork. Ett exempel 

på påstående var; "Jag koordinerar mina ansträngningar med andra medarbetare som 

också är underställda min chef."  

 

Procedur 

Allmän information om undersökningen syfte och etiska regler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning skickades via företagets e-post till samtliga anställda. För 

att ge deltagarna anonymitet skickades sedan ett enskilt e-post till varje utvald deltagare 

med "sin" enkät och instruktioner. Svaren registrerades automatiskt i kalkylblad, och 

svaren kunde inte spåras till någon enskild deltagare. En påminnelse skickades ut och 

eftersom de svar som kommit in inte kunde kopplas till den deltagare som redan svarat så 

skickades påminnelsen till var och en av deltagarna som blivit inbjudna att delta i 

undersökningen. Ytterligare en påminnelse skickades ut, en allmän uppmaning, till alla 

anställda. Deltagarna fick enkäterna till e-postadressen på sin arbetsplats och kunde fylla 

i och returnera enkäten i en miljö som deltagaren själv valt för tillfället, men sannolikt 

fyllde många i sin enkät i anslutning till arbetsplatsen. I den allmänna informationen om 

undersökningen inkluderades de etiska reglerna för humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskning och dom som valde att svara ansågs därmed givit sitt samtycke. Uppsatsen 

skulle presenteras på företagets intranät när den var klar, där hade alla anställda möjlighet 

att ta del av resultatet.  
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Dataanalys 

För att undersöka ledarskapsskalorna användes principal komponentanalys, med oblimin 

rotation med Kaiser normalization, som bryter ner original data till en uppsättning av 

linjära variat, och etablerar vilka linjära komponenter som existerar i data och hur en 

specifik variabel kan bidra till en komponent. Korrelationsanalyser användes för att 

undersöka samband mellan transformativt ledarskap och ledareffektivitet, tillfredställelse 

med arbetsledning och självledarskap, mellan empowering ledarskap och 

ledareffektivitet, tillfredställelse med arbetsledning och självledarskap, samt mellan de 

två ledarskapstyperna. Slutligen gjordes multipel hierarkisk regressionsanalys, genom att 

kontrollera för empowering ledarskap i Steg 1 och sedan addera transformativt ledarskap 

i Steg 2 undersöktes den unika effekten av respektive typ av ledarskap på 

ledareffektivitet, tillfredställelse med arbetsledning och självledarskap.  
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Resultat 

En Principal komponentanalys med oblim rotering av samtliga empowering- och 

transformativ ledarskapsitems producerade fyra komponenter med egenvärde >1 som 

tillsammans förklarade 72.81 procent varians. KMO (.85) och Bartlett test, (x2 = 633.42, 

p<.001) föreslår att kraven för en principal komponentanalys är uppfyllda. 

Komponenterna förklarade 40.98, 12.67, 10.37 respektive 8.79 procent varians. Den 

roterade komponentmatrisen som återfinns i Tabell 1 visar att merparten av 

transformativt ledarskap respektive empowering ledarskap laddade på relevant faktor, 

och visar skilda beteenden för transformativt ledarskap och empowering ledarskap.   

 
Tabell 1. Principal komponentanalys med oblimin rotation för ledarskapsitems.  
 
  Faktor       1     2     3    4 
Item 
Transformativt 1   .75 -.18  .11 -.09 
Transformativt 2   .84 -.05 -.06 -.08 
Transformativt 3   .72    .16 
Transformativt 5   .72  .12  .07   .26 
Empowering 8   -.69   .12 
Empowering 9   -.93  -.05 
Empowering 10  -.06 -.87   .08 
Empowering 11   -.90  .06 -.08 
Transformativt 4   .26 -.19  .63  .08 
Transformativt 6  -.23 -.10  .87  .12 
Transformativt 7   .20  .12  .84 -.12 
Empowering 12   .14 -.11   .70 

Empowering 13   .19 -.16 -.10  .70 

Empowering 14  -.09  .07  .10  .93 

Egenvärde 
Procent av variansen 
(1) 
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Tabell 2 presenterar medelvärden, standardavvikelser, korrelationer och reliabiliteten för 

variablerna. Samtliga korrelationer var positiva och signifikanta på 0.01 nivå, (2-tailed). 

p <.001. Korrelationerna visade att transformativt ledarskap hade ett starkare samband 

med ledareffektivitet och tillfredställelse med arbetsledning i jämförelse med 

empowering ledarskap. Mellan ledareffektivitet och tillfredställelse med arbetsledning 

fanns också ett starkt samband.  

Tabell 2. Deskriptiv statistik och Pearson´s korrelation. 
 
Variabel  M          SD     Alpha     1.           2.           3.          4.         5.         6. 
Medarbetare  
1. Transformativt 3.49     .68      (.81)      
2. Empowering 3.88     .70      (.86)       .56**    
3. Ledareffektivitet 3.72     .79      (.92)       .68**     .45** 
4. Tillfredställelse med 
    arbetsledning 3.74     .88      (.82)       .70**     .55**   .63** 
5. Självledarskap 4.29     .47      (.66)       .34**     .50**   .30**    .32** 
 
* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå, (2-tailed). p<.05. 
** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå, (2-tailed). p <.001.  
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Multipla hierarkiska regressionsanalyser i två steg genomfördes för att beräkna den unika 

effekten av empowering ledarskap (Steg 1) och transformativt ledarskap (Steg 2) på 

ledareffektivitet, tillfredställelse med arbetsledning och självledarskap, resultaten 

redovisas i Tabell 3. När ledareffektivitet utgjorde beroende variabeln, stod empowering 

ledarskap för 21 procent av förklarad varians, och transformativt ledarskap bidrog med 

ytterligare 26 procent förklarad varians. När tillfredställelse med arbetsledning utgjorde 

beroende variabeln, stod empowering ledarskap för 30 procent av förklarad varians, och 

transformativt bidrog med ytterligare 23 procent förklarad varians. När självledarskap 

utgjorde beroende variabeln, stod empowering ledarskap för 25 procent av den förklarade 

variansen, men transformativt ledarskap bidrog inte med någon ytterligare ökning av 

förklarad varians.  

 
Tabell 3. Resultat av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna, effekter av transformativt ledarskap 
och empowering ledarskap 
 
       Ledareffektivitet Tillfredställelse med               Självledarskap 
       arbetsledning  
   
       Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2              Modell 1 Modell 2 
       Beta        Beta Beta        Beta               Beta         Beta 
Steg 1 
Empowering       
ledarskap           .45***    .11  .55***     .23**  .50***       .45*** 
 
Steg 2 
Transformativt   
ledarskap                            .62***                     .58***                      .08 
∆R

2                    .21***      .26***    .30***     .23*** .25***        .01 
R

2                      .21***      .47***        .30***     .53***   .25***        .25    
F                   22.56***   37.73***              37.27***  48.67***                   28.52***     14.67*** 
 
** p<.05 
*** p<.001 
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Diskussion 

Syftet med studien var att identifiera två olika typer av ledarskapsstilar som enligt 

litteraturen skiljer sig åt, samt att undersöka effekterna av ledarskapsstilarna på 

medarbetarnas bedömning av sin ledares effektivitet och hur nöjd medarbetarnas var med 

arbetsledningen samt medarbetarnas självledarskap. Det primära resultatet från principal 

komponentanalysen visade stöd för att transformativt ledarskap och empowering 

ledarskap var två skilda konstruktioner med olika uppsättningar beteenden hos ledaren. 

Positiva och signifikanta korrelationer visade att tillfredställelse med arbetsledning och 

ledareffektivitet hade ett starkt samband med transformativt ledarskap och empowering 

ledarskap. Dessutom visade korrelationerna att självledarskap endast hade samband med 

empowering ledarskap och inte med transformativt ledarskap. Vidare visade också 

regressionsanalysen att medarbetarnas självledarskap var en effekt av empowering 

ledarskap, men inte en effekt av transformativt ledarskap. Regressionsanalysen visade 

också att effekterna av transformativt ledarskap var ledareffektivitet och tillfredställelse 

med arbetsledning och att effekterna av empowering ledarskap var ledareffektivitet och 

tillfredställelse med arbetsledningen. Resultaten överensstämmer med tidigare forskning; 

att transformativt ledarskap och empowering ledarskap var två skilda konstruktioner med 

olika uppsättningar av beteenden hos ledaren och olika beteenden ger olika effekter på 

medarbetarnas attityder och prestationer. I den här studien blev resultatet att 

transformativt ledarskap var relaterat till ledareffektivitet och tillfredställelse med 

arbetsledning, men inte till medarbetarnas självledarskap, och att empowering ledarskap 

var relaterat till ledareffektivitet och tillfredställelse med arbetsledning, om än i mindre 

grad än transformativt ledarskap, samt till medarbetarnas självledarskap. Teklead et al. 

fann i sin studie att (a) transformativt ledarskap var relaterat till ledareffektivitet och 



 16 

tillfredställelse med arbetsledning, (b) men inte till medarbetarnas självledarskap. (c) 

Empowering ledarskap var relaterat till medarbetarnas självledarskap, och (d) till 

ledareffektivitet och tillfredställelse med arbetsledning. Resultaten från Teklead et al. 

faktornanalys, hierarkisk regression och polynoninal regressionsanalys visade distinkta 

skillnader på vilket sätt transformativt ledarskap och empowering ledarskap var 

relaterade till medarbetarnas outcome. De två ledarkapstyperna är skilda konstruktioner 

trots att de delar vissa egenskaper och ändå har båda ledarskapstyperna direkta effekter 

på outcome variablerna. Dessa resultat visar att det var möjligt att reliabelt mäta och 

predicera vilken typ av ledarskap en individ representerade baserat på individens 

personliga egenskaper. Den största skillnaden avseende effekterna av de olika 

ledarskapstyperna var medarbetarnas självledarskap som endast var en effekt av 

empowering ledarskap och inte en effekt av transformativt ledarskap. Medan 

transformativt ledarskap är fokuserad på en relation mellan ledare och medarbetare som 

är baserad på närvarande problemlösning i direkt samråd med ledaren är empowering 

ledarskap är smalare fokuserad på medarbetarnas självledarskap och indirekt 

medarbetarnas prestationer. Båda studierna visade liknande resultat som indikerade att 

hypotesen att transformativt ledarskap och empowering ledarskap var två skilda 

konstruktioner med olika uppsättningar av beteenden hos ledaren är relevant för 

organisationer som liknar organisationen i Teklead et al. studie. Vilket i sin tur kunde 

indikera att ledarskapsforskning genomförd i Nordamerika också går att generalisera på 

svenska organisationer. En aspekt som bör tas i beaktande var att ledarens 

självmedvetenhet om sitt transformativa ledarskap eller empowering ledarskap i relation 

till medarbetarens skattning av ledareffektivitet och tillfredställelse med arbetsledning 

kunde inte undersökas då enkätsvaren inte kunde kopplas till den enskilde deltagaren. 
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Det var fortfarande intressant att göra en jämförelse mellan resultaten från Tekleab et al 

(2008) och denna studie avseende de direkta effekterna av ledarskapet, trots att 

effekterna av ledarens självmedvetenhet om sitt ledarskap inte kunde analyseras då 

Tekleab et al (2008) fann att resultatet från självmedvetenheten om sitt ledarskap var 

distinkt och separat från de direkta effekterna av ledarskapet. För att sätta resultatet i 

relation till ledarskapforskning i ett vidare perspektiv innebär ledarskap och att vara 

ledare till stor del att skapa och upprätthålla en relation och interaktion med 

medarbetaren. De positiva effekterna av ett fungerande ledarskap är många, 

medarbetarna är nöjda med arbetsledningen, skattar ledarskapet som effektivt, att 

medarbetaren trivs på arbetsplatsen, upplever förtroende och engagemang för 

organisationen och dess mål. Om medarbetarna upplever att organisationens mål som 

engagerande kommer de att aktivt sträva efter att hjälpa organisationen att uppnå dessa 

mål. Ledarskap bygger inte bara på ledares och medarbetares handlingar, utan också på 

den relation som formas (Graen & Uhl-Bien, 1995). En bristande relation mellan ledare 

och medarbetare kan orsaka att medarbetaren förlorar engagemang eller tillfredställelsen 

med sitt arbete. Kvaliteten av samspelet mellan ledare och medarbetare på arbetsplatsen 

kan påverka hela strukturen och framgången hos organisationen (Mardanov, Heischmidt, 

& Henson, 2008), ett väl utvecklat generellt samspel ger också större prestationer och 

produktivitet, speciellt i mer komplexa uppgifter och problem som drar fördel av utbyte 

av information och idéer (Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, & Skon, 1981). Ledares 

beteende i interaktiva situationer med sina medarbetare som feedback, och utvecklandet 

av strategier för att förbättra prestationer ger en bild av rådande förhållningssätt till sina 

medarbetare och sitt ledarskap (Lakshman, 2008) och när organisationen väljer ut och 

utbildar sina ledare för att tillgodose ledarskap i organisationen är ett korrekt 
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förhållningssätt en viktig faktor för att avgöra effektivitet och hur medarbetarna uppfattar 

sina ledare. För att utveckla sitt ledarskap förespråkar Tekleab et al. s.k. ”360 grader 

feedback” eller ”multisource feedback” där ledaren får feedback från medarbetare, chefer 

och kollegor, men det är svårt att använda metoden på ett effektivt sätt, en faktor för hur 

ledaren uppfattar multisource feedback är ledarens personlighet (Smither, London & 

Richmind, 2005), och risken är stor att chefen inte utvecklas i sitt ledarskap utan 

upplever feedback som enbart negativ, (Atwater, Waldman & Brett, 2002; Brett & 

Atwater, 2001). I arbetet som ledare finns flera aspekter att ta hänsyn till, redan när 

medarbetaren söker en tjänst finns en uppfattning om organisationens värderingar och 

normer med en förväntan att dessa överensstämmer med medarbetarens personliga 

egenskaper. Det finns en relation mellan uppfattningen och förväntningarna och 

resultatet av arbetet, dvs tillfredställelse med arbetet, engagemang till organisationen och 

organisationens identitet, intentioner att sluta, stress symptom och personalomsättning. 

(Saks & Ashforth, 1997). Negativa prestationsresultat är sannolikt associerat med cynism 

mot organisationen, inklusive reducerat förtroende för ledningen och företaget (Davis & 

Gardner, 2004), och minskade intentioner att engagera sig i organizational citizenship 

behaviour (Andersson & Bateman, 1997). Medarbetare blir sannolikt mindre cyniska när 

ledare ger socialt stöd och stöd för uppgiften (Davis & Gardner, 2004). Medarbetarens 

personliga egenskaper avgör vilken typ av ledarskap som fungerar bäst för att uppnå ett 

effektivt ledarskap, medarbetare med emotionellt intelligenta presterar ofta korrekt och 

engagerat i organizational citizenship behavior, OCB, (Côté & Miners, 2006), och the 

Big five är relaterat till jobb prestationer (Barrick, Mitchell & Stewart, 2003, refererat i 

Côté & Miners, 2006).  Ledaren bör förutom att ta hänsyn till situationens karaktär och 

medarbetarens personliga egenskaper också ha kunskap om sina egna personliga 
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egenskaper för att utveckla ett effektivt ledarskap, hjälpa medarbetarna att prestera bättre 

och bidrar i högre grad till att organisationen når sina mål. Ledarens personliga 

egenskaper förutser transformativt ledarskap (Judge & Bobo, 2000). Kombinationen 

medarbetarens personliga egenskaper och ledarens personliga egenskaper i den meningen 

att likheter mellan ledare och medarbetare innebär positivt influens i relationen och 

medarbetarens engagemang, totala tillfredställelse med arbetet, organizational sitizenship 

behavior, minskar stress och frånvaro. Samstämmighet i beteende stöder ömsesidig 

acceptans och förståelse, och ger en konfirmation som är viktig basis för framgångsrikt 

samarbete (Felfe & Schyns, 2004). I det situationsbundet ledarskap (Yun, Cox & Sims Jr, 

2006) (Hersey & Blanchard, 1984, refererat i Yun, Cox & Sims Jr, 2006) är 

medarbetarens attribut ett viktigt inslag, utöver de generella principerna i situationens 

karaktär. Situationens karaktär, medarbetarutveckling, hur akut situationen är och 

uppgiftens struktur, avgör vilket förhållningssätt till ledarskap, directive, transactional, 

transformative och empowering ledarskap som ska väljas (Houghton, & Yoho, 2005). 

För att lösa och förebygga konflikter är ett situationsbundet ledarskap det mest passande 

tillvägagångssättet (Johnson & Johnson, 1989, refererad i Tjosvold, 1998). Arbete ger en 

bekräftelse av nuvarande kunskapsläge inom ledarskapsforskningen och stärker 

uppfattningen om att forskning inom området kunde användas av svenska organisationer 

i arbetet med ledarskap, som tillsättning av ledare, utbildning av ledare och 

sammansättning av arbetsgrupper och projektgrupper. Ett aktivt arbete med att anpassa 

ledarskapet till verksamhetens behov ger positiva effekter och fördelar i form av 

motiverade medarbetare som trivs och därmed presterar bättre i organisationen. En av de 

viktigaste funktionerna av ledarskap är ett verktyg för att leda och utveckla medarbetarna 

i organisationen, och medarbetarna är de som utgör kärnan i produktionen av tjänster 
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eller produkter. Det finns mycket forskning om ledarskap men det vore intressant med 

studier med fokus på medarbetarskapet, hur organisationer på bästa sätt kan utveckla och 

implementera ett effektivt sätt att arbeta med medarbetarskap i organisationer.  

 

Sammanfattning 

Det finns relativt mycket forskning inom området för ledarskap, ändå kunde den här 

studien bidra till förståelse för att det är möjligt att tillämpa kunskap om ledarskap som är 

baserat på internationell forskning också i organisationer som verkar i svensk kultur. 

Forskning visar att det finns ett starkt stöd för att det går att predicera en viss typ av 

ledarskap en individ kommer att utöva baserat på resultat från individens personliga 

egenskaper. Vidare visar också forskning att olika ledarskapstyper ger olika effekter på 

medarbetarna och medarbetarnas prestationer. Att skilja mellan transformativt ledarskap 

och empowering ledarskap kunde vara viktigt för träning, bedömning och utveckling av 

ledarskap för att optimera organisationens prestationer och därmed organisationens 

konkurrenskraft.  
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Bilaga items 

Transformativt ledarskap 

1. Han/hon står för en klar vision om vart vi är på väg 

2. Han/hon står för en klar vision om vilka vi är och vad vi är 

3. Tack vare honom/henne har jag en klar vision av vår organisation 

4. Han/hon är inte rädd för att ”förändra ramarna” för att finna nya sätt att göra saker på 

5. Han/hon drivs av högre ändamål eller ideal 

6. Han/hon är inte rädd att ”trotsa systemet” om han/hon tycker att det är nödvändigt 

7. Han/hon är en icke-traditionell typ som ”skakar om systemet” vid behov. 

 

Empowering ledarskap 

8. Han/hon uppmanar mig att söka efter lösningar på mina problem på jobbet utan 

hans/hennes tillsyn 

9. Han/hon råder mig att lösa problem när de dyker upp utan att alltid ge sitt 

godkännande 

10. Han/hon uppmanar mig att ta ansvar på egen hand 

11. Han/hon råder mig att lösa problem när de dyker upp utan att alltid ge sitt 

godkännande 

12. Han/hon uppmanar mig att arbeta som team, med andra chefer som också är 

underställda honom/henne 

13. Han/hon uppmanar mig att samarbeta med andra medarbetare som också är 

underställda honom/henne 

14. Han/hon råder mig att koordinera mina ansträngningar med andra chefer som också 

är underställda honom/henne 


