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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between 

leadership styles, the psychosocial work environment and self-

efficacy. This for creatinga greater understanding of how different 

leadership styles may influence employees’ wellbeing and 

performance. Participants (N=81, between 19-64 years of age) 

responded to a questionnaire containing background variables, the 

generalized self-efficacy scale (GSEs), psychosocial work 

environment mapping (PAK; self-monitoring, work management 

climate, stimulating work, solidarity at work and workload) and 

leadershipstyle (CPE; change-oriented-, structural and production-

oriented and relationship-oriented). Positive associations on leadership 

styles and the psychosocial work environment was demonstrated, 

particularly for the relationship-oriented leadership style, which 

correlated with all five main factors in PAK. In contrast Structural and 

production oriented and change-oriented were not significantly 

correlated. No significant correlation between leadership styles and 

employee self-efficacy was found. However, self-efficacy was related 

to employees’ perceived psychosocial work environment. Through 

descriptive statistics were reported as mean values showed that 

employees with more than average on the GSEs (self-efficacy) tended 

to respond higher on all five main factors for PAK. Further analysis 

showed that this could not be proved significant however it can be 

counted as a tendency.    

Keywords: Leadership styles, psychosocial work environment, self-

efficacy. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan 

ledarstilar, den psykosociala arbetsmiljön och self-efficacy. Detta för 

skapa större förståelse för hur olika ledarstilar kan påverka 

medarbetarnas välbefinnande och prestation. Deltagarna (N = 81, 

mellan 19-64 år) svarade på en enkät med bakgrundsvariabler, den 
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generella self-efficacy skalan (GSE), psykosocialarbetsmiljökart-

läggning (PAK, egenkontroll, arbetsledningklimat, arbetsstimulans, 

arbetsgemenskap och arbetsbelastning) och ledarskapsstilar (CPE, 

förändring-oriented-, strukturella och produktionsinriktad och 

relationsorienterade). Positiva associationer om ledarstilar och den 

psykosociala arbetsmiljön demonstrerades, särskilt för 

relationsorienterade ledarstil, vilket korrelerade med alla fem 

huvudfaktorer i PAK. Däremot korrelerade strukturella- och 

produktionorienterad och förändringsorienterad inte signifikant. Ingen 

signifikant korrelation mellan ledarstilar och personal self-efficacy 

hittades. Dock var self-efficacy relaterad till anställdas upplevda 

psykosociala arbetsmiljö. Genom deskriptiv statistik rapporterades 

som medelvärden visade att anställda med mer än genomsnittet på 

GSEs (self-efficacy) tenderade att svara högre på alla fem 

huvudfaktorer för PAK.  

Nyckelord: Ledarskapsstilar, psykosocial arbetsmiljö, self-efficacy. 
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Introduktion 

I Sverige finns det i dag en särskild lag som reglerar arbetsmiljön i arbetslivet, 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) förkortad AML, där det i första paragrafen står att lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god 

arbetsmiljö. AML omfattar parterna arbetsgivare och arbetstagare och de ska enligt 3 

kap 1a § samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Granberg (PAOU, 2011) beskriver 

arbetsmiljö följande; ”Arbetsmiljö är en övergripande betäckning för de biologiska, 

medicinska, fysiologiska, pedagogiska, psykologiska och tekniska faktorer som i 

arbetssituationen eller arbetsplatsens närmaste omgivning påverkar individen.” Även 

den psykosociala arbetsmiljön regleras i AML i 3 kapitlet 1a, 2, 2a, 3 och 4 §§ samt 

föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), SAM. I SAM förklaras det 

att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna har skyldighet att samverka för att 

främja den psykosociala arbetsmiljön. Dock belyses det att arbetsgivaren har 

huvudansvaret att vidta de åtgärder som påyrkas för att åstadkomma detta. Vidare 

klargörs det att arbetsgivaren dessutom ska se till att arbetstagaren fått den introduktion 

och utbildning som behövs för att delta i arbetsmiljöarbetet. Det finns alltså ett lagrum 

på vad som ska innefattas i den psykosociala arbetsmiljön, men innebörden kan vid 

somliga tillfällen vara omöjligt att förstå.  

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt som påverkar vår psykiska hälsa i 

relation till arbetet och vilka faktorer som påverkar den enskilda medarbetarens hälsa 

och den psykosociala arbetsmiljön (Karasek& Theorell 1990; Marklund & Härenstam 

2010). En begreppsförklaring på psykosocial arbetsmiljö är enligt Barbro Lennéer 

Axelsson och Ingela Thylefors (2005) att det är ett samspel mellan individ och 

omgivning. Lennéer Axelsson och Thylefors menar på att det återspeglar hur människan 

utvecklas och styrs i ett samspel med sin omgivning. Begreppet psykosocial innebär att 

individen påverkas av sin omgivning samtidigt som denna i sin tur påverkas av 

individens handlingar. Uttrycket psykosocial kommer från den amerikanske kliniske 

psykologen Erik Homburger Eriksson (1959), som påvisade att människan utvecklas i 

ett samspel med sin sociala omgivning. Sigvard Rubenowitz (2004) beskriver fem 

områden som god psykosocial arbetsmiljö kännetecknas av;  

1. Egenkontroll i arbetet, det vill säga att den anställde, inom vissa gränser, själv 

kan styra arbetstakt och arbetssätt.  

2. Positivt arbetsledningsklimat, att det är bra klimat mellan över- och 

underordnad.  
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3. Arbetsstimulans, att arbetet ger den anställdes möjlighet att använda sina 

kunskaper och sin talang.  

4. God arbetsgemenskap, att det finns förutsättning för bra trivsel och kontakt 

med arbetskamrater. 

5. Optimal arbetsbelastning, att både den fysiska som såväl den psykiska 

arbetsbelastningen är optimal.  

I desto större utsträckning dessa förhållanden är positiva, desto större arbetsengagemang 

och mindre frånvaro på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004). 

För att skapa och forma en god psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att börja med 

ledarskapet då ledaren via kommunikation, stöttning och trivselåtgärder kan påverka 

den psykosociala arbetsmiljön, välbefinnandet och arbetsprestationen (Saxin, 2008; 

Nyberg, 2009). Sättet som medarbetarna uppfattar sin chef har därför betydelse för de 

anställdas välbefinnande (Lindström et al, 1997).  Granberg (2011) beskriver fyra 

centrala begrepp för ledarskap: 

1. Ledarskap är en process 

2. Ledarskap handlar om inflytande 

3. Ledarskap uppstår inom gruppen och  

4. Ledarskap handlar om att uppnå mål 

Heery och Noon (2001) definierar ledare på följande sätt: ”En ledare kan 

psykologiskt definieras som en person som har getts ansvar för att leda och övervaka en 

grupps aktiviteter, eller som åtagit sig det primära ansvaret för gruppens uppgift”.  En 

skillnad mellan ledare och chef är att chefskap ofta beskrivs som en mer formell 

ställning i verksamheten och vanligtvis är tilldelats av överordnade (Rubenowitz, 2004). 

Då begreppet ledare är komplext och för att få en djupare förståelse för begreppet kan 

det vara bra att studera olika infallsvinklar (Maltén, 2000). En sammanfattning på olika 

definitioner av ledare är att det är en påverkansprocess i syfte om att få en individ eller 

en grupp att prestera mot ett uppsatt mål (Maltén, 2000).  

När begreppet ledarskap berörs associeras det till den banbrytande forskningen 

om de tre välkända ledarskapstyper; den demokratiska ledaren, den auktoritära ledaren 

(Lewin, K. & Lippitt, R, 1938) och den senare utvecklade typen låt-gå ledaren 

(Granberg, 2011). Jacobsen och Thorsvik (2010) förklarar att den demokratiska ledaren 

är relationsinriktad till sina underordnade och visar detta genom att vara observanta, 

finkänsliga, stödjande och involverar de anställda i besluten som berör arbetsplatsen. 

Motsatsen till detta är den auktoritära ledaren som är mer resultatinriktad och fokuserar 
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på produktion och effektivitet. Besluten som berör verksamheten fattas vanligtvis 

självständigt och kommunikationer till de anställda är i karaktär av order. Enligt 

Granberg (2011) definieras låt-gå ledaren som passiv i sitt handlade och låter 

verksamheten vara självgående. De anställda får göra lite som de själva vill utan att 

ledaren bryr sig något nämnvärt. Dessa tre ledarskapstyper har funnits med länge och 

används än idag. Forskning har bedrivits i området och det finns forskare som hävdar att 

det är omöjligt att placera in ledaren i en roll, istället har ledaren mer eller mindre inslag 

av de olika rolltyperna (Maltén, 1995).  

Begreppet ledare utvecklas således från en ledarskapskaraktär till en 

ledarskapsfunktion eller ledarskapsstil. Ekvall & Arvonen (1991; Arvonen 2002) 

beskriver ledarskap utifrån dessa utgångspunkter och föreslår tre ledarskapsstilar; 

struktur- och produktionsorienterad, relationsorienterad och förändringsorienterad. 

Benämns på engelska CPE leadershipmodel (Change, Production, Employee). De olika 

karaktärsdragen hos ledaren med respektive ledarstil framgår i tabell 1, nedan.  

 

Tabell 1, Karaktärsdrag hos ledare, Arvonen (2002) 

(Fritt översatt till svenska av Liselotte Borg och Malin Peltola).  

Förändringsorienterad chef Struktur- och produktions 

orienterad chef 

Relationsorienterad chef 

Förespråkar utveckling Noga med att följa strukturer 

och planer 

Är vänlig 

Påbörjar projekt Planerar noggrant Litar på sina medarbetare 

Delar med sig av tankar och 

idéer 

Kontrollerar arbetet Låter medarbetarna besluta 

Delar med sig av 

framtidsplaner 

Analyserar noggrant innan 

beslut fattas 

Skapar en konfliktfri miljö 

Villig att ta risker  Är omtänksam 

Ser lösningar istället för 

problem 

Ger klara mål och 

instruktioner 

Inger förtroende 

Experimenterar Delegerar arbetsuppgifter 

och ansvarsområden 

 

 

Den struktur- och produktionsorienterade ledarstilen innebär mindre grad av 

medbestämmande då tyngdpunkten ligger på att kontrollera, planera och ge 
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instruktioner. Den relationsorienterade innebär däremot en mer hänsynsfull och rättvis 

chef som leder arbetet demokratiskt med förtroende och respekt för de anställda. En 

förändringsorienterad ledare är en ledare som tar initiativ till förändring, tillväxt och 

vågar ta risker. En blandning av alla tre ledarskapsstilarna anses vara det mest 

gynnsamma för optimal ledarskapsfunktion, även om studier har visat att 

förändringsorienteringen kanske är den viktigaste för att uppnå effektivitet i 

organisationen (Ekvall & Arvonen, 1999; Arvonen 2002).  

Carlberg (2012) menar att en sak som är viktigt för att de anställda ska känna sig 

nöjda med chefen, och därmed prestera bättre och uppnå effektivitet i organisationen, är 

sambandet mellan ledarskap och individens egna self-efficacy. Self-efficacy, ett 

begrepp som grundades av Albert Bandura, handlar om hur en individ upplever sin 

förmåga och inte den faktiska förmågan, samt vad denna tilltro till sig själv kan göra för 

skillnad i en situation.  I sin studie kom Carlberg fram till att self-efficacy har ett 

samband med hur de anställda känner gentemot sin närmsta chef och hon hänvisar till 

en studie gjord av Walumbwa& Hartnell (2010) som menar att en chef indirekt, genom 

sitt beteende, kan höja medarbetarnas self-efficay. Genom att ge de anställda 

stimulerande arbetsuppgifter, uppmuntran och feedback kan deras kompetens utvecklas 

och därmed höja deras self-efficacy. Men det är inte bara ledarskap som har visat sig 

påverka self-efficacy, ien studie av Hjort & Olofsson (2010) visade det sig att self-

efficacyäven hade signifikanta positiva samband med psykosocial arbetsmiljö (Hjort & 

Olofsson, 2010).  Det finns fyra källor till self-efficacy enligt Bandura (1997):  

1. Den första faktorn är vilken erfarenhet en individ har av en händelse sen 

tidigare (enactive mastery experience). Det är exempelvis mer sannolikt att en 

individ som ofta lyckas med en uppgift fortsätter att lyckas med samma 

uppgift även i framtiden och därför kan denna upplevelse leda till att behålla 

eller förhöja en hög eller positiv upplevelse av self-efficacy.  

2. Andra faktorn är att individer blir påverkade av andra människor runt 

omkring (vicarious experience), en upplevelse som kan leda till att den egna 

self-efficacy antingen höjs i de fall individen ser någon lyckas, eller sänks i 

de fall individen ser någon misslyckas.  

3. Tredje faktorn är påverkan av det sociala samspelet (verbal persuasion), 

nämligen att andra människor kan påverka individens egna self-efficacy 

genom att antingen uppmuntra eller motarbeta och avskräcka. När andra 



  

 

5 

människor i omgivningen uppmuntrar så leder detta till att individen upplever 

att self-efficacyn höjs. Blir individen istället motarbetad eller försöker 

avskräckt från att utföra en handling leder det till att individens self-efficacy 

försämras eller sänks. Enligt Bandura (1997) är det enklare att bli påverkad 

av det sistnämnda.  

4. Fjärde faktorn är den fysiologiska faktorn där fysiologiska effekter 

(Physiological and affective states) påverkar self-efficacy. Exempel på sådana 

faktorer kan vara stress, humör eller vilken allmän fysisk hälsa en individ har. 

En individ som utsätts för till exempel en hög stress inför en uppgift kan 

uppleva sig som okapabel till att utföra denna uppgift och därmed även 

uppleva en minskad self-efficacy, eller raka motsatsen och klara av att utföra 

uppgiften som i sin tur leder till att individen upplever en förhöjning av sin 

self-efficacy. 

Self-efficacy innefattar även fyra olika kognitiva processer som oftast pågår parallellt 

och reglerar tankeprocessen (Bandura, 1997).  

1. Den första processen, Cognitive process, omfattar kognitiva processer, det vill 

säga hur en individ tar till sig och bearbetar information, hur denne integrerar 

med den sociala omgivningen, samt hurbeslut fattas och problem löses. Ju 

starkare self-efficacy en individ upplever sig ha, desto högre mål sätter hon upp 

för sig själv. Individer som har en hög grad av self-efficacy tänker på att lyckas 

och tänker även på hur de ska lyckas, vilket leder till goda prestationer. Personer 

med låg self-efficacy tvivlar på sin förmåga, fokuserar på misslyckanden och 

bildar tankeprocesser kring hur till exempel prestationer kan gå fel.  

2. Den andra processen, Motivational process, är att tron på den egna förmågan har 

en viktig roll i hur individen motiverar sig själv och hur denne planerar inför sin 

framtid. Motivationsprocessen innebär att en individ sätter upp mål för sig själv 

för att senare kunna uppnå dessa. Om målen uppnås stärks self-efficacy.  

3. Affective processes är den tredje processen och den hanterar huvudsakligen 

funktionen när det gäller självreglering av affektiva tillstånd, som till exempel 

depression och stress.  

4. Fjärde och sista processen, Selection process, innebär att de som har låg tro på 

sin förmåga ofta undviker svåra uppgifter som upplevs som personliga hot. För 

de individer som har hög tro på sin förmåga innebär denna process tvärtom, att 

de söker sig till utmaningar då dessa upplevs som utvecklande. 



  

 

6 

 

Gardner och Pierce (1998) förklarar värdet av att en anställd har hög self-efficacy 

för att lyckas väl med arbetes utmaningar samt må bra av sitt arbete. Ledarens i roll i 

detta är enligt Gardner och Pierce (1998) betydelsefull och går ut på att ge den anställde 

uppmuntran, stöd samt skapa möjligheter på arbetsplatsen för den anställde att lyckas. 

Gardner och Pierce (1998) förtydligar att organisationens aktörer påverkar den enskilde 

individens arbetsrelaterade self-efficacy och välmående.  

 

Problemformulering och syfte 

I det svenska arbetssamhälle idag är det många faktorer som påverkar hur 

företagens anställda mår och flera studier visar att ledaren påverkar arbetstagares 

arbetsmiljö, välbefinnande och arbetsprestation (Nyberg, 2009). Arbetstagare är en av 

de viktigaste resurserna för ett företag (Castaús, Högberg & Johrén, 2012) då det är dem 

som står för företagets prestationer, därav är det viktigt att ta denna resurs på största 

allvar. Därför är det intresseväckande att närmare undersöka eventuella samband mellan 

ledarskap och dess effekter för anställda. Uppsatsen syftar till att undersöka om olika 

ledarskapsstilar skiljer sig åt vad det gäller möjliga effekter på den psykosociala 

arbetsmiljön och self-efficacy hos den anställde.  

 

Frågeställningar 

Med utgångspunkt i tidigare forskning har följande frågeställningar med 

hypoteser skapats för att ta reda på om olika ledarskapsstilar leder till bättre psykosocial 

arbetsmiljö samt högre self-efficacy hos de anställda: 

 

1. Finns det samband mellan olika ledarskapsstilar och de anställdas upplevda 

psykosociala arbetsmiljö? 

Hypotes: Anställda med en relationsorienterad ledare upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö som bättre då den relationsorienterade ledaren är en mer hänsynsfull och 

rättvis chef som leder arbetet demokratiskt med förtroende och respekt för de anställda 

(Ekvall & Arvonen, 1999; Arvonen 2002). 

 

2. Finns det några skillnader i de anställdas upplevda self-efficacy beroende på 

vilken slags ledarskapsstil deras närmsta chef har?  
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Hypotes: Anställda med en struktur- och produktionsorienterade ledare upplever mindre 

self-efficacy då ledarens fokus är på att kontrollera, planera och ge instruktioner (Ekvall 

& Arvonen, 1999;Arvonen 2002) och detta kan innebära en mindre grad av 

medbestämmande för den anställde och denne känner sig motarbetad eller avskräckt 

från att utföra en handling, vilket kan leda till att individens self-efficacy försämras eller 

sänks (Bandura, 1997). Vidare att en anställd med en relationsinriktad ledare har högre 

self-efficacy då den får mer uppmuntran och stöd (Gardner & Pierce, 1998) 

 

3. Finns det samband mellan de anställdas upplevda psykosocial arbetsmiljö och de 

anställdas upplevda self-efficacy? 

Hypotes: Anställda med över medel i self-efficacy upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö som bättre. Då self-efficacy handlar om hur individen upplever sin förmåga 

att utföra åligganden kan det antas att om denna har högt self-efficacy inte blir lika 

påverkad av sin omgivning. (Bandura, 1997). 

 

 

Metod 

Som forskningsmetod har den hypotetiska-deduktiva metoden valts med en 

kvantitativ ansats (Thurén, 2007).  

 

Deltagare 

Anställda från tre olika organisationer tillfrågades att delta i studien via sina 

arbetsledare eller en kontaktperson. De som deltog var anställda från en 

matvarubutikskedja med affärer på olika orter (n=30), anställda från ett företag i 

tillverkningsindustrin (n=22) samt anställda på ett vårdboende (n=29).  

Totalt deltog 81 personer, varav 21 män (25,9%), 60 kvinnor (74,1%), med 

följande utfall på utbildningsnivå; grundskola 11 personer (13,6%), avslutad 

gymnasieutbildning 47 personer (58,0%) och 23 personer med högskoleutbildning 

(28,4%). Deltagarnas ålder varierade mellan 19 – 64 år (medel 38,77[SD=12,93]) och 

med en anställning på arbetsplatsen mellan 0,75 – 38 år (medel 10,11 [SD=8,36]) och 

inom yrket 0,5 – 38 år (medel 10,15 [SD=8,10]).  
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Bortfall 

Totalt skickades 155 enkäter ut varav 81 svarades på enligt följande fördelning; 

matvarubutikskedjan 30/50 enkäter, företaget 22/50 enkäter och vårdboendet 29/35 

enkäter. Vilket ger ett bortfall på 40 %. 

 

Material 

Enkäterna som användes inleddes med bakgrundsfrågor med; kön, ålder, 

utbildning, år i yrket samt år på arbetsplatsen. Vidare följde frågor från Genereal Self-

efficacyScale, GSES (Schwarzer & Jerusalem, 1995), som mäter en individs generella 

self-efficacy. Det test som användes i denna studie är den svenska översättningen gjord 

av Koskinen-Hagman, Scharzer& Jerusalems (1999) och som rapporterats ha en god 

validitet och reliabilitet (Leganger, Kraft och Røysamb, 2000). Skalan består utav 10 

items där svarsalternativen är i Likert skala 1-4 enligt följande: “Tar helt avstånd”, “Tar 

delvis avstånd”, “Instämmer delvis” och “Instämmer helt”.  Högre poäng ger högre grad 

av generell self-efficacy och har individen ett medelvärde som ligger på runt 2,9 kan 

detta räknas som normalt(Leganger, Kraft och Røysamb, 2000). I vårt materialvar 

Cronbach´s α=,87.  

Rubenowitz, S. PAK-Psykosocial arbetsmiljökartläggning (Rubenowitz, 

2004)användes för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. PAK består av 25 frågor 

indelade på fem faktorer; egenkontroll, arbetsledningsklimat, arbetsstimulans, 

arbetsgemenskap och arbetsbelastning. Svarsalternativen är på en Likert-skala (5-1) där 

första svarsalternativet, som är det mest positiva, ger fem skalpoäng, och sista 

svarsalternativet, som är det som är mest negativa, ger ett poäng. Varje huvudfaktor 

mäts för sig själv och det innebär att individer kan få max 25 poäng och minst 5 poäng 

för respektive huvudfaktor. Positiva medelvärden är allt över 20 poäng, runt 15 är 

godtagbara medelvärden men bör granskas ifall någon av huvudfaktorerna ligger under 

tio poäng (Rubenowitz, 2004). Testet är väl beprövat vad gäller reproducerbarhet, 

användbarhet och tillförlitlighet kring aspekter av den psykosociala arbetsmiljön 

(Rubenowitz, 2004). I vårt material var Cronbach´s α för samtliga skalor enligt följande; 

PAK1Egenkontroll=,70, PAK2Arbetsledning=,88, PAK3Arbetsstimulans=,93, 

PAK4Arbetsgemenskap=,81, PAK5Arbetsbelastning=,77. 

Enkäten avslutades med frågor från Ekvall & Arvonens enkät om ledarskapsstilar, 

CPE (Ekval l& Arvonen, 1991).  Detta är ett accepterat och välanvänt formulär som 
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mäter de tre dimensionerna: relationsorienterad-, struktur- och produktionsorienterad- 

och den förändringsorienterade ledarskapsstilarna. Dimensionerna mäts av tio påstående 

vardera, där varje påstående hade fyra olika svarsalternativ på Likert-skala (0-4): där 

sista svarsalternativet, som är det mest positiva, ger tre skalpoäng, och första 

svarsalternativet, som är det som är mest negativa, ger noll poäng. Detta innebär alltså 

att varje ledare poäng i alla tre ledarskapsstilarna. I vår enkät så berör frågorna; 36, 38, 

41, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 63 den relations-orienteradeledaren(α=,923). Frågorna; 39, 

42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 59, 64 är anpassade till den förändringsorienterade ledaren 

(α=,940) och frågorna; 37,40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 62, 65 tillstruktur- och 

produktionsorienterade ledaren (α=,927).  

 
Databearbetning 

För att analysera datamaterialet och besvara frågeställningarna användes 

statistikprogrammet SPSS, version 17 och 21. Data från enkäterna matades in i SPSS 

och för variabler generell self-efficacy (GSES), psykosocial arbetsmiljö (PAK) och 

ChangeProductionEmployee (CPE) skapades ett, fem respektive tre index. 

Korrelationsanalys utfördes på samtliga variabler (GSES, PAK och CPE) samt 

bakgrundsvariabler (ålder, kön, utbildning, anställningstid och arbetade år i yrket), 

dessutom utfördes flertalet t-tester. 

 

Etik 

För att följa de forskningsetiska principerna, med samtyckes-, konfidentialitets-, 

informations- och nyttjandekrav, formade av Vetenskapsrådet (u.å) så har berörda parter 

i den här undersökningen informerats om studiens syfte. Detta gjordes genom ett 

informationsbrev som bifogades med enkäten till respondenterna. Utöver syftet 

beskrevs det vad medverkan innebar samt att data samlades så att det inte går utläsa 

enskilda individers svar.  

 



  

 

10 

Resultat 

Resultatdelen inleds med deskriptiv statistik för samtliga deltagare på de olika variablerna i 

tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Minimum-, maximum- och medelvärde, samt standardavvikelse för GSES, PAK och CPE. 

 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

GSES medel 79 1,60 4,00 3,03 ,43 

PAK Egenkontroll 80 8,00 25,00 15,34 3,70 

PAK Arbetsledningsklimat 81 7,00 25,00 17,93 4,36 

 PAK Arbetsstimulans 80 6,00 25,00 18,28 4,59 

PAK Arbetsgemenskap 80 9,00 25,00 18,57 3,40 

PAK5 Arbetsbelastning 80 6,00 25,00 15,77 3,41 

RelationLedare 77 1,00 30,00 19,12 6,54 

StrukturLedare 75 1,00 30,00 15,49 7,08 

ForandringLedare 71 ,00 29,00 16,63 7,92 

Valid N (listwise) 65 
    

 

Av resultatet i tabellen ovan framgår det att self-efficacy (GSES) ligger över 

medel på 2,9 (M=3,03 [SD=,434]) (Leganger, Kraft och Røysamb, 2000), vilket  tyder 

på att deltagarna har godself-efficacy.  

Gällande PAKs huvudfaktorer visar resultatet att alla ligger godtagbart i 

medelvärden: PAK1Egenkontroll(M=15,337 [SD=3,700]), PAK2Arbetslednings-

klimat(M=17,925 [SD=4,361]), PAK3Arbetsstimulans (M=18,287 [SD=4,592]), PAK4-

Arbetsgemenskap (M=18,575 [SD=3,404]) och PAK5Arbetsbelastning(M=15,775 

[3,412])(Rubenowitz, 2004). 

CPEs tre index har spridning i medelvärden men kan räknas som positiva då de 

ligger relativt högt alla tre: RelationLedare (M=19,116 [SD=6,539]), 

StrukturLedare(M=15,493 [SD=7,079]) och ForandringsLedare (M=16,633) [SD=7,919]).  

För att få svar på fråga 1, som var utifall det fanns samband mellan olika 

ledarskapsstilar och den psykosociala arbetsmiljön, utfördes en korrelation med 

samtliga berörda variabler. Resultat i korrelationsmatrisen nedan. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris mellan GSES, PAK och CPE. 
 

         GSES 

Medel 

PAK 

Egenkontroll 

PAK 

Arbetsledningsklimat 

PAK 

Arbetsstimulans 

PAK 

Arbetsgemenskap 

PAK5 

Arbetsbelastning 

Relation 

Ledare 

Struktur 

Ledare 

Forandring 

Ledare 

GSES medel 

 

 Pearson Correlation 
*         

PAK Egenkontroll Pearson Correlation ,472** *        

PAK Arbetsledningsklimat Pearson Correlation ,305** ,566** *       

PAK Arbetsstimulans Pearson Correlation ,311** ,372** ,428** *      

PAK Arbetsgemenskap Pearson Correlation ,243* ,369** ,370** ,429** *     

PAK Arbetsbelastning Pearson Correlation ,143 ,408** ,398** -,002 ,221 *    

RelationLedare Pearson Correlation ,288* ,431** ,803** ,386** ,315** ,393** *   

StrukturLedare Pearson Correlation ,261* ,397** ,734** ,592** ,360**             ,206 ,834** *  

  ForandringLedare 

 

 

 

 

Pearson Correlation ,304*    ,331**   ,619**     ,619**       ,326**          ,117      ,743** ,821** * 

          

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

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Det som går att utläsa av korrelationen i tabell 3 ovan är att RelationLedare 

korrelerar med alla fem huvudfaktorer i PAK: PAK1Egenkontroll (r=,431 p=,000), 

PAK2Arbetsledningsklimat (r=,803 p=,000), PAK3Arbetsstimulans (r=,386 p=,001), 

PAK4Arbetsgemenskap (r=,315p=,006) och PAK5Arbetsbelastning (r=,393 p=,000). 

StrukturLedare korrelerar med de fyra första huvudfaktorerna i PAK:  

PAK1Egenkontroll (r=,397 p=,000), PAK2Arbetsledningsklimat (r=,734 p=,000), 

PAK3Arbetsstimulans (r=,592 p=,000), PAK4Arbetsgemenskap (r=,360 p=,002). 

Även ForandringsLedare korrelerar med de fyra första huvudfaktorerna i PAK: 

PAK1Egenkontroll (r=,331p=,005), PAK2Arbetsledningsklimat (r=,619 p=,000), 

PAK3Arbetsstimulans (r=,619 p=,000), PAK4Arbetsgemenskap (r=,326 p=,006). 

För att få svar på fråga 2, som var ifall det finns några skillnader mellan de 

anställdas self-efficacy beroende på vilken slags ledarskapsstil deras närmaste chef har, 

går det att utläsa i korrelationen som utfördes med alla variabler (tabell 3)att GSES 

(self-efficacy) korrelerar med alla tre ledarskapsstilarna i CPE (Relation r=,288 p=,012, 

Struktur r=,261 p=0,26, Forandring r=,304 p=,011). För att ta reda på om det finns 

signifikanta skillnader i GSES (self-efficacy) mellan ledarskapsstilarna skapas en ny 

variabel med de tre ledarskapsstilarna som dikotoma variabler. Analysen inleds sen med 

att granska medelvärden via explore och får fram att det är relativt lika medelvärden på 

de tre ledarskapsstilarna: RelationLedare M=3,042 [SD=,050],StrukturLedare M=3,057 

[SD=,050],ForandringLedare M=3,058 [SD=,052]. Vidare utförs tre t-test med de olika 

ledarskapsstilarna och GSES men inga signifikanta skillnader påvisas.  

För att få svar fråga 3, ifall det finns samband mellan de anställdas upplevda 

psykosocial arbetsmiljö och de anställdas upplevda self-efficacy, inleddes analysen med 

att se över resultatet i korrelationsmatrisen (tabell 3). Det som går att utläsa är att GSES 

(self-efficacy) korrelerar med alla arbetsmiljö faktorer utom PAK5Arbetsbelastning: 

PAK1Egenkontroll r=,472 p=,000, PAK2Arbetsledningsklimat r=,305 p=,006, 

PAK3Arbetsstimulans r=,311 p=,005 och PAK4 r=,243 p=,032. För att se vidare 

skillnader skapades en ny GSES (variabel) med två nivåer: Under medel och Över 

medel. Brytpunkten valdes att läggas vid 2,9 eftersom ett medelvärde i med detta värde 

kan räknas som normalt (Leganger, Kraft och Røysamb, 2000).För att kunna jämföra 

medelvärden i de fem huvudkategorierna i PAK (psykosocial arbetsmiljö kartläggning) 

redovisas här nedan två tabeller med deskriptiv statistik för de anställda som har Under 

medel och Över medel på GSES(self-efficacy).  
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Tabell 4. Medelvärden för PAK för de anställda med Under medel på GSES. 

 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAK Egenkontroll  9,00 21,00 14,15 ,51 

PAK Arbetsledningsklimat  8,00 25,00 17,48 ,70 

 PAK Arbetsstimulans  12,00 25,00 17,15 ,68 

PAK Arbetsgemenskap  13,00 24,00 17,76 ,50 

PAK5Arbetsbelastning  9,00 22,00 15,48 ,48 

 

Tabell 5. Medelvärden för PAK för de anställda med Över medel på GSES. 

 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAK Egenkontroll  8,00 25,00 16,21 ,60 

PAK Arbetsledningsklimat  7,00 25,00 17,91 ,70 

 PAK Arbetsstimulans  6,00 25,00 18,91 ,75 

PAK Arbetsgemenskap  9,00 25,00 18,81 ,55 

PAK5Arbetsbelastning  6,00 25,00 15,81 ,59 

 

I tabell 4 och 5 ovan framgår det att de anställda som har över med på GSES 

tenderar att få högre poäng på PAK, vilket kan indikera att de trivs aningen bättre på sin 

arbetsplats. Vidare analyser via t-test visar dock att detta inte är signifikanta skillnader, 

endast tendenser till signifikans på PAK Egenkontroll.  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet för första frågeställningen med tillhörande hypotes var att det fanns 

positiva samband att ledarskapsstilar påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det som 

gick att utläsa från tabell 3, var att den relationsorienterade ledaren gör att de anställda i 

butikerna upplever den psykosociala arbetsmiljö bättre jämfört med de andra 

ledarskapsstilarna, då det är den enda som korrelerar med alla fem huvudfaktorer i PAK 

medan StrukturLedare och ForandringsLedare endast korrelerar med de fyra första 

huvudfaktorerna i PAK. 
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Det är intressant att den relationsorienterade ledaren korrelerar med alla fem delar 

i PAK och de andra två ledarskapsstilarna inte korrlerar med arbetsbelastningsvariabeln, 

vilket frambringar frågeställningen om vad det kan bero på. Nyberg (2009) menar på att 

ledaren påverkar arbetstagarens arbetsmiljö och Lindström et al (1997) förklarar att hur 

medarbetaren uppfattar sin chef påverkar dess välbefinnande. Slutsatsen från vår studie 

har likheter med vad dessa ovannämnda författare påyrkar. Likaså stämmer vår slutsats 

överrens med Ekvall & Arvonen (1991; Arvonen 2002) presentation av den 

relationsorienterade ledaren och dess sätt att agera mot sina anställda då den är 

hänsynsfull och leder arbetet demokratiskt med förtroende och respekt. Vår hypotes 

stämmer med teorin att den relationsorienterade ledaren inger en bättre arbetsmiljö. 

Detta tror vi kan bero på att på att som anställd uppskattas en demokratisk arbetsmiljö 

där arbetsprestationerna uppskattas och märks av ledaren samt vikten känna sig delaktig 

i arbetet är en bidragande orsak.  Detta är något som Sigvard Rubenowitz (2004) stödjer 

i sina fem området om god psykosocial arbetsmiljö och vi syftar framförallt på det 

positiva arbetsklimatet där det är en bra relation mellan över- och underordnad.  

Resultatet för andra hypotesen blev att inga signifikanta samband påvisades 

mellan ledarskapsstilarna och de anställdas upplevda self-efficacy. I korrelationen som 

utfördes med alla variabler framgick det att GSES (self-efficacy) korrelerar med alla tre 

ledarskapsstilarna i CPE: Relation, Struktur och Forandring. Men vidare analyser 

påvisade att det inte var några signifikanta skillnader mellan de tre ledarskapsstilarna 

och detta kunde även styrkas med medelvärdena som var relativt lika. Nyberg (2009)  

menade att ledaren påverkar välbefinnande och arbetsprestation hos de anställda, något 

som inte får stöd ifrån vår studie, vilket kan bero på att vår studie inte är tillräckligt 

omfattande. Vår hypotes, att anställda med en struktur-och produktionsorienterad ledare 

upplever mindre self-efficacy för att ledarens roll mest handlar om att kontrollera, 

planera och ge instruktioner, får inte stöd då inga samband påvisades. 

Svaret på fråga 3, ifall det finns samband mellan de anställdas upplevda 

psykosocial arbetsmiljö och de anställdas upplevda self-efficacy, visade att GSES 

korrelerade med alla utom PAK5Arbetsbelastning men vid vidare analys genom t-test 

visade resultatet inga signifikanta skillnader. Vår hypotes höll inte, men via deskriptiv 

statistik redovisades medelvärden som påvisade att de anställda med över medel på 

GSES(self-efficacy) tenderade att svara högre på alla fem huvudfaktorer för PAK och 

den här tendensen kan förklaras genom affective process och selection process där 
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Bandura (1997) beskriver det som så att individer med hög grad av self-efficacy 

upplever sig ha mer kontroll och vågar ta kontroll över hotfulla situationer.  

 

Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka ledarskapets betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön och upplevd self-efficacy. För att få svar på vår enkät användes en metod 

som nu i efterhand känns bristfällig då datainsamlingen blev relativt låg. 

Undersökningen utfördes runt jul och nyår och möjligtvis kan detta ha en negativ 

inverkan då människor i allmänhet har mer att göra runt denna tid på året och därför inte 

känner sig manade att fylla enkäter.  

En annan fundering är om det kan räknas som frivilligt att delta när chefen/en 

kontaktperson från företaget uppmanar de anställda att delta i undersökningen. Detta är 

något som vi tror också det kan vinkla resultatet. Hot mot validiteten kan också vara att 

det upplevdes känsligt att besvara frågor om sin närmsta chef och därav är det tänkbart 

att svaren inte är fullständigt sanningsenliga. Andra möjliga hot mot validiteten kan vara 

enkäterna delades ut till chefer eller kontaktpersonen och inte av oss personligen. Detta 

kan ha medfött att respondenter blev mindre benägna att delta i studien.  

Andra problem var utformningen av enkäten då den blev omfattande i storlek 

vilket kan upplevas skrämmande för den som svarar, att det ska vara tidskrävande. 

Annat kan vara att ett tredje könsalternativ borde ha överlagts för att vara mer 

nytänkande utifall individen inte vill definiera sitt kön. Sedan kan enkätsvaren sannolikt 

varit beroende av sinnesstämning och livet i övrigt och därför kanske borde ha tagit 

hänsyn till generell lycka också för att kontrollera studien för detta. Vidare funderingar 

är om studien skulle tagit stress som en kontrollvariabel eftersom tiden innan jul är 

stressfylld och då är det rimligt att anta att stress kan ha påverkat resultatet.  

Vidare är det dock så att urvalets storlek kan ha påverkat resultatet då ett mindre 

urval utgör en ökad risk för så kallat typ II-fel, att det går se samband som egentligen 

inte finns. Ytterligare en begränsning som dök upp i efterhand var begränsningar i våra 

statistiska analyser, kanske hade det varit önskvärt att genomföra andra analyser – som 

exempelvis MANOVA.  
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Förslag till vidare forskning 

Till framtida forskning hade det varit intresseväckande att undersöka med 

KASAM – Känsla av sammanhang, Antonovosky (1987) som variabel. Vidare hade 

undersökningen kunnat vara mer omfattande till framtida uppsatser och då inkludera 

både chefer och medarbetare för att få ett bredare perspektiv. Samt hade det varit 

intressant att jämföra arbetsplatser som kräver akademisk utbildning och studera utifall 

det påverkar hur en individ upplever arbetsmiljön och ledarskapet. Kan det vara så att 

dem med akademisk utbildning förväntar sig mer av sin chef i form av ledarskap eller 

mindre. Blir individer med utbildning mer drivna och har högre self-efficacy eller beror 

på motivationen och generell lycka? 

Vidare hade det varit intressant att tillägga stress som kontrollvariabel för att se 

om den faktorn påverkar resultatet och studera hur en ledares inverkan är på det. I takt 

med arbetsmarknaden varierar så förändras även villkoren för arbetslivets parter därav 

tror vi att forskning inom detta område ständigt kommer vara relevant och att nya 

forskningsområden upptäcks. De anställda är en tillgång som således Castaús, Högberg 

& Johrén (2012) påyrkar.  

Dessutom hade det varit intressant att forska i om det skiljer sig åt mellan olika 

yrken. I vårt material har vi haft tillgång till tre olika slags företag och det hade varit 

intressant att gå vidare och kollat på eventuella skillnader och likheter mellan dessa.  
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