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Kostnaderna för den arbetsrelaterade ohälsan i form av sjukskrivningar och produktionsbort-

fall är stora. De arbetsorganisatoriska faktorer som har störst betydelse för ohälsan är arbets-

miljön och ledarskapet. Ledningen är den faktor som i sin tur har möjlighet till påverkan på 

arbetsmiljöns utformning. Detta betyder att ledaren är den faktor som har störst möjlighet att 

påverka medarbetarens hälsa. Enligt vissa teorier kan ledarskapsbeteendet direkt kopplas till 

medarbetarnas hälsa. Andra studier kopplar ledarskapsbeteendet till medarbetarnas arbetstill-

fredsställelse. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka olika ledarbeteendens påver-

kan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa. Syftet har även varit att utreda om det 

finns något koppling mellan arbetstillfredsställelse och hälsa, det vill säga en mekanism 

mellan ledarskapsbeteende och medarbetarnas hälsa. För att undersöka detta har uppsatsen 

analyserat kvantitativa data från undersökningen ”Arbetsmiljömärkta arbetsplatser” eller  

”Attraktiva arbetsplatser i Jämtlands län”. Det teoretiska resonemang som låg till grund för 

framställningen omfattade olika ledarbeteenden, medarbetarens behov, hälsa och välbefin-

nande, arbetstillfredsställelse samt ledarens och medarbetarens interaktion via krav, kontroll 

och stöd. Resultatet i min studie visade att en ledare genom sitt beteende påverkar sina med-

arbetares hälsa direkt och/eller indirekt genom mekanismen arbetstillfredsställelse. 

 

NYCKELORD: Ledarbeteenden, transaktionella och transformativa ledarskap, 

  medarbetaren, välbefinnanden, självuppskattad hälsa, feedback, 

arbetstillfredsställelse, inflytande, socialt stöd. 

TITEL:  Ledarens påverkan på medarbetarens hälsa 

FÖRFATTARE:  Max Kristof  

DATUM:   April 2010



 

1 

 

 

Innehåll 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 3 

1.1 PROBLEMET......................................................................................................................................... 3 

1.2 STUDIENS SYFTE................................................................................................................................... 4 

1.3 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................ 5 

1.4 BEGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 5 

2. LEDARSKAP ............................................................................................................................................... 6 

2.1 HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ LEDARSKAPET. ......................................................................................... 6 

2.2 LEDAREGENSKAPER ............................................................................................................................. 6 

2.3 LEDARBETEENDEN ............................................................................................................................... 7 

2.3.1 Relationsorienterat beteende ..................................................................................................... 7 

2.3.2 Uppgiftsorienterat beteende....................................................................................................... 7 

2.3.3 Förändringsorienterat beteende ................................................................................................. 8 

2.3.4 Kombination av uppgift, relation och förändringsorienterat ledarskap ....................................... 8 

2.4 TRANSAKTIONELLT OCH TRANSFORMATIVT LEDARSKAPSBETEENDE ........................................................... 9 

2.4.1 Transaktionellt ledarskapsbeteende ........................................................................................... 9 

2.4.2 Transformativt ledarskapsbeteende ......................................................................................... 10 

2.4.3 Kombination av transaktionellt och transformativt ledarskapsbeteende................................... 12 

2.5 DEFINITION PÅ LEDARSKAP ................................................................................................................. 13 

3. MEDARBETAREN ..................................................................................................................................... 14 

4. HÄLSA, VÄLBEFINNANDE OCH BEDÖMNING AV HÄLSA .......................................................................... 17 

4.1 BEGREPPET HÄLSA ............................................................................................................................. 17 

4.2 VÄLBEFINNANDE (WELL-BEING) .......................................................................................................... 17 

4.3 BEDÖMNING AV HÄLSA ....................................................................................................................... 18 

5. ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE ................................................................................................................... 19 

6. LEDARENS OCH MEDARBETARENS INTERAKTION VIA KRAV, KONTROLL OCH STÖD .............................. 20 

6.1 KRAV-KONTROLL-STÖDMODELLEN ..................................................................................................... 21 

6.1.1 Kravet ....................................................................................................................................... 21 

6.1.2 Kontrollen ................................................................................................................................. 21 

6.1.3 Det sociala stödet ..................................................................................................................... 22 

6.1.4 Modellens användbarhet .......................................................................................................... 23 

7. METOD .................................................................................................................................................... 24 

7.1 VAL AV METOD ................................................................................................................................... 24 

7.2 DATA ................................................................................................................................................ 24 



 

2 

 

7.3 BORTFALL ......................................................................................................................................... 25 

7.4 VARIABLER ........................................................................................................................................ 25 

7.4.1 Variabler i Hypotes I. ................................................................................................................ 25 

7.4.2 Variabler i Hypotes II. ............................................................................................................... 26 

7.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA .................................................................................................... 27 

7.6 GENERALISERBARHET ......................................................................................................................... 28 

7.7 STUDIENS TROVÄRDIGHET................................................................................................................... 28 

7.7.1 Validitet .................................................................................................................................... 28 

7.7.2 Reliabilitet ................................................................................................................................ 29 

7.8 KÄLLKRITIK ....................................................................................................................................... 29 

8.  RESULTAT ............................................................................................................................................... 30 

8.1 RESULTAT AV HYPOTES I..................................................................................................................... 30 

8.1.1 Studie 1 – Olika ledarbeteendens påverkan på medarbetarens hälsa. ....................................... 30 

8.1.2 Studie 1 - Ledarbeteendens påverkan på medarbetarens hälsa................................................. 31 

8.2 RESULTAT AV HYPOTES II. .................................................................................................................. 31 

8.2.1 Studie 2 - Samband mellan olika ledarskapsvariabler och Arbetstillfredsställelse. ..................... 31 

8.2.2 Studie 3. - Samband mellan arbetstillfredsställelse och beroende variabel ”Hälsa”. .................. 32 

8.2.3 Samband mellan arbetstillfredsställelse, ledarbeteende och beroende variabel ”Hälsa”. .......... 32 

9. ANALYS ................................................................................................................................................... 33 

9.1 ANALYS AV STUDIE 1/HYPOTES I.......................................................................................................... 33 

9.2 ANALYS AV STUDIE 2/HYPOTES II. ....................................................................................................... 33 

9.3 ANALYS AV STUDIE 3/HYPOTES II. ....................................................................................................... 34 

9.4 SLUTSATSER AV DE TRE STUDIERNA. ..................................................................................................... 34 

10. DISKUSSION .......................................................................................................................................... 35 

11. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING ..................................................................................................... 37 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 38 

LITTERATUR ............................................................................................................................................ 38 

AVHANDLINGAR ....................................................................................................................................... 39 

RAPPORTER / TIDSKRIFTSARTIKEL ............................................................................................................. 39 

OFFENTLIGT TRYCK ................................................................................................................................. 40 

ELEKTRONISKA KÄLLOR............................................................................................................................ 40 



 

3 

 

1. Inledning  

 

1.1 Problemet  

I internationell jämförelse låg Sverige i topp när det gäller sjukfrånvaro mellan 1995 och 2000 

(Oeij & Wiezer, 2006). Grunden för de ökande ohälsotalen var ökade arbetskrav och ökat 

arbetstempo under den 1990 talets ekonomiska kris. Kostnaderna för den arbetsrelaterade 

ohälsan skenade och efter krisens slut 2002 kostade arbetsrelaterad ohälsa samhället cirka 35 

miljarder kronor (Prop.2000/2001:1).  

År 2010 beräknades de direkta kostnaderna för sjukfrånvaron att uppgå till cirka tjugoen miljar-

der (Prop.2009/10:1). Denna kostnadsminskning på 14 miljarder kronor, mellan 2002 och 2010, 

speglar en drastisk minskning i sjukfrånvaron. Minskningen av frånvaron kan ha flera orsaker: 

ändrade ersättningsnivåer, striktare regler eller ekonomisk krismedvetenhet under rådande kris 

kopplad till rädslan att förlora arbetet. Resultatet av detta tryck på den enskilda människan kan 

skapa en ackumulationseffekt där människor arbetar sig in i ohälsa. Detta samband har synlig-

gjorts i en EU studie mellan 1996 och 2000 gjord av Oeij & Wiezer (2006). 

Det föreligger nu en stor risk för att historien återupprepar sig, ekonomisk kris leder till ökade 

arbetskrav som resulterar i försämrad arbetstillfredsställelse och ohälsa, vilket leder till ökade 

sjukskrivningskostnader. Ett första steg mot ett allmänt försämrat hälsotillstånd är att trivseln, 

eller tillfredställelsen minskar på arbetsplatsen (Malmquist, Vinberg, & Larsson, 2007). Bidra-

gande orsaker till försämringarna är enligt Malmquist et al. (2007) relaterade till livsstilsföränd-

ringar och faktorer i arbetsorganisationen. De arbetsorganisatoriska faktorer som har störst 

betydelse för hälsan är arbetsmiljö och ledarskap, där ledarskapet är den faktor som påverkar 

arbetsmiljöns utformning (LO, TCO, & SACO, 2003; Malmquist, Vinberg, & Larsson, 2007). 

Detta betyder att ledaren är den faktor som har störst möjlighet att påverka medarbetarens hälsa. 

Enligt vissa studier, till vilka uppsatsen återkommer senare, kan ledarskapsbeteendet direkt 

kopplas till medarbetarnas vikande hälsa (Nyberg, 2005). Andra studier påvisar bara en koppling 

mellan ledarskapbeteende och arbetstillfredsställelse (Bass, 1990; Howell, 2006).  

Ett ofta citerat ordspråk ”Arbetet befordrar hälsa och välstånd” kopplar arbete till god hälsa. 

Denna påstådda koppling säger att arbetet är förutsättning för god hälsa. Är det verkligen så? 

Enligt Theorell (2003) visar flera undersökningar att det istället kan vara arbetslivet i sig som gör 

oss sjuka och därmed arbetslösa. 
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Ovanstående tankar och problematik har gjort mig intresserad av att undersöka ledarskapets 

påverkan på medarbetarens hälsa. Alla komponenter som påverkar människors hälsa är från mitt 

eller ur ett sociologiskt perspektiv intressanta att studera, då de påverkar såväl individers mående 

som samhällets ekonomi. Att detta ämne är och kommer att vara aktuellt efter krisens slut har 

ytterligare ökat min nyfikenhet på ämnet. Är det möjligt att med olika ledarskapsbeteenden 

påverka medarbetarnas hälsa och minska sjukfrånvaron? Om så är fallet framstår detta som 

samhällsekonomiskt mycket lönsamt.  

I denna kvantitativa uppsats avser jag att studera det mikrosociala fenomen som uppstår ge-

nom interaktionen mellan ledare och medarbetare. Mead ser interaktionen mellan två eller flera 

personer som en social handling. Denna utgör enligt honom en del av en mer omfattande social 

process, som vidareutvecklades av Blumer till en ny sociologisk skola ”symbolisk interaktiona-

lism” (Giddens, 2007). Denna kom att utgöra grunden för de interaktionsanalyser som Goffman 

(2004) utvecklade när han studerade socialt samspel mellan individer. Framställningen kommer 

likasom Mead, Blumer och Goffman att utgå från detta förhållningssätt.  

Uppsatsens ansats baseras på medarbetarens självskattade hälsa. Undersökningen baseras på 

arbetsplatser som ingick i projekten Arbetsmiljömärkta arbetsplatser eller Attraktiva arbetsplat-

ser i Jämtlands län. 

 

1.2 Studiens syfte 

Uppsatsen avser att undersöka om ledarbeteende påverkar medarbetarens hälsa. Denna påverkan 

kan enligt uppsatsen ske direkt genom kopplingen: ledarskap - hälsa. Alternativt kan den ske 

indirekt via mekanismen arbetstillfredsställelse i skärningslinjen mellan ledarskap, arbetstill-

fredsställelse och hälsa. Uppsatsen avser att undersöka om dessa kopplingar finns. 
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 1.3 Frågeställning  

 

1) Påverkar en ledare genom sitt beteende sina medarbetares hälsa direkt (Hypotes I./ 

Studie 1) 

2) Påverkar en ledare genom sitt beteende sina medarbetares hälsa indirekt genom meka-

nismen arbetstillfredsställelse (Hypotes II./ Studie 2 och Studie 3)?  

3) Har transformativa och transaktionella ledarskapsbeteenden påverkan på medarbeta-

rens hälsa?  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3.1 Ledarbeteende och medarbetarens hälsa (Hypotes I./Studie 1) 

 

 

 

 

  

 

Figur 1.3.2 Ledarbeteende, arbetstillfredsställelse och medarbetarens hälsa (Hypotes II./Studie 2 och Studie 3) 

 

 

1.4 Begränsningar 

Uppsatsen kommer inte att gå in på organisations- eller samhällsnivå. Under begreppet arbetstill-

fredsställelse använder sig uppsatsen endast av Hertzbergs inre faktorer. Studien av medarbetar-

nas hälsa grundar sig på självuppskattad hälsa.  
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2. Ledarskap 

 

2.1 Historisk tillbakablick på ledarskapet. 

Historiskt sätt har ledarskapet och ledarens roll varit debatterad och ifrågasatt. Ledarens och 

ledarskapets inflytande har varit en kamp om makten mellan olika intressegrupper. En av de 

tidigaste kopplingarna till makt och ledarskap syns i Magna Charta dokumentet från 1215. Nästa 

steg i utvecklingen av ledarskapet kan Machiavellis bok ”Fursten” från 1500-talets början utgöra 

exempel på, som handlar om ledarens egenskaper och om hur en framgångsrik ledare skall bete 

sig (Machiavelli, 2001). Napoleon influerades av Machiavellis tankar om den framgångsrika 

ledaren, och på 1700-talet uttryckte han på följande sätt om ledarens betydelse: ”I would rather 

have an army of rabbits led by a lion than an army of lions led by a rabbit.” (Bass, 1990, s. 6) 

På 1900-talets början i samband med industrialiseringen uppkom behovet av ett modernare 

och mer funktionellt ledarskap. Detta ledarskap skulle baseras på vetenskap, vilket ledde till 

behovet av vetenskapligt utförda studier (Yukl, 2006). Forskningen koncentrerade sig på olika 

aspekter av ledarskapet, där personliga egenskaper, beteende och ledarskapsstilar kartlades 

(Nyberg, 2005). Forskningsresultatet visade att ledarskapet gjorde skillnad på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse (Bass, 1990; Howell, 2006). Andra senare studier påvisade istället ledar-

skapets direkta påverkan på följarens hälsa (Nyberg, 2005). Här måste det dock poängteras att 

det endast är ett fåtal vetenskapligt baserade studier som belyste ledarskapets påverkan på hälsan 

(Bass, 1990; Nyberg, 2005). Detta noterades även av Arvonen (2002) som konstaterar att inte 

mycket hade hänt inom forskningsområdet ledarskapets påverkan på medarbetarens hälsa. 

 

2.2 Ledaregenskaper 

Fram till 1950 talet ansåg ledarskapsforskare att en god ledare var född och inte skapad (Howell, 

2006). Det vill säga att en effektiv ledare hade vissa medfödda egenskaper som gör att han/hon 

kan påverka sina medmänniskor. Dessa egenskaper kunde användas för att nå mål och befordra 

effektivitet i företaget. Ledaren blir enligt detta resonemang utvald i förhållande till övriga 

medmänniskor som inte fått samma egenskaper (Larsson, 2007; Yukl, 2006). 

Denna tes kom under 1950-talet och framåt att tappa värde, då studierna som undersökte sam-

bandet mellan egenskaper och framgångsrikt ledarskap inte kunde styrka kopplingen (Nyberg, 

2005). En ny syn på hur ledare skapas, ställde frågan ”Are leaders born or made?” (Bass, 1997, 

s.130). Forskningen kom därför att koncentrera sig på ledarens beteende istället för ledarens 

egenskaper (Howell, 2006; Nyberg, 2005). 
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2.3 Ledarbeteenden 

Denna omorientering från ledaregenskaper till beteendeinriktad ledarskapsforskning kom under 

1950-talets att bli ledande (Larsson, 2007; Nyberg, 2008; Yukl, 2006). Forskningen kom att 

baseras på de beteenden som utgjorde grunden för ledarskapet. Genom en indelning av beteendet 

i två ledarskapsdimensioner skapades en grupp baserad på Relationsorienterade beteenden och 

en grupp baserad på Uppgiftsorienterade beteenden. Denna indelning kom att få stor betydelse 

för den framtida forskningen (Larsson, 2007; Nyberg, 2008). 

2.3.1 Relationsorienterat beteende 

Den första faktorn beskriver relationsorienterat ledarskapsbeteende vilket i grunden handlar om 

ömsesidigt förtroende, samarbete, arbetstillfredsställelse och den enskildes identifikation med 

organisationen (Larsson, 2007). I det relationsorienterade ledarskapet ligger nyckeln för ett 

framgångsrikt ledarskap i ett antal faktorer. Dessa är hantering av känslor, och attityder samt 

förmågan att kunna utveckla lojalitet och engagemang. Detta sker genom att relationsorienterade 

ledare ger stöd och uppmuntran till följaren. Ledarskapet kännetecknas också av att ledaren 

behandlar följaren med omsorg och respekt (Nyberg, 2008).  

Av nedanstående studier framkommer att det finnas två olika utfall av relationsorienterat le-

darskapsbeteende: hälsa och/eller arbetstillfredsställelse. 

Skogstad (refererad i Larsson, 2007) fann att ett relationsorienterat beteende bidrar till att med-

arbetarna erhåller en högre grad av arbetstillfredsställelse och ett mer positivt hälsoutfall. Låg 

grad av negativt hälsoutfall konstaterades av Evens & Johnsson (1990), medan forskarna McGee 

(1983) och King & King (1990) hävdade att ledarbeteendet i första hand påverkade arbetstill-

fredsställelsen (refererad i Arvonen, 1995). 

2.3.2 Uppgiftsorienterat beteende 

I uppgifts eller målorienterat ledarskapsbeteende ses följaren som underordnad och statisk i 

jämförelse med ledaren. Ledarskapet använder sig av ett strikt regelverk och tydlig målstyrning.  

Av följande studier framkommer att det finnas två olika utfall av uppgiftsorienterat ledar-

skapsbeteende: hälsa och/eller arbetstillfredsställelse. En ledare med ett allt för renodlat upp-

giftsorienterat beteende, karakteriserat av mycket styrning och planering, kan enligt Karasek & 

Theorell (1990) inverka negativt på medarbetares arbetstillfredsställelse och hälsa. Arvonen 

(1995) hittade enbart samband mellan uppgiftsorienterat ledarbeteende och medarbetares hälso-

utfall. Andra forskare exempelvis Skogstag (refererad i Larsson, 2007) fann inte något samband 

mellan uppgiftsorienterat ledarbeteende och hälsoutfall. 
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Ovanstående två ledarskapsdimensioner kom att dominera forskningen fram till 1980-talet, då 

samhällsutvecklingen ställde krav på en ny dimension i ledarskapsbeteendet (Nyberg, 2008). 

2.3.3 Förändringsorienterat beteende 

Den ökade globaliseringen ledde under 1980 talet till att de tidigare fasta stabila strukturerna 

förändrades. Arbetsplatserna utvecklades från industriellt präglad produktion mot dagens organi-

sationsformer präglade av omvärldens snabba förändring. Detta ledde till behovet av överlev-

nadsstrategier där förmågan till snabb anpassning gentemot förändringar prioriteras. Denna 

förändring av strukturen missgynnade det uppgiftsorienterade ledarskapet. Förändringsbehovet 

ledde till att flera forskare föreslog att en ny dimension måste inkluderas i ledarskapsmodellerna. 

Denna nya dimension, förändringsorienterat beteende, upptäcktes under 1990 talet av Arvonen 

och Ekvall och senare oberoende av dessa av Yukl i USA. 

Den nya faktorn ställer stora krav på ledaren. Ledaren måste uppvisa ett beteende som präglas 

av förmågan att förstå sin omgivning, vara flexibel, utveckla sig själv, sina medarbetare och 

därtill ta förändringsrelaterade risker (Arvonen, 2002). Detta förutsätter användandet av övergri-

pande strategier. Dessa förutsätter i sig visioner och förmågan att finna nya och innovativa 

lösningar (Larsson, 2007; Yukl, 2006). 

När det gäller ett förändringsorienterat ledarbeteende finns inga studier som tyder på en direkt 

koppling till ett förändrat hälsotillstånd hos medarbetare (Arvonen, 1995). Det som däremot 

återfinns är en indirekt koppling till hälsan via medarbetarens arbetstillfredsställelse. Detta stöds 

av en studie av Skogstad & Einarsen (1999) vilka påvisade ett positivt samband mellan föränd-

ringsorienterat ledarbeteende och medarbetarens arbetstillfredsställelse. 

2.3.4 Kombination av uppgift, relation och förändringsorienterat ledarskap 

Enligt vissa forskare kan medarbetares hälsa kopplas till en kombination av uppgifts- och rela-

tionsorienterat ledarskapsbeteende (Larsson, 2007). Detta stöds av Harris (1999), vars studie 

visade att ledare som skapade balans mellan uppgift och relationsorienterat beteende uppvisade 

mindre negativt påverkan på medarbetares hälsa (refererad i Nyberg, 2005).  

Denna kombination av ledarbeteende används också av Bass (1990). Han kopplade dessa två 

ledarbeteenden till arbetstillfredsställelsen i stället för hälsoutfall. Enligt honom krävs för hög 

arbetstillfredsställelse, en kombination av relations- och uppgiftsorienterad ledarskap.   

Arvonen (1995), liksom Larsson (2007), kopplade medarbetarens hälsa till uppgifts- och rela-

tionsorienterat ledarskapsbeteende med tilläget förändringsorienterade beteende. Han påtalar i 

sina studier att det mest lyckade ledarskapsbeteendet kopplat till medarbetarens hälsa är en 

kombination av samtliga tre dimensioner. Detta stöds av senare studier, där både hälsoutfall och 
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arbetstillfredsställelse hade en stark koppling till dessa tre ledarskaps dimensioner (Arvonen, 

2002).  

 

2.4 Transaktionellt och transformativt ledarskapsbeteende 

Under 1980 talet utvecklades, inom beteendeinriktad ledarskapsforskning, en ny ledarskapsteori. 

Denna baserades på idéerna om det transformativa och det transaktionella ledarskapet som Burns 

introducerade på 1970-talet och teorierna kom senare att vidareutvecklas av Bass (Howell & 

Avolio, 1993). Dessa två ledarskapsteorier är de teorier som forskarvärlden oftast hänvisar till 

(Nyberg, 2005). Trotts detta är det viktigt att poängtera att endast ett fåtal vetenskapligt baserade 

studier som belyste ledarskapets påverkan på medarbetaren, och en ännu mindre mängd studier 

undersökte kopplingen mellan ledarens beteende och medarbetarens hälsa (ibid.).  

2.4.1 Transaktionellt ledarskapsbeteende 

Transaktionella ledare utmärks av att de är strukturorienterade avseende uppgiftslösning och 

produktion (Arvonen, 2002). Det transaktionella ledarskapet grundar sig på ledarens förmåga att 

leverera belöningar alternativt bestraffningar. Dessa förmågor utgör motivationsfaktorn för 

medarbetaren som enbart styrs av sitt egenintresse (Nyberg, 2005, 2009; Yukl, 2006).  

Den ursprungliga definitionen innehöll två transaktionella ledarbeteenden som senare kom-

pletterades med ett tredje. De tre beteendena är: 

 ”Contingent rewards”– ledarens möjlighet att belöna utgör motivationsfaktorn. Denna 

 kopplas till att medarbetaren uppfyller ledarens krav (Bass, 1999).   

 ”Passive management by exception”– ledarens möjlighet att utdela straff som motivations-

 faktor. Eventuella straff utdelas då medarbetaren gjort ett misstag som kommer till ledningens 

 kännedom (Yukl, 2006). Enligt Bass (1999) väntar ledaren på att problemet uppstår innan 

 ledaren agerar.  

 ”Active management by exception” – ledarens möjlighet att utdela straff är även här motivati-

 tionsfaktorn. Ledaren försöker dock genom aktiv övervakning att minska risken för fel 

 genom att övervaka att regler följs (Yukl, 2006). 

Enligt ovanstående uppdelning så motiverar den transaktionella ledaren genom belöningar, men 

ledaren kan även påverka motivationen genom användandet av bestraffningar eller andra repres-

salier. Feedback (respons) av medarbetarens resultat, i form belöningar eller bestraffningar, är 

transaktionella ledarens vanligaste förstärkningsmedel. Med feedback kan ledaren påverka 

medarbetarens arbetsförmåga och motivationen till jobbet, och med det förbättra resultatet (Bass, 

1990).  
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Dock måste poängteras att; utbytesprocessen kan resultera i att medarbetaren fullgör ledarens 

begäran, men denna feedback skapar inte engagemang och entusiasm för uppdraget (Yukl, 

2006). Detta överensstämmer med Bass resonemang: “transactional leadership alone could not 

provide job satisfaction” (Bass, 1999, s. 10). Förklaringarna till detta kan vara många. Enligt 

Howell & Avolio (1993) är ledarens frekventa användande av negativ feedback starkt kopplad 

till låg arbetsstillfredställelse hos medarbetaren. 

2.4.2 Transformativt ledarskapsbeteende 

Den transformativa ledarskapet kan ses som en blandning av relationsorienterat och förändrings-

orienterat ledarskap (Arvonen, 1995). I motsats till den transaktionella ledaren, är den transfor-

mativa ledaren hänsynsfull, visar personlig uppmärksamhet och omsorg gentemot medarbetarna 

(Howell, 2006). Skillnaden mellan dessa två ledarskapsteorier ligger i synen på vad som motive-

rar medarbetaren (Bass, 1999).  

De stora förändringarna i arbets- och affärsvärlden under de senaste decennierna krävde ett 

ledarskap som var mer transformativt och mindre transaktionellt, för att på ett effektivt sätt 

kunna möta de nya förändringarna (Bass, 1999). Detta kan vara förklaringen till varför dagens 

forskning om ledarskap kretsar kring det transformativa ledarskapet (Howell, 2006). 

Enligt Bass (1999) försöker den transformativa ledaren att motivera medarbetaren med: 

 ”Idealized Leadership” – det karismatiska ledarskapet enligt Bass (1999) - visas när ledaren 

 ger visioner och mening för uppgiften samt inger en känsla av förtroende och respekt.  

 ”Inspirational leadership” – visas när ledaren utdelar stora förhoppningar. Bass (1999) 

 hävdar att “Idealized leadership” och “Inspirational leadership” förekommer när ledaren 

 förutser en önskvärd framtid, förklarar hur man kan nå den, sätter höga prestationsnormer 

 samt visar tillit och bestämdhet. Han hävdar vidare att medarbetarna önskar identifiera sig 

 med ett sådant ledarskap. 

 ”Individualized consideration” – visas när ledaren beaktar och hjälper medarbetarens utveck-

 ling (Bass, 1999). Ledaren visar personlig uppmärksamhet för medarbetaren och för dennes 

 behov samt visar tilltro och respekt.  

 ”Intellectuall stimulation” – denna typ av ledare hjälper med nya idéer som uppmanar   

 medarbetaren att vara mer kreativ och innovativ (Bass, 1999).  

Enligt ovanstående uppdelning inspirerar transformativa ledaren medarbetarna till engagemang i 

arbetet och hjälper medarbetarna att bygga upp det egna självförtroendet (Bass, 1999; Nyberg, 

2005). Ett annat kännetecken för denna typ av ledare är också utnyttjandet av den personliga 

karisman och ledarens goda kommunikativa förmåga (Howell, 2006). 
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Vissa forskare anser dock att karismatiskt ledarskap och det transformativa ledarskapet är 

separata ledarskapsmodeller som bara bitvis sammanfaller. Skillnaden ligger enligt forskarna 

Dvir, Eden, Avolio och Shamir (2002) i att det transformativa ledarskapet prioriterar empower-

ment och medarbetares utveckling mot självständighet. Detta ställs gentemot det karismatiska 

ledarskapet, där ledaren bygger upp och arbetar aktivt enbart med sin framtoning (Yukl, 2006). 

Vidare skapar den karismatiske ledaren ett informationsövertag, han uppvisar även ovanligt eller 

excentriskt beteende.  

Av nedanstående studier framkommer att det finnas två olika utfall av det tranformativa ledar-

skapsbeteendet: hälsa eller arbetstillfredsställelse. 

Bass (1999) hävdar att den transformativa ledaren utövar en positiv påverkan på medarbetarens 

hälsa. Han uttrycker sig om transformativt ledarskap på följande sätt: “It elevates the follower´s 

level maturity and ideals as well as concerns for achievement, self-actualization, and the well-

being of others, the organization, and society.”(Bass, 1999, s. 11)  

Detta resonemang stöds inte av Sosik & Godshalk (2000) studie vilken påvisade att det trans-

formativa ledarskapet utövade en negativ påverkan på hälsoutfallet.  

Enligt Medley & Larochelle (1995), Dunham-Taylor (2000), Brossoit (2001) utgör den trans-

formative ledaren en positiv påverkan på sina medarbetares arbetstillfredsställelse (refererad i 

Nyberg, 2005). Detta stöds också av Bass (1999) tidiga forskning som visar att transformativa 

ledare har en positiv påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse.  

Denna arbetstillfredsställelse skapas enligt Bass (1999) av att: “The transformational leadership, 

which fosters autonomy and challenging work, became increasingly important to follower´s job 

satisfaction”. (Bass, 1999, s. 10) 

Denna tes stöds också av Sparks & Schenk (2001) som säger att: “transformational leadership 

indeed “transforms” followers by encouraging them to see the higher purposes in their 

work.”(Spars & Schenk, 2001, s. 849) 

Som framställningen hittills visat så har det transformativa ledarskapet en stor betydelse för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. De transformativa ledarna passar därför bäst för sådana 

situationer som framkallar negativa hälsoeffekter och låg arbetsillfredsställelse för medarbetarna 

(Bass, 1990; Howell, 2006).     
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2.4.3 Kombination av transaktionellt och transformativt ledarskapsbeteende 

Samtliga beståndsdelar av transformativt och transaktionellt ledarskapet kan mätas med Multi-

factor Leadership Questionnaire (MLQ) (Nyberg, 2005). Mätningar med MLQ gjorda på dessa 

ledarskapsbeteenden visade att varje ledare innehåller både av transformativa och transaktionella 

faktorerna (Bass, 1999).  

Det finns stöd för att både transaktionellt och transformativt ledarskap har samband med god 

hälsa hos medarbetarna (Nyberg, 2008). Det finns även studier som visar att dessa ledarskapsbe-

teenden tillsammans kan leda till två olika utfall på medarbetaren: antingen påverkas hälsan eller 

så påverkas arbetstillfredsställelsen. Resultat av studier utförda av Morrison och andra (1997) 

visar på att transaktionellt och transformativt ledarskap påverkade arbetstillfredsställelsen 

positivt, medan Rome (2000) i sina studier påvisade att dessa ledarskapsbeteenden påverkade 

medarbetarnas hälsa positivt (refererad i Nyberg, 2005). Detta stöds av flera empiriska studier 

som kom till slutsatsen att den bästa ledaren är både transformativ och transaktionell (Bass, 

1999, Yukl, 2006). Därför använder sig de flesta framgångsrika ledarna av båda varianterna 

(Nyberg, 2005, 2008). 
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2.5 Definition på ledarskap 

Enligt presenterade ledarskapsteorier kan det uppfattas som om det skulle vara enkelt att definie-

ra begreppet ledarskap. Så är dock inte fallet. Att definiera ledarskapet har med tiden blivit allt 

svårare vilket tydliggörs av Bass: “There are almost as many different definitions of leadership 

as there are persons who have attempted to define the concept.” (Bass, 1990, s. 11) 

Yukl (2006) instämmer i Bass konstaterande och han går vidare med att påtala att definitionerna 

i sig är så skiljaktiga att de har mycket litet gemensamt. Skillnaden ligger på så viktiga defini-

tionsområden som vem som utövar inflytande, på vad och hur det utövas.  

De mest citerade definitionerna av ledarskap i modern ledarskapslitteratur är nedanstående två:  

 

“Leadership is a process an individual uses to influence group members toward the 

achievement of group goals in which the group members view the influence as legiti-

mate.” (Howell, 2006, s. 17) 

 

“Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what 

needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective 

efforts to accomplish shared objectives.”(Yukl, 2006, s. 8) 

 

Skillnaden i betraktelsesätt mellan ovanstående citat ligger i två olika sätt att se på individen i 

relation till ledarskapet. Båda uttrycker att ledarskap är en process som används för att nå ett 

gemensamt mål. Howell har en mer auktoritär betoning av ledarskapet där ledaren använder sitt 

inflytande för att påverka medarbetarna för att nå målet. Yukl anser däremot att ledarskapet 

grundar sig på förståelse och samsyn om vad och hur något skall göras. Vidare skall ledaren 

underlätta individers och kollektivets försök att nå målet.  
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3. Medarbetaren 

 

Uppsatsen avser, som tidigare nämnts, att studera interaktionen mellan ledarens beteende och 

medarbetarens upplevda hälsa. Enligt Goffman (2004) definieras interaktion som individers 

ömsesidiga inflytande på varandras handlingar. Verkligheten formas på detta sätt genom mel-

lanmänskligts samspel (Giddens, 2007). Enligt vissa forskare utgör medarbetaren en viktig 

komponent i ledarskapets funktion och han/hon utgör en urvalsfaktor för ledarbeteende. Fram-

ställningen avser därför att i detta kapitel kortfattat presentera olika sätt att se på medarbetaren, 

innan begreppet hälsa definieras. 

Enligt Maltén (2000) påverkar medarbetaren ledarskapet. Vilket också styrks av McGregor 

(1985) som tar upp medarbetarens behov, attityd och personliga egenskaper som viktiga faktorer. 

Dessa styr till del ledarens val av ledarskapsbeteende. För att förstå ledarskap måste därför 

medarbetaren till del definieras. Detta är svårt då medarbetaren enligt Schein (1980) ständigt 

förändras och utvecklas: 

“People sometimes work for money but then, to our surprise, fail to respond to a finan-

cial incentive system; people clearly want to use their competencies but then sometimes 

refuse a clearly more challenging job; people became demodulated and less interested in 

their work, yet the quality of what they do remains high.” (Schein, 1980, s. 40) 

Detta resonemang överensstämmer med McGregor fråga:  

“Why aren´t people more productive? We pay good wages, provide good working condi-

tions, have excellent fringe benefits and steady employment. Yet people do not seem to be 

willing to put forth more than minimum effort.” (McGregor, 1985, s. 39) 

Enligt ovanstående citat är medarbetarnas drivkrafter svårfångade vilket skapar problem för 

ledarskapet. McGregor (1985) påtalar att det bara är att acceptera variationen mellan människor 

och därför onödigt att spekulera i vad som är grunden till deras handlande. Med dessa tankar om 

medarbetaren ställer Schein (1980) frågan om vilka ledarbeteenden ledningen skall använda för 

samverkan med medarbetare. Han försöker därför att kategorisera människorna i tre grundkate-

gorier: 

1. den rationella ekonomiska människan, 

2. den sociala människan, 

3. den självförverkligande människan. 

De tre sätten att se på människan har haft och har stort inflytande på företagsledningars beteende 

och tankesätt (Schein, 1980).  
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Enligt det första synsättet, den rationella ekonomiska människan, är det enbart materiell standard 

som motiverar medarbetaren (Maltén, 2000). Detta styrks av Schein (1980) som menar att 

pengar alltid utgjort och utgör ett kraftfullt incitament för människors arbetsvilja. McGregor 

hävdar i sin ”X teori”, liksom Schein, att människan styrs av materiell och ekonomisk belöning. 

Vidare hävdar han att människan har en ärvd ovilja mot arbete, är utan initiativförmåga och vill 

undvika ansvar. Ledaren måste därför enligt denna modell använda tvång, kontroll och hot om 

straff som styrmedel (Maltén, 2000).  

Det andra synsättet, den sociala människan, utgår från frågeställningen: om människor inte 

behöver mer än bara egennyttigt vinstintressen. Hawthorne studien från 1920 har besvarat frågan 

att så är fallet, genom att den påvisade de sociala motivens betydelse på arbetsplatsen. I studien 

framkom det att behovet av acceptans och uppskattning från arbetskollegor troligen är viktigare 

än ekonomisk motivation i form av materiell belöning (Schein, 1980). Detta styrks av Mayo 

(1934) som hävdar att “Social needs are the prime motivator of human behavior” (citerad i 

Schein, 1980, s. 62). Ledaren skall därför enligt denna modell använda en helt annan beteende i 

gentemot den rationella ekonomiska människan. Enligt Schein (1980) skall ledaren istället bry 

sig om medarbetarens välmående och dennes allmänna hälsotillstånd. Ledaren skall vidare enligt 

honom lyssna och förstå medarbetarens behov, ge stöd och vara lojal mot sina medarbetare 

gentemot den högre ledningen. Detta stöds av Maltén (2000) som påtalar att ledaren skall vara 

lyhörd för stämningar och behov hos medarbetaren. 

Det tredje synsättet, den självförverkligande människan, utgår från att det finns ett medfött 

behov hos varje människa att självförverkliga sig (Maltén, 2000). Detta synsätt hade redan 

uppmärksammats i Hawthorne studien och andra företagsstudier mellan 1920-1930 då medarbe-

tare intervjuades. Det framkom då att dessa hade ett behov av att känna mening och utmaning i 

arbetet (Schein, 1980).  

Detta synsätt där människan styrs av sina behov utvecklades på 1950 talet av Abraham Maslow i 

boken ”Motivation and Personality”. Han menade att människor drivs av fem behovsgrupper: 

fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och inflytande samt 

självförverkligande. De grundläggande behoven, fysiska och trygghetsbehov, är enligt honom 

gemensamma för alla. När dessa är uppfyllda blir människans behov och motivationen mer 

individuella. Människan är enligt Maslow (1987) behovsstyrd varför teorin fått stor betydelse för 

hur vi uppfattar motivation. Hans motivationsteori får stöd i McGregors ”Y teori” som hävdar att 

människan är dynamisk. Människan måste därför ges möjlighet att utvecklas för att nå egna mål 

(McGregor, 1985).  
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Ovanstående modeller ställer krav på ledarens kunskaper och beteende, då individer vill utveckla 

sig i olika omfattning. Vissa strävar efter att nå behovstrappans topp och andra nöjer sig med att 

stanna på någon lägre nivå (McGregor, 1985). Ledaren måste därför ta hänsyn till medarbetarens 

behov. Han/hon får inte pressa medarbetaren att nå en högre nivå om medarbetaren inte är 

intresserad av detta, eftersom ett sådant krav kan skapa ohälsa i form av oro och ångest hos 

medarbetaren (Maltén, 2000). En bra ledare måste med andra ord ta hänsyn till medarbetarens 

mål och personlighet. Han menar vidare att ledaren skall vägleda medarbetaren för att denne 

skall nå klarhet om sina behov. Schein (1980) vidgar detta ytterligare och menar att ledaren skall 

var en katalysator och möjliggörare för utveckling genom att dellegera ansvar i den omfattning 

som medarbetaren klarar av. 

För att återknyta till kapitlets inledning, där problemet med medarbetarens olikheter och olika 

behov diskuterades, framkom problemet med ledarens val av beteende i förhållande till medarbe-

tarens behov och personlighet. För att ledaren skall kunna välja rätt ledarskapsbeteende måste 

han eller hon utgå från att människor har olika drivkrafter. Dessa kan kartläggas genom utveck-

lingssamtal, som enligt Maltén (2000) är ledarens bästa redskap för att göra en behovsanalys. 

Enligt Schein (1980) är därför ledarens viktigaste förmåga att vara en bra diagnostiker, för att se 

skillnaden på medarbetares behov. 

Enligt vad som hitintills framkommit i uppsatsen utgör inte existensen av flera ledarskaps- 

och flera medarbetare beteenden i sig något hälsoproblem. Problemet uppkommer när en ledare 

inte tar hänsyn till eller feldiagnostiserar varierande behov hos olika medarbetare. Detta leder till 

att ledaren väljer fel eller samma ledarskapsbeteende på alla medarbetare. Schein ger oss 

följande lösning på detta problem:   

 

“Managers should be flexible enough and have the interpersonal skills necessary to vary 

their own behaviour. If the needs and motives of subordinates are different, they should 

be treated differently.” (Schein, 1980, s. 94) 
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4. Hälsa, välbefinnande och bedömning av hälsa 

 

4.1 Begreppet hälsa 

Hälsa är ett vanligt begrepp, det används ofta i vardagsspråket utan att vi reflekterar över be-

greppets innebörd. De flesta teorierna, som används inom forskningen, besvarar inte frågan om 

vad hälsa är, de beskriver snarare hur hälsa kan uppnås (Medin & Alexanderson, 2000). För att 

definiera begreppet hälsa skapade Världshälsoorganisationen (WHO) 1948 en definition där 

hälsan ses som: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 2003) 

Hälsan ses i denna definition som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, mentalt och socialt välmå-

ende (Medin & Alexanderson, 2000). Enligt Lennerlöf (1986) är det svårt att se på denna defini-

tion som en täckande definition av hälsa/ohälsa. Den är för honom bara en vägledande definition 

som visar på att välbefinnande skall eftersträvas. 

Definitionen upplevdes också av forskarvärlden som otillräcklig, då hälsan kan vara mer än 

enbart ett tillstånd (Hanson, 2004). Kritiken resulterade i att WHO vid Ottawa-konferensen 1986 

omdefinierade begreppet hälsa till att vara en mänsklig resurs i det dagliga livet. I och med den 

nya definitionen av hälsa som resurs blir hälsan mer än ett tillstånd (Malmquist, Vinberg, & 

Larsson, 2007). Synen på hälsa som en resurs preciseras på följande sätt:”Good health is a major 

resource for social, economic and personal development and an important dimension of quality 

of life.” (WHO, 2010)  

Hälsan får en ökad betydelse då den ses som en resurs, detta eftersom en förbättrad hälsa på 

arbetsplatsen möjliggör minskad sjukfrånvaro vilken i sin tur resulterar i ökad produktivitet. 

Detta skapar ett starkt företagsekonomiskt intresse för ledningen att inkludera hälsoaspekten i 

företagets verksamhet (Malmquist, Vinberg, & Larsson, 2007).  

Det måste dock poängteras att WHO:s definition fortfarande inte besvarar frågan ”Vad är  

hälsa?”, utan ser hälsa som en resurs för verksamhet alternativt utifrån utgångspunkten av vad 

som upprätthåller hälsa (Medin & Alexanderson, 2000). 

 

4.2 Välbefinnande (well-being) 

Den brist i hälsodefinitionen 1948 som påverkat forskarvärlden negativt beror enligt Lennerlöf 

(1986)  på att frånvaron av välbefinnande i sig inte leder till en konstaterad ohälsa. Då vi vet att 

det finns sjukdomar som i vissa stadier inte påverkar välbefinnandet. Detta problem med en 

bipolär syn på välbefinnande och hälsa löser Medin och Alexanderson (2000) genom att:  
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”Hälsa ses antingen som en del av välbefinnande, välbefinnande som en del av hälsa, välbefin-

nande som en väg till hälsa eller hälsa som en väg till välbefinnande” (Medin & Alexanderson, 

2000, s. 77). I och med detta skapas en helhetssyn på välbefinnande och hälsa. Båda kan sägas 

utgöra förutsättningen för den andres existens och båda måste uppfyllas för att båda skall uppnås. 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) blir därför individens upplevelse av hälsan individens 

välbefinnande och vice versa. 

Kopplar vi ledarbeteendet till medarbetarnas välmående framkommer det enligt en longitudi-

nell studie att faktorer som feedback, coaching, stöd, kommunikation, rättvisa, respekt och 

empowerment utgör faktorer med direkt påverkan på medarbetarens välmående (Nyberg, 2009).  

 

4.3 Bedömning av hälsa 

Enligt vissa teoretiker är hälsa uppdelat i självskattad hälsa eller välmående samt i handlingsför-

måga. Men eftersom dessa kan variera beroende på till exempel en funktionsnedsättning relate-

rad till sjukdom blir detta förvirrande (Medin & Alexanderson, 2000). Välbefinnandet kan också 

skilja sig mellan olika individer och över tiden för en och samma individ. Enligt dem kan ett anat 

större problem vara frågan om vem som skall mäta och bedöma individens hälsa: sjukvården, 

andra instanser i samhället eller den enskilde?  

För att representera dessa använder sig forskningen av de engelska begreppen disease, sickness 

och illness (Medin & Alexanderson, 2000; Nyberg, 2005).  

 ”Disease” är en objektiv hälsoindikator som används av läkare för att undersöka och diagnos-

 tisera individens hälsa. Nackdelen med denna metod är att objektiviteten kan ifrågasättas då 

 även läkaren gör en subjektiv värdering av individens hälsa (Malmquist, Vinberg, & Larsson, 

 2007). 

 ”Sickness” är också en objektiv hälsoindikator som utgår från samhällets behov av att regi-

strera sjukfrånvaron hos de anställda (Malmquist, Vinberg, & Larsson, 2007). Nackdelen med 

detta förfaringssätt kan vara brister i registreringen av sjukfrånvaron. Exempelvis särskiljdes 

inte statistiken mellan frånvaro på grund av sjukdom eller annan frånvaro som anmälts på 

grund av sjukt barn. Vidare är det inte säkert att den anställde verkligen är sjuk (ibid.).  

 ”Illness” är en subjektiv hälsoindikator som utgår från den enskildes subjektiva upplevelse 

 och bedömning av det egna hälsotillståndet (Malmquist, Vinberg, & Larsson, 2007). Enligt 

 Nyberg (2008) vore det önskvärt att här få större objektivitet till exempel en diagnos ställd av 

 en läkare. Även en sådan bedömning är enligt Malmquist et al. (2007) till stor del subjektiv.  
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Vidare säger de att undersökning av den självskattade hälsan bäst görs med frågeformulär, där 

individen själv skattar sitt välmående. Samma ståndpunkt intar Medin och Alexanderson (2000) 

som menar att självskattad hälsa är ett bra sätt att mäta hälsan. De säger vidare att metoden har 

stor förmåga att förutsäga framtida sjukdom och dödlighet, den är till och med mer tillförlitlig än 

läkarbedömningar. Metoden har flera instrument för att mäta självrapporterad hälsa, exempel på 

sådana mätmetoder som har används vid befolkningsstudier i internationella och nationella 

sammanhang är EQ5D och SF36. Dessa mätinstrument används för att följa allmäntillståndet hos 

befolkningen genom självrapportering av fysisk och psykisk hälsa.  I Sverige har självskattnings-

studier baserade på EQ5D och SF36 genomförts av Statens Folkhälsoinstitut bland annat i en 

rapport av Boström och Nyqvist (2008).  

Utifrån ovanstående bedömningsmetoder, för att bedöma individens hälsa, har framställningen 

valt att arbeta utifrån individens självskattade hälsa. 

5. Arbetstillfredsställelse 

 

Malmquist et al. (2007) definierar begreppet arbetstillfredsställelse utifrån grundperspektivet att 

arbetstillfredsställelse är summan av faktorer som den anställde får ut av sitt arbete. Dessa kan 

handla om faktorer såsom olika former av stimulans, erkännande, status och resultat.  

Viktigt är även att poängtera att ökade möjligheter till inflytande och självbestämmande över hur 

arbetet skall utföras leder direkt till en större arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990; 

Lennerlöf, 1986; LO, TCO och SACO, 2003). Med dessa faktorer som bakgrund konstaterar 

Malmquist et al. (2007) att arbetstillfredsställelse och hälsa har ett nära samband. 

Hertzberg (1974) hävdar i sin tvåfaktorsteori att arbetstillfredsställelsen är kopplad till inre 

och yttre faktorer. Inre faktorer består enligt teorin av bland annat erkännande från arbetskamra-

ter och överordnade, att få känna medansvar, att få statusfyllda uppgifter eller att bli befordrad. 

De yttre faktorerna är enligt densamme knutna till bland annat den fysiska arbetsmiljön. Hertz-

bergs forskning visade att de inre faktorerna hade den i särklass största inverkan på medarbetar-

nas arbetstillfredsställelse (Maltén, 2000). Arbetstillfredsställelsens koppling till ansvar, infly-

tande och kontroll med mera bildar enligt Hertzberg (1974) motivationsfaktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen. 

 Uppsatsen utgår från att Karaseks och Theorells (1990), Lennerlöfs (1989) och Malmquist et 

al. (2007) definition av arbetstillfredsställelse kan ses som gällande. Dessa definierar arbetstill-

fredsställelse som ett begrepp innefattande medarbetares inflytande över arbetet.   
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6. Ledarens och medarbetarens interaktion via krav, kontroll och stöd 

 

Kan det vara så att bristen på inflytande i arbetet som orsakar den höga sjukfrånvaron? Enligt 

Theorell (2003) är medarbetarnas möjlighet till inflytande över arbetet av fundamental betydelse 

för hälsan. Vidare understryker han vikten av dialog och delaktighet som förutsättning för ökat 

inflytande. Denna interaktion mellan ledare och medarbetare förutsätter ett informationsutbyte 

där ledningen tar hänsyn till medarbetares förslag (Theorell, 2003). Detta påtalas också i forsk-

ning från tre fackföreningar: LO, TCO och SACO (2003) i vilken det poängteras att snabb och 

tydlig information från ledaren utgör en viktig faktor för medarbetares delaktighet. Här är det 

enligt Theorell (2003) viktigt med regelbundna arbetsplattsträffar i syfte att möjliggöra informa-

tionsutbyte och dialog angående arbetet samt strukturer som medger inflytande.  

Ovanstående krav på inflytande, dialog och delaktighet, interaktion mellan ledare och medar-

betare, informationsutbyte och regelbundna arbetsplattsträffar kräver sådana ledarbeteende som 

möter kraven. Dessa ledarbeteenden hittas hos relationsorienterade, och transformativa ledare 

som tidigare presenterats i uppsatsen.  

Dagens arbetsplatser karakteriseras över lag av höga krav på arbetet och endast mindre del av 

arbetsplatserna ställer lägre krav på medarbetarnas arbetsförmåga (Theorell, 2003). Enligt LO, 

TCO och SACO (2003) är ledarens viktigaste arbetsuppgift att noga följa medarbetarnas arbete i 

syfte att tidigt upptäcka tecken på överbelastning eller medarbetares svårighet att möta arbets-

krav. Vidare framkommer det enligt de tre fackföreningarna, att på grund av dagens intensiva 

arbete behöver vissa medarbetare ökat stöd. Detta kräver ledare som utövar ett stödjande ledar-

skap. Syftet med det stödjande ledarskapet är att hitta och stödja medarbetare som på grund av 

arbetets krav riskerar drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. För att ledaren skall kunna stödja med-

arbetare i riskzonen krävs en tät och nära interaktion mellan ledare och medarbetare.  

Widerszal-Bazyl (refererad i Nyberg, 2005) framhåller att socialt stöd spelar en mycket stor 

roll för medarbetares hälsa. Hon föreslår därför att framtida studier skall ha fokus på den indirek-

ta kopplingen mellan ledarskap och medarbetarnas hälsa. Den indirekta kopplingen: arbetskrav, 

medarbetarens inflytande på arbete samt det sociala stödet, har enligt henne stor inverkan på 

medarbetares hälsa. Detta tankesätt uppmärksammades av flera stora företag när de använde 

krav, kontroll och stöd (krav-kontroll-stödmodellen) för utvärdering av arbetskravet och besluts-

fattandets nivå i arbetet.  
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6.1 Krav-Kontroll-Stödmodellen 

Under 1970-talet gjordes försök att sammanföra två skilda forskningstraditioner: kvalifikations-

perspektivet och stressperspektivet i kravkontroll modellen som utvecklades av sociologen 

Robert Karasek (Aronsson, 1983). Karaseks utgångspunkt är att: ”reaktionerna på arbetsvillko-

ren påverkas av de krav som arbetet ställer på den enskilde anställde och de möjligheter han eller 

hon har att själv kontrollera sitt eget arbete” (Eriksson & Larsson, 2002, s. 133).  

6.1.1 Kravet 

Arbetskrav är den form av krav som syftar till att tydliggöra för medarbetaren hur denne skall 

utföra sina arbetsuppgifter (Eriksson & Larsson, 2002).  

6.1.2 Kontrollen 

Kontroll i form av inflytande över eget arbete har enligt ett stort antal undersökningar visat sig 

påverka medarbetares hälsotillstånd. I LO, TCO och SACO (2003) studie påvisas att inflytandet 

är en tillgång ur ett hälsoperspektiv och att detta individuella inflytande är den viktigaste faktorn 

som påverkar hälsan i arbetslivet. Även andra utredningar stödjer detta. Bland annat har Theorell 

(2003) påvisat ett starkt samband mellan bristande beslutsutrymme och medarbetares ohälsa. Ett 

flertal utredningar har hittat samband mellan bristande beslutsutrymme och sjukskrivningar. 

Däribland Whitehallstudien i England som säkert fastställt kopplingen mellan frånvaron av 

beslutsutrymme och sjukskrivningar, samt Bengt Edgrens och Suzanne Anders studie på 1980 -

talet har samma resultat (refererad i Theorell, 2003). 

Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg egenkontroll, 

skapar Karasek (1983) en modell som innehåller fyra typer av arbeten:  

 

 Aktiva arbeten: är betäckningen för arbeten vid situationer där kontroll och psykologiska krav 

 är höga. Denna typ av arbete ställer stora krav på arbetsprestation, utan att ge negativa psykis-

 ka påfrestningar då medarbetaren kan kontrollera arbetssituationen (Karasek, 1983; Karasek 

 & Theorell, 1990). Forskning har visat att inflytande över det egna arbetet är den viktigaste 

 faktorn för att kunna hantera överbelastning och skapa arbetstillfredsställelse (LO, TCO, 

 SACO, 2003; Karasek & Theorell, 1990).  

 Passiva arbeten: är betäckningen på arbeten vid situationer när både kontroll och psykologis-

ka krav är låga (Karasek, 1983; Karasek & Theorell, 1990). 

 Högstressarbeten: är betäckningen på arbeten vid situationer där psykologiska krav är höga 

och arbetstagarens kontroll är låg. Detta ger negativa biverkningar på medarbetarens hälsout-
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fall som exempelvis ångest, trötthet, depression och fysisk sjukdom (Karasek & Theorell, 

1990; LO, TCO & SACO, 2003).  

 Lågstressarbeten: är betäckningen på arbete som ställer låga prestationskrav kombinerat med 

hög kontroll. Detta ger individen ett beslutsutrymme i arbetet att möta varje utmaning opti-

malt (Karasek, 1983). Enligt Karasek och Theorell (1990) resulterar detta i att ohälsotalen 

minskar.  

 

Modellen grundar sin användbarhet på att den skiljer på arbetskravet och beslutsfattandets nivå i 

arbetet. I det normala fallet skulle dessa faktorer ha en hög korrelation med varandra men i 

Karasek studie 1978 framkommer att sambandet mellan faktorerna är mycket låg (Karasek, 

1983). Annan kritik av modellen är att den inte tar hänsyn till stressorer som uppkommer från 

personliga konflikter på arbetsplatsen. Olika konflikter kan även ha sin uppkomst som arbetsrela-

terade sakkonflikter alternativt kan stressorer uppstå då risk för att förlora arbetet uppstår.  

Den vanligaste kritiken mot krav kontrollmodellen är modellens enkelhet. Denna enkelhet gör att 

modellen bara tar upp de viktigaste aspekterna. Till modellens försvar kan vi dock säga att alla 

modeller är förenklingar av verkligheten och denna förenkling är modellens uppgift i syfte att 

göra verkligheten gripbar och analyserbar - enkelheten utgör inget hinder för detta.  

 

6.1.3 Det sociala stödet 

Efter Hawthorne studierna på 1920-talet blev det uppenbart att sociala relationen mellan ledaren 

och arbetaren är en avgörande faktor i produktiviteten (Karasek & Theorell, 1990). 

Den sociala interaktionen är enligt Karasek & Theorell (1990) den viktigaste faktorn för hälsan. 

Detta stöds av flera studier som påvisat ett samband mellan å ena sidan ohälsa och å andra sidan 

faktorer som för lite socialt stöd, stora arbetskrav och litet inflytande på arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Vi måste därför utöka krav-kontrollmodellen till att även innefatta socialt stöd 

som en tredje faktor (ibid.).  

På 1980 talet lade professorn i medicin och sociologi J. Johnson in socialt stöd i kravkon-

trollmodellen. Han påstår att socialt stöd utgör arbetsplatsens skydd mot hård arbetsbelastning. 

Johnson hävdar att:  

” stöd i arbetet kan ha betydelse, dels genom att det tillgodoser grundläggande behov av 

umgänge och gruppkänsla, dels genom att det fungerar som en buffert vid obalans mellan 

arbetskrav och egenkontroll.” (Eriksson & Larsson, 2002, s. 134) 
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Nedanstående citat av Theorell (2003) kan ses som en sammanfattning på kravet, kontrollens och 

stödets betydelse för arbetarens hälsa: 

”Den ideala arbetssituationen är en arbetsplats där man har rimliga krav, bra socialt 

stöd och ett bra beslutsutrymme för de anställda. Det finns många studier som visar att 

arbetande i denna situation är friskare än i andra situationer.” (Theorell, 2003, s. 37) 

6.1.4 Modellens användbarhet 

Krav-kontroll-stödmodellen består av två delar. Den första delen belyser till största delen hur 

arbetet genom kontroll och krav utformas. Den andra delen har genom det sociala stödet en 

starkare koppling till interaktionen mellan ledare och medarbetare. Det sociala stödets koppling 

till hälsan och därmed ledarskapets koppling till hälsan är grunden för modellens användbarhet 

för uppsatsen. 
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7. Metod 

 

7.1 Val av metod 

Metod väljs utifrån de möjligheter som finns för att samla in empiri. Detta i sin tur styrs av vad 

som överensstämmer med forskningens problemformulering (Jacobsen, 2002). Utifrån mina 

frågeställningar har jag valt att göra en kvantitativ undersökning från sekundär data. Anledningen 

till bekvämlighetsurvalet med sekundärdata är att framställningen vare sig har de ekonomiska 

eller personella resurser att bearbeta över 1200 respondenter. Antalet respondenter har för 

framställningen betydelse, då framställningen vill minska den statistiska felmarginalen. Vidare 

medgav valet av metod bearbetning av stor datamängd. Denna mängd ger framställningen en 

ökad trovärdighet vad avser svaret på problemformuleringen. Vidare möjliggjorde valet av 

metod besvarandet av vilken påverkan som de transformativa och transaktionella ledarskapsbe-

teenden har för medarbetarens hälsa. Vid studierna av dessa samband krävs statistiska bearbet-

nings- och analysmetoder vilka härrör från kvantitativ forskning (Patel & Davidson, 1994). Den 

kvantitativa metodens deduktiva ansats baserad på jämförelse mellan insamlad data och teoretis-

ka modeller utgör metodens styrka, då detta medger generalisering och beskrivning av det 

studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1991). Med utgångspunkt från den mängden variabler 

och enheter samt antalet respondenter och sättet som undersökningen genomförts på medger 

denna undersökning ett generaliserbart resultat utifrån en kvantitativ metod.  

 

7.2 Data 

Undersökningen baseras på sekundärdata. Empirin som framställningen använder sig av kommer 

från undersökningen ”Arbetsmiljömärkta arbetsplatser” eller ”Attraktiva arbetsplatser i Jämt-

lands län” varför studien inte baseras på slumpmässigt urval. Studien är genomförd av teknologie 

doktor i arbetsvetenskap Stig Vinberg forskare vid Statens folkhälsoinstitut i Östersund, profes-

sor Karl W Sandberg vid Mittuniversitetet, journalisten Katarina Hydén och arbetsrättsjuristen 

Catharina Schönbäck. Undersökningen är en enkätundersökning omfattande tretton områden 

som behandlar problematik direkt kopplat till förändringsarbete. Projekten syftade till att, genom 

befintliga nätverk, starta förbättringsprocesser med målsättningen att skapa attraktiva och hälso-

främjande arbetsplatser. I undersökningen ingick en studie av medarbetarens allmänna hälsotill-

stånd. Enkäten baseras på data från 1227 besvarade frågeformulär varav 798 tillhörde arbetsplat-

ser i offentlig sektor och 429 från den privata sektorn. Formulären riktades till manliga och 

kvinnliga anställda i de organisationer som ingick i studien mellan åren 2004 och 2006.  
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7.3 Bortfall 

Bortfallet består av personer som var tänkta att ingå i utredningen, som av en eller annan anled-

ning inte besvarat frågeformuläret eller delar av frågeformuläret (Borg & Westerlund, 2007). 

Undersökningsmaterialet har en relativt jämn svarsfrekvens på de utvalda enkätfrågorna. Svars-

frekvensen översteg 75 procent på deltagande arbetsplatser och internbortfallet på enskilda 

frågor var lågt (mindre än 5 procent). 

 

7.4 Variabler 

7.4.1 Variabler i Hypotes I. 

Studie 1. – avser att studera direkta kopplingen mellan olika ledarbeteende och medarbetarnas 

hälsa. För att studera denna frågeställning använder sig uppsatsen av följande beroende och 

oberoende variabler: 

 Beroende variabel 

Som beroende variabel använder framställningen det allmänna hälsotillståndet.  

Frågan som besvaras av medarbetarna, är följande: ”Jag bedömer mitt allmäntillstånd som”. 

Frågan hade fem svarsalternativ som har dikotomiserats till bra (0) – dåligt (1). En variabel där 

poäng 1-2 betyder en ”dåligt” inställning och poäng 3-5 betyder en ”bra” inställning. 

Oberoende variablerna  

Den första forskningsfrågans första del (Hypotes I.) utgår från hypotesen att ledarbeteendet har 

direkt påverkan på medarbetares hälsa. För att besvara denna fråga använder sig framställningen 

av olika typer av ledarskapsbeteende som oberoende variabler. De fyra frågor som avser att mäta 

beteendet inom de transformativa och transaktionella ledarskapsdimensionerna är följande:  

 Transaktionellt beteende - mäter och indikerar i vilken utsträckning en ledare ger belöningar 

 och utdela bestraffningar,  

 1. ”Får du veta när du har gjort ett bra arbete?”  

 2. ”Får du veta när du har gjort ett dåligt arbete?” 

 Transformativt beteende - mäter och indikerar i vilken utsträckning en ledare uppfattas som 

 hänsynsfull, uppmuntrande och stödjande av sina medarbetare, 

 3. ”Min närmaste chef är hänsynsfull” 

 4. ”Tycker du att du får hjälp och stöd av dina överordnade då du har svårigheter i arbe-

      tet?” 
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De första två frågorna innehöll fem svarsalternativ: alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig. Fråga 

nummer tre innehöll sex svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer dåligt, stämmer ganska 

dåligt, stämmer ganska bra, stämmer bra, och stämmer helt. Fråga nummer fyra innehöll fem 

svarsalternativ: ja– alltid, ja– oftast, ibland, sällan och nej- aldrig. 

7.4.2 Variabler i Hypotes II.  

Studie 2 och Studie 3 – avser att studera indirekta kopplingen mellan ledarbeteende och medar-

betarnas hälsa. Hypotesen använder sig av följande två studier: 

Studie 2. - avser att studera kopplingen mellan olika ledarbeteende och medarbetarnas arbets-

tillfredsställelse. För att studera denna frågeställning använder sig uppsatsen av följande beroen-

de och oberoende variabler: 

Beroende variabel 

Som beroende variabel använder framställningen variabeln arbetstillfredsställelse. Frågan avser 

att mäta medarbetarens handlingsutrymme som är starkt kopplat till arbetstillfredsställelse. 

Frågan som besvarats av medarbetarna är följande: 

”Har du möjlighet att bestämma och påverka egen arbetssituation?”  

Frågan hade fyra svarsalternativ som har dikotomiserats till hög grad (0) – låg grad (1). En 

variabel där poäng 1-2 innebär en ”låg grad” uppfattning och poäng 3-4 innebär en ”hög grad” 

uppfattning. 

Oberoende variabler  

Denna studie ställer den hypotetiska frågan: om det finns en koppling mellan ledarbeteende och 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. För att besvara denna fråga använder sig framställningen 

av olika typer av ledarskapsbeteende som oberoende variabler. De tre frågorna som avser att 

mäta beteendet inom de stödjande, relationsorienterat och förändringsorienterat ledarskapsdi-

mensionerna är följande: 

 Stödjande beteende - mäter och indikerar i vilken utsträckning en ledare uppfattas som 

 stödjande av sina medarbetare, 

 1. ”Tycker du att du får hjälp och stöd av dina överordnade då du har svårigheter i arbetet?” 

 Förändringsorienterat beteende - mäter och indikerar i vilken utsträckning en ledare utvecklar 

 sina medarbetare samt uppfattas som flexibel,  

 2. ”Min närmaste chef startar förändringsprojekt” 

 Relationsorienterat beteende - mäter och indikerar i vilken utsträckning en ledare ger stöd och 

 uppmuntran till medarbeta ren, 

  3. ”Har du återkommande utvecklingssamtal med din chef?” 
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Den första frågan innehöll fem svarsalternativ: ja– alltid, ja– oftast, ibland, sällan, nej- aldrig. 

Fråga nummer två innehöll sex svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer dåligt, stämmer 

ganska dåligt, stämmer ganska bra, stämmer bra, och stämmer helt. Fråga nummer tre innehöll 

två svarsalternativ: ja och nej. 

Studie 3. – avser att studera kopplingen mellan medarbetarens arbetstillfredsställelse och de-

ras hälsa. För att studera denna frågeställning använder sig uppsatsen av följande beroende och 

oberoende variabler: 

Beroende variabel 

Som beroende variabel använder framställningen det allmänna hälsotillståndet.  

Frågan som besvaras av medarbetarna, är följande: ”Jag bedömer mitt allmäntillstånd som”. 

Frågan hade fem svarsalternativ som har dikotomiserats till bra (0) – dåligt (1). En variabel där 

poäng 1-2 betyder en ”dåligt” inställning och poäng 3-5 betyder en ”bra” inställning. 

Oberoende variabel 

Denna studie ställer den hypotetiska frågan: om det finns en koppling mellan medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och deras hälsa. För att besvara denna fråga använder sig framställningen 

av arbetstillfredsställelse som oberoende variabel. Frågan avser att mäta medarbetarens hand-

lingsutrymme som är starkt kopplat till arbetstillfredsställelse. Frågan, som besvaras av medarbe-

tarna är följande: ”Har du möjlighet att bestämma och påverka egen arbetssituation?” 

Frågan innehöll fyra svarsalternativ: ja- ofta, ja- ibland, nej- sällan och nej, så gott som aldrig. 

 

7.5 Bearbetning och analys av data 

Till det insamlade materialet jag har använt statistiskprogrammet SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) för att på ett enkelt sätt kunna analysera materialet och utföra beräkningar.  

Eftersom mitt studiesyfte var att undersöka inflytandet av oberoende variabler på en beroende 

variabel var regressionsanalys centralt för att kunna göra en orsaksanalys. Mycket schematiskt 

beskrivet syftar en regressionsanalys till att studera sambandet mellan en beroende variabel och 

flera oberoende variabler (Trost, 2007). En annan typ av orsaksanalys med kvantitativa metoder 

är multipel regressionsanalys (MRA). Metodens styrka är att man kan jobba med alla typer av 

variabler, så länge den beroende variabeln är kvantitativ och inte binär (Djurfeldt, 2003). Men, 

om beroende variabeln är binär är det istället mer lämpligt att använda en annan form av regres-

sionsanalys, nämligen: logistisk regression (ibid.). Det vill säga logistisk regression är en metod 

anpassad för binära beroenden variabler eller för nominal och ordinalskalor (Djurfeldt, 2003).  
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Eftersom de beroende variablerna i mina studier är binära har jag använt metoden logistisk 

regressionsanalys för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna analysera och bearbeta 

materialet.   

 

7.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet avses i vilken omfattning resultatet av forskningen speglar allmängiltighe-

ten i den situation eller det fenomen som forskningen mäter (Backman, 2008). I framställningen 

avser detta hur väl studien som riktas till medarbetarna i privat och offentliga sektorn i Jämtland 

överensstämmer med situationen landets arbetsplatser i övrigt. Det är bara en liten del av totala 

populationen (medarbetarna i Sverige) men stickprovet bör vara representativt. Min ambition var 

att kunna dra allmänna slutsatser om i vilken utsträckning en ledare genom sitt beteende påver-

kar sina medarbetares hälsa direkt eller indirekt. Eftersom uppsatsen använt sekundär data som 

samlats in för ett annat syfte- därför är framställningen försiktig med att generalisera slutsatsen. 

 

7.7 Studiens trovärdighet 

Det är speciellt viktigt vid behandlingen av sekundärdata att valet av empiri överensstämmer 

med det som är giltigt och relevant för denna uppsats syfte. Framställningen måste lyckas med 

att mäta det som framställningen avsett mäta (Jacobsen, 2002). Framställningen har därför gjort 

stora ansträngningar för att säkerställa trovärdigheten via upprepade kontroller. Oavsett valet av 

forskningsmetod för insamlandet av empirin, så skall all data kritiskt granskas i syfte att bedöma 

dess tillförlitlighet (Bell, 2006). 

7.7.1 Validitet 

”Validitet avser undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, dvs. hur väl de 

frågor vi ställer till våra intervjupersoner ger svar på det vi vill undersöka” (Djurfeldt, 2003, s. 

108). Validiteten utgör grunden för uppsatsens trovärdighet, då den avgör säkerheten i framställ-

ningens slutsatser. Grunden för slutsatsen bygger på att det var den oberoende variabeln och inte 

andra faktorer som påverkade den beroende variabeln (Borg & Westerlund, 2007).  

  Då uppsatsen utgått från redan etablerade teorier anser framställningen att den behärskar 

ämnet. Detta har varit förutsättningen för framställningens förmåga att operationalisera viktiga 

begrepp. En möjlig felkälla för undersökningen kan finnas i variabler från källmaterialet fram-

ställningen arbetat med då dessa grundar sig på sekundärdata.  
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7.7.2 Reliabilitet 

”Reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet snarare än deras relevans och svarar på frågan hur 

vi mäter” (Djurfeldt, 2003, s.108).  

Reliabilitet utgör grunden för mätningen återupprepbarhet, vilket innebär att resultatet skall bli 

detsamma om någon annan utför studien på samma sätt. Reliabilitet är ett mått på slumpens 

inverkan och dess förmåga att förvränga resultatet (Borg & Westerlund, 2007).  

Respondenternas sanningsenlighet i svaren är svårmätbart, så är även eventuella missuppfatt-

ningar av enkäten från respondenten. Detta problem blir som tidigare framförts också större för 

framställningen då den använder sekundärdata.  

  

7.8 Källkritik 

För att framställningen skall kunna bedöma relevansen av fakta måste framställningen vara 

kritisk till sekundärkällans dokumentation, då denna utredning syftade att användas av annan i 

annat syfte (Patel & Davidson, 1994). Detta har till del styrt undersökningen då den tvingats 

basera sin forskning på ett bekvämlighetsurval vilket kan påverka validiteten. Brister och fel i 

källmaterial kan därför förekomma utan att undersökningen är medveten om detta. Framställ-

ningen kan även i sig ha skapat felkällor genom felaktigt urval ur databasen. Risk för tolknings-

fel av resultat genom misstolkning av källan kan resultera i konsekvens och analysfel. Alternativt 

kan framställningen använt en olämplig analysmodell vilket kan ha påverkan på såväl faktorers 

samvariation eller deras signifikans.  
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8.  Resultat 

8.1 Resultat av Hypotes I. 

    8.1.1 Studie 1 – Olika ledarbeteendens påverkan på medarbetarens hälsa. 

Analysmetod: logistisk regressionsanalys. Beroende variabel ”Hälsa” är en dikotom variabel 

med värdena 0 (bra hälsa) och 1 (dåligt hälsa). Om siffran i oddskvot ”Exp(B)” är mindre än 1 så 

indikerar oberoende variabeln en minskning på oddset för dåligt hälsa. Om siffran i oddskvot är 

större än 1 så betyder detta att oberoende variabeln ökar oddset för dåligt hälsa. Resultatet av 

denna analys presenteras i följande tabeller: 

TABELL 8.1.1.1  Stödjande ledarbeteendes påverkan på medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

 Stödjande -,745 ,160 21,730 1 ,000 ,475 

Constant -1,073 ,495 4,699 1 ,030 ,342 
 

 

Stödjande ledarskap minskar oddset för dåligt hälsa (0,475 < 1), det vill säga påverkar hälsan positivt. Sambandet är 

signifikant på 5 % nivå.  
 

TABELL 8.1.1.2  Hänsynsfull ledarbeteendes påverkan på medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

 Hänsynsfull -,544 ,133 16,663 1 ,000 ,580 

Constant -1,223 ,541 5,105 1 ,024 ,294 
 

Hänsynsfullt ledarskap minskar oddset för dåligt hälsa (0,580 < 1), det vill säga påverkar hälsan positivt. Sambandet 

är signifikant på 5 % nivå. 
 

TABELL 8.1.1.3  Positiv respons påverkan på medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

 Positiv respons -,719 ,192 14,074 1 ,000 ,487 

Constant -1,698 ,467 13,217 1 ,000 ,183 
 

Positiv Respons minskar oddset för dåligt hälsa (0,487 < 1), det vill säga påverkar hälsan positivt. Sambandet är 

signifikant på 5 % nivå. 
 

TABELL 8.1.1.4  Negativ respons påverkan på medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Negativ respons ,085 ,159 ,285 1 ,593 1,089 

Constant -3,820 ,579 43,586 1 ,000 ,022 
 

Negativ Respons ökar oddset för dåligt hälsa (1,089 > 1) - dock är sambandet inte signifikant på 5 % nivå. 
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8.1.2 Studie 1 - Ledarbeteendens påverkan på medarbetarens hälsa. 

Analysmetod: logistisk regressionsanalys. Beroende variabel ”Hälsa” är en dikotom variabel 

med värdena 0 (bra hälsa) och 1 (dåligt hälsa). Om siffran i oddskvot ”Exp(B)” är mindre än 1 så 

indikerar oberoende variabel en minskning på oddset för dåligt hälsa. Om siffran är större än 1 så 

betyder detta att oberoende variabeln ökar oddset för dåligt hälsa. Resultatet sammanfattas i 

följande tabell: 

TABELL 8.1.2.1  Transformativa och Transaktionella ledarskapets påverkan på medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 
Stödjande -,483 ,202 5,734 1 ,017 ,617 

Positiv respons -,314 ,220 2,025 1 ,155 ,731 

Negativ respons ,136 ,152 ,801 1 ,371 1,146 

Hänsynsfull  -,267 ,166 2,591 1 ,107 ,766 

Constant -,452 ,786 ,331 1 ,565 ,636 

Transformativt beteende: Stödjande (0,617 < 1) och Hänsynsfull ledarskap (0,766 < 1) minskar oddset för dåligt 

hälsa. Transaktionellt beteende: Positiv respons (0,731 < 1) minskar oddset för dåligt hälsa och Negativ respons 

(1,146 > 1) ökar oddset för dåligt hälsa. Sambandet är dock inte signifikant på 5 % nivå (undantaget Stödjande). 

 

8.2 Resultat av Hypotes II. 

8.2.1 Studie 2 - Samband mellan olika ledarskapsvariabler och Arbetstillfredsställelse. 

Beroende variabel ”Arbetstillfredsställelse” är en dikotom variabel med värdena 0 (hög) och 1 

(låg). Om siffran i oddskvot ”Exp(B)” är mindre än 1 så indikerar oberoende variabel en minsk-

ning på oddset för låg arbetstillfredsställelse. Om siffran i oddskvot är större än 1 så betyder 

detta att oberoende variabeln ökar oddset för låg arbetstillfredsställelse. Resultatet visas i nedan-

stående tabell: 

TABELL 8.2.1.1  Stödjande, Förändringsorienterat och Relationsorienterat ledarbeteendens påverkan på arbetstill-

fredsställelsen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Stödjande 

Förändringsorienterad 

Relationsorienterad 

Constant 

-,243 ,083 8,494 1 ,004 ,785 

-,176 ,068 6,683 1 ,010 ,839 

-1,130 ,168 45,087 1 ,000 ,323 

1,655 ,371 19,905 1 ,000 5,232 

 

 

Olika ledarbeteenden påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Oberoende variablerna: Stödjande (0,785 < 1), 

Förändringsorienterad (0,839 < 1) och Relationsorienterad ledarbeteende (0,323 < 1) minskar oddset för låg 

arbetstillfredsställelse - det vill säga stödjande, förändringsorienterade och relationsorienterade ledare ökar sanno-

likheten att individen känner en högre arbetstillfredsställelse. Sambandet är signifikant på 5 % nivå. 
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8.2.2 Studie 3 - Samband mellan arbetstillfredsställelse och beroende variabel ”Hälsa”. 

Beroende variabel ”Hälsa” är en dikotom variabel med värdena 0 (bra hälsa) och 1 (dåligt hälsa). 

Om siffran i oddskvot ”Exp(B)” är mindre än 1 så indikerar oberoende variabel, en minskning på 

oddset för dåligt hälsa. Om siffran är större än 1 så betyder detta att oberoende variabeln ökar 

oddset för dåligt hälsa. Resultatet av denna analys presenteras i följande tabell: 

TABELL 8.2.2.1  Arbetstillfredsställelsens påverkan på hälsan 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Arbetstillfredsställelse 

 

 

Constant 

-,582 ,172 11,437 1 ,001 ,559 

-1,781 ,515 11,944 1 ,001 ,168 

 

 

Arbetstillfredsställelse minskar oddset för dåligt hälsa (0,559 < 1), det vill säga arbetstillfredsställelse påverkar 

hälsan positivt. Sambandet är signifikant på 1 % nivå. 

 

8.2.3 Samband mellan arbetstillfredsställelse, ledarbeteende och beroende variabel ”Hälsa”. 

Analysmetod: logistisk regressionsanalys. Beroende variabel ”Hälsa” är en dikotom variabel 

med värdena 0 (bra hälsa) och 1 (dåligt hälsa). Om siffran i oddskvot ”Exp(B)” är mindre än 1 så 

indikerar oberoende variabel en minskning på oddset för dåligt hälsa. Om siffran är större än 1 så 

betyder detta att oberoende variabeln ökar oddset för dåligt hälsa. Resultatet sammanfattas i 

följande tabell: 
 

TABELL 8.2.3.1  Arbetstillfredsställelse samt Transformativa och Transaktionella ledarbeteendens påverkan på 

medarbetarens hälsa 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Stödjande -,438 ,205 4,550 1 ,033 ,645 

Positiv respons -,292 ,222 1,724 1 ,189 ,747 

Negativ respons ,183 ,154 1,408 1 ,235 1,201 

Hänsynsfull -,200 ,169 1,406 1 ,236 ,819 

Arbetstillfredsställelse -,437 ,184 5,628 1 ,018 ,646 

Constant ,231 ,835 ,077 1 ,782 1,260 

Arbetstillfredsställelsen har betydelse för hälsan då den ändrar oddset för dåligt hälsa för övriga oberoende variabler 

(jämfört med Tabell 8.1.2.1 ). Vidare framkommer det att det finns ett mätbart samband mellan arbetstillfredsstäl-

lelse och hälsa. Sambandet är signifikant på 5 % nivå (undantaget variablerna negativ respons och hänsynsfull).  
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9. Analys 

 

9.1 Analys av Studie 1/Hypotes I. 

Av nedanstående resultat framkommer det att transaktionellt och transformativt ledarskap med 

följande ledarbeteende påverkar hälsan enligt följande: 

 Tabell 8.1.1.1 - Stödjande ledarskap påverkar hälsan positivt. 

Denna observation överensstämmer med i uppsatsen redovisade teorier och studier. Ledarbeteen-

demässigt finner uppsatsen främst en koppling till det transformativa och stödjande ledarskapet 

och hälsa. Följande studier och teorier överensstämmer med uppsatsens resultat: Bass (1999), 

Widerszal-Bazyl (refererad i Nyberg, 2005), Karasek & Theorell (1990), Nyberg (2009) och en 

studie genomförd av LO, TCO och SACO. Slutsatsen av empirin ger vid handen att stödjande 

ledarskap har en stark positiv påverkan på hälsan.  

 Tabell 8.1.1.2 - Hänsynsfullt ledarskap påverkar hälsan positivt. 

Av resultatet framkommer det att hänsynsfullhet har en stark koppling till medarbetarnas goda 

hälsa. Detta kan kopplas till det transformativa ledarskapet (Bass, 1999) med dess betoning av 

egenskapen hänsynsfullhet.   

 Tabell 8.1.1.3   - Positiv respons påverkar hälsan positivt. 

Av resultatet framkommer det att positiv feedback ökar oddset för god hälsa. Detta resultat 

överensstämmer med Nyberg (2009).  

 Tabell 8.1.1.4  - Negativ respons påverkan på hälsan. 

Resultatet i tabellen visar att negativ feedback påverkar hälsan negativt, men studiens resultat är 

inte signifikant. Uppsatsen har inte hittat teoretiskt stöd i undersökta teorier för att negativ 

feedback skall ha negativ effekt på medarbetarens hälsa. Däremot har en studie av Howell och 

Avolio (1993) funnit ett samband mellan ledarbeteende med frekvent användande av negativ 

feedback och låg arbetstillfredsställelse hos medarbetaren.  

 

9.2 Analys av Studie 2/Hypotes II. 

Av Tabell 8.2.1.1  framkommer det att stödjande, förändringsorienterad och relationsorienterat 

ledarskap påverkar arbetstillfredsställelsen. Av resultatet framgår att de tre ovan nämnda 

ledarbeteendena har alla en positiv påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse. Dessa 

observationer överensstämmer med följande redovisade teorier och studier: 
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 Stödjande ledarskap får ett brett och starkt teoretiskt stöd av: Herzbergs tvåfaktorsteori, Bass 

teorier i form av transformativa ledarbeteenden och i Krav-Kontroll-Stödmodellen. Detta 

stärks vidare av ett flertal tidigare nämnda studier refererade i Nyberg (2005) och av studie 

genomförd av LO, TCO och SACO. 

 Förändringsorienterat ledarskap har enligt Skogstad & Einarsen (1999)  ett positivt samband 

mellan förändringsorienterat ledarbeteende och medarbetarens arbetstillfredsställelse. 

 Relationsorienterat ledarskap får främst stöd av Bass teori om transformativa ledarbeteenden, 

samt av bland annat Skogstads studie refererad av Larsson (2007).  

 

9.3 Analys av Studie 3/Hypotes II. 

Av Tabell 8.2.2.1  framkommer det att arbetstillfredsställelse påverkar hälsan positivt. Denna 

koppling saknar i nuläget direkt teoretiskt stöd. Kopplingen har dock forskningsmässigt stöd i 

studierna av LO, TCO och SACO (2003) samt Theorell (2003).  

 

9.4 Slutsatser av de tre studierna. 

Av ovanstående mätresultat framkommer det att val av ledarbeteende, i form av transformativa 

eller transaktionella ledarbeteenden, påverkar medarbetarnas hälsa direkt vilket framgår av 

Tabell 8.1.1.1, Tabell 8.1.1.2 och Tabell 8.1.1.3.    

Tabell 8.1.2.1 påvisar att det finns ett samband mellan hälsa och stödjande ledarbeteende. Vidare 

visar framställningen genom Tabell 8.2.2.1 och Tabell 8.2.3.1 att arbetstillfredsställelse har en 

stark påverkan på hälsan samt att arbetstillfredsställelsen ändrar oddset för dåligt hälsa för övriga 

oberoende variabler (Tabell 8.2.3.1  jämfört med Tabell 8.1.2.1). Detta betyder att arbetstillfreds-

ställelse inverkar på hälsan och att det finns en indirekt koppling mellan ledarbeteende och medarbe-

tarnas hälsa – vilket innebär att Hypotes II är giltig. 
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10. Diskussion 

 

Uppsatsen har vid besvarandet av studiens syfte stött på ett antal definitionsproblem som föranlett 

fördjupad forskning. Problematiken har varit den mängd definitioner som finns för begreppen 

ledarskap, hälsa, medarbetare och arbetstillfredsställelse.  

Uppsatsen ställde inledningsvis två frågor där första frågan löd: ”Påverkar en ledare genom sitt 

beteende sina medarbetares hälsa direkt (Studie 1.), och/eller indirekt genom mekanismen arbets-

tillfredsställelse (Studie 2 och Studie 3)?”. 

Studie 1 påvisade ett starkt samband mellan ledarbeteende och medarbetares hälsa. Ett fåtal 

tidigare gjorda studier har påvisat denna koppling. Framställningens resultat stödjer därför tesen 

om att ledarbeteendet utgör en direkt påverkan på hälsan. Jag anser att denna koppling är av stor 

betydelse för valet av ledarbeteendet för företagen. Resultatet av detta samband kan dock ifrågasät-

tas vilket uppsatsen också gör, då andra faktorer breddar synen på vad som påverkar hälsan. Mot 

denna bakgrund genomfördes därför två andra studier (Studie 2 och Studie 3) för att undersöka om 

det fanns ytterligare faktorer som påverkade hälsan genom en indirekt koppling. Med dessa studier 

ville jag utesluta eller stärka studier som påvisat den direkta kopplingen: ledarbeteende -

medarbetares hälsa.  Resultatet av Studie 2 visade att ledarbeteende påverkade arbetstillfredsstäl-

lelsen. Detta är inget nytt då många tidigare studier och teorier påvisatt denna koppling. Syftet med 

studien var mer att bilda ena länken i den indirekta kopplingen. För att skapa den sista länken för 

den indirekta kopplingen krävdes ytterligare en studie. Studie 3 fick därför syftet att undersöka om 

det fanns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och medarbetares hälsa. Denna koppling har 

ännu inget teoretiskt stöd och forskning på området är mycket sparsamt förekommande. Oavsett 

resultatet på Studie 3 så är resultatet forskningsmässigt intressant då en koppling mellan arbetstill-

fredsställelse och hälsa skulle resa frågor om kopplingen ledarskap och hälsa. Därför gjorde jag två 

olika mätningar av denna koppling. Första mätningen (Tabell 8.2.2.1) utgör en enkel mätning 

enbart för att studera om sambandet existerade. Den andra mätningen, med logistisk regressions-

analys, genomfördes i syfte att se om arbetstillfredsställelsen påverkar hälsan och genom detta 

förändra resultatet för transformativt och transaktionellt ledarbeteende (Tabell 8.2.3.1 jämfört med 

Tabell 8.1.2.1).  Resultatet av Studie 3 visade att Hypotes II existerade, detta styrktes genom båda 

mätningarna av arbetstillfredsställelsens påverkan på hälsan (Tabell 8.2.2.1. och Tabell 

8.2.3.1/Tabell 8.1.2.1).  
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Jag anser att detta resultat är av stor betydelse då det motsäger studier som säger att det endast 

finns en direkt koppling mellan ledarbeteende och hälsa. Att arbetstillfredsställelse påverkar hälsan 

framstår för mig som logiskt då den omfattar ett stort antal faktorer som i sig borde påverka hälsan.  

Studien har inte använt sig av alla faktorer som ingår inom ramen arbetstillfredsställelse. Yttre 

faktorer, utifrån Hertzberg, skulle troligtvis ytterligare styrka argumentet för arbetstillfredsställel-

sens betydelse. Min slutsats blir därför att den indirekta kopplingen utgör en stakare påverkansfak-

tor än den direkta kopplingen. 

I framställningens inledning framkommer att kostnaderna för sjukrelaterad ohälsa ökade mar-

kant efter nittiotalskrisens slut. Detta innebär troligtvis att även kostnaderna för nuvarande kris till 

stor del kommer i efterhand. En av uppsatsens resultat är att hög arbetstillfredsställelse har positiv 

inverkan på medarbetarens hälsa. Satsning på arbetstillfredsställelse borde därför vara ett naturligt 

verktyg för hälsofrämjande åtgärder vid företagen. Detta tillsammans med studier om ledarbeteen-

dens påverkan på hälsan utgör den kunskap som kan minska kostnader för arbetsrelaterad ohälsa.  

Vikten av det sociala stödet och dess starka statistiska samband med hälsan understryker vikten 

av det stödjande ledarskapet som del i det sociala stödet. Detta styrks också av resultatet i Studie 1. 

Denna kunskap om stödjande ledarbeteende tillsammans med medarbetarens inflytande över 

arbetet, som ger arbetstillfredsställelse, kommer troligtvis att vara en framgångsfaktor för det 

moderna företagen. På samma sätt som att globaliseringen omformade företagen till större flexibi-

litet kommer kostnaderna för arbetsrelaterad ohälsa att missgynna företag som inte vårdar sina 

medarbetare.  

Resultatet av denna studie visar på att vissa ledarbeteenden påverkar medarbetarens hälsa posi-

tivt. Framgångsrika ledare bör därför, enligt min studie, besitta förmågan att vara stödjande, 

relationsorienterad, hänsynsfull och förändringsorienterad samt ge inflytande i arbetet för medar-

betaren.  

Avslutningsvis konstaterar jag att transformativa och transaktionella ledarskapsbeteenden har 

stark påverkan på medarbetarens hälsa. Detta sammanfaller även med flera andra forskares obser-

vationer. Dock visar inte resultatet av Studie 1 att negativ feedback ökar sannolikheten för dålig 

hälsa. Det kan ha många förklaringar. Förmodligen är det så enkelt att feedback i grunden är bra 

oavsett om den är positiv eller negativ eftersom den ger återkoppling på arbetsinsatsen. Feedback 

visar ju att ledaren bryr sig och ger både respons på det arbete medarbetaren utför och bekräftar 

medarbetaren som individ på arbetsplatsen. Detta innebär att ett framgångsrikt ledarbeteende bör 

innehålla såväl transaktionella som transformativa delar av ledarbeteende.  
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11. Förslag på fortsatt forskning 

 

Slutligen vill jag belysa att de ledarskapsteorier som använts i studien är till största delen basera-

de på det manliga ledarskapet. Inom ledarskapsforskning är studier av kvinnligt ledarskap 

kraftigt underrepresenterat. De studier som gjorts har funnit att kvinnligt ledarskap är mer 

transformativt inriktat. Stämmer detta så skulle sjukfrånvaron på arbetsplatser med kvinnliga 

ledare vara lägre. Om så inte är fallet krävs en utökad teoretisk forskning på ledarens indirekta 

påverkan på hälsan.  
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