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Sammanfattning 

En organisation består ofta av flera olika typer av individer med avseende på 

kön, ålder, kultur och utbildning och därmed kan det tänkas att dessa individer 

besitter egenskaper och behov som skiljer sig åt. Det innebär att de anställda 

också kan ha olika preferenser gällande vilken typ av ledarskap de vill arbeta 

inom. Syftet med den här studien är att undersöka om det finns några skillnader 

mellan män och kvinnors respektive olika åldersgruppers preferenser gällande 

ledarskap. Eftersom ledarskap spelar stor roll för hur en organisation fungerar 

är det intressant att studera anställdas preferenser gällande ledarskap och 

framför allt om det finns några skillnader mellan olika grupper. Om ledare får 

tillgång till mer kunskap om vilken typ av ledarskap de anställda föredrar att 

jobba inom och de eventuella skillnaderna mellan olika grupper, skulle ledaren 

troligtvis bättre kunna tillgodose fler behov hos de anställda. Den här studien 

har undersökt eventuella skillnader i preferenser gällande ledarskap mellan kön 

och olika åldersgrupper. Grupperna kön och ålder valdes att undersökas 

eftersom många organisationer består av både män och kvinnor i olika åldrar 

vilket gör det intressant att undersöka om det finns några skillnader mellan dessa 

grupper. De ledarskapsteorier som ingick i den empiriska undersökningen var 

transformativ-, transaktionell och laissez-faire ledarskapsteori. För att samla in 

data genomfördes en enkätundersökning som skickades ut till anställda på tre 

olika företag. Resultatet visade att majoriteten av samtliga anställda föredrog ett 

transformativt ledarskap. Det gick dock att utläsa vissa skillnader i preferenser 

gällande ledarskap mellan olika åldersgrupper av anställda, medan det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Studien visade att 

anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna har en högre preferens för 

transaktionellt ledarskap, medan de som tillhörde de yngre åldersgrupperna 

hade en högre preferens gällande transformativt ledarskap. Utifrån 

respondenternas svar gick det även att utläsa att de värdesätter ett 

individanpassat ledarskap, vilket kan indikera på att anställdas behov av 

ledarskap skiljer sig åt och att de därmed har olika preferenser av ledarskap. 

Därmed skulle ett situationsanpassat ledarskap kunna vara det mest fördelaktiga 

ledarskapet eftersom det är en ledarskapsstil där ledare tar hänsyn till de 

anställdas individuella behov. Om ledare tillgodoses med mer kunskap om 

anställdas preferenser av ledarskap kan de därmed anpassa sitt ledarskap till så 

många anställda som möjligt. 

Nyckelord: ledarskap, kön, ålder, transformativ ledarskapsteori, transaktionell 

ledarskapsteori, laissez-faire ledarskapsteori 
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Abstract 

An organization do often consist of different types of individuals, with respect 

to gender, age, culture and education, it is possible that they possess 

characteristics and needs that differ. This implies that employees can also have 

different preferences regarding leadership. The purpose of this study is to 

examine if there are any differences between men and women’s, and various age 

groups preferences regarding leadership. Leadership is a fundamental part of 

how an organization operates, therefore it’s interesting to study employees’ 

preferences of leadership and if there are any differences between different 

groups. If leaders would get access to more knowledge about what type of 

leadership employees prefer to work within and the possible differences 

between different groups, leaders would probably be able to meet the 

employees’ needs better. This study has examined possible differences in 

preferences regarding leadership between gender and different groups of ages. 

The groups gender and age were chosen to be examined since many 

organizations consist of both men and women of different ages, which makes 

it interesting to examine if there are any differences between them. The 

leadership theories that are included in the empirical study are transformative, 

transactional and laissez-faire leadership theory. To collect data, a questionnaire 

survey was sent to employees of three different companies. The result indicates 

that the majority of all employees preferred a transformative leadership. 

However, it was possible to distinguish certain differences in leadership 

preferences between employees of different groups of age, while there were no 

significant differences found between men’s and women’s preferences of 

leadership. The study showed that employees who refers to the oldest age 

groups have a higher preference for transactional leadership, while those who 

refers to the youngest age groups have a higher preference for transformative 

leadership. Based on the responses of the respondents, it was also possible to 

see that they value an individually adapted leadership, which may indicate that 

employees’ needs of leadership differ and thereby have different leadership 

preferences. Therefore, a situational based leadership could be the most 

favorable type of leadership since that is a type of leadership where the leaders 

consider the individual needs of the employees’. If leaders are provided with 

more knowledge about employees’ leadership preferences, they can adapt their 

leadership to suit as many employees as possible. 

Keywords: leadership, gender, age, transformative leadership theory, 

transactional leadership theory, laissez-faire leadership theory 



 8 

1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

I denna studie kommer det att undersökas vilken typ av ledarskap anställda 

föredrar. Studien kommer att undersöka om preferenser gällande ledarskap 

skiljer sig åt mellan olika grupper av anställda. Vi kommer att studera om det 

fanns några skillnader mellan anställda män och kvinnors preferenser gällande 

ledarskap, vilket Fein et al. (2010) påstår förekommer. Tidigare forskning går 

dock isär angående om det existerar några skillnader eller inte, vilket gör detta 

område intressant att studera ytterligare. Littrell et al. (2013) påstår att det finns 

mer signifikanta skillnader i preferenser gällande ledarskap mellan anställda i 

olika åldersgrupper snarare än mellan kön. Därför kommer vi likaledes studera 

olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap. Det kan tänkas vara 

relevant för ledare att vara medvetna om eventuella skillnader mellan olika 

grupper inom en organisation när de ska utforma sitt ledarskap, som exempelvis 

mellan individer av olika kön och ålder. Preferenser gällande ledarskap är ett 

relevant forskningsområde eftersom ledarskap är en grundläggande faktor för 

hur en organisation fungerar (Wu & Cheng 2015). Det diskuteras frekvent om 

vilken typ av ledarstil olika ledare har och vad det har för påverkan på de 

anställda, vilket gör att det redan finns mycket kunskap tillgänglig för ledare som 

kan vara användbar när de utformar sitt ledarskap. Det diskuteras dock inte lika 

mycket om de anställdas åsikter om hur ledarskap bör utformas. För att få en 

organisation att fungera bättre kan det tänkas vara positivt för en ledare att ha 

kunskap om anställdas åsikter och eventuella skillnader i preferenser gällande 

ledarskap mellan olika typer av individer som exempelvis män, kvinnor och olika 

åldersgrupper. Det finns fler positiva effekter med ökad kunskap om de 

anställda, som att anställdas tillfredsställelse och motivation på arbetet kan öka 

om ledare är medvetna om de anställdas behov och därmed har möjlighet att 

tillgodose dem på ett bättre sätt (Choo & Aizzat 2016).  

Att studera detta område är därmed viktigt och intressant på flera plan för 

organisationer. Det kan diskuteras om det är rätt att en ledare besitter en fast 

typ av ledarskapsstil som de utövar på samtliga av sina anställda, som de 

anställda får anpassa sig till. Frågan är om det är möjligt att tillgodose samtliga 

anställdas behov genom att endast följa en specifik ledarskapsstil? För att uppnå 

mer trivsamma, jämställda och produktiva organisationer kan det tänkas att 

ledare bör anpassa sin ledarstil mer utifrån sina anställdas behov. För att göra 

det behöver ledare mer kunskap om sina anställdas skilda beteenden och 

preferenser för att kunna avgöra om det finns ett behov av att leda exempelvis 
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män, kvinnor eller olika åldersgrupper på olika sätt eller om ledare måste 

komponera en enda ledarskapsstil som är bättre anpassad till samtliga anställda.  

1.2. Problemdiskussion 

Det finns många olika sätt att utforma ledarskap och en mängd olika 

ledarskapsstilar och teorier. Inom denna studie har anställdas preferenser av 

ledarskap undersökas utifrån de tre ledarskapsstilarna transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire ledarskap. Dessa tre ledarskapsteorier är flitigt 

använda av ledare och de ingår även i det mätinstrument som har använts, 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avolio et al. 1999). Det kan vara 

svårt för ledare att veta hur de ska utöva sitt ledarskap och vilken av alla 

ledarskapsteorier som ska följas för att det ska vara så förmånligt som möjligt 

för organisationen. Det kan också tänkas att det är svårt att följa en enda 

ledarskapsteori till fullo. Då skulle en mer flexibel ledarskapsteori som 

situationsanpassat ledarskap kunna vara fördelaktig (Bolden et al 2003). Inom 

de flesta organisationer arbetar både manliga och kvinnliga individer i olika 

åldersgrupper och forskning har visat att dessa grupper har olika behov och 

beteenden på arbetsplatsen vilket kan göra utformningen av ledarskap än mer 

komplex (Pons et al. 2016; Wong et al. 2008). Eftersom dessa grupper är vanligt 

förekommande inom organisationer valdes de att undersökas vidare. Det är 

dock möjligt att kön och ålder inte är de mest anmärkningsvärda variablerna vad 

gäller skillnader i preferenser av ledarskap, men de är ändå relevanta att studera 

eftersom de är grupper som finns i många organisationer.  

Även om det finns biologiska skillnader mellan könen som kan förklara de 

eventuella skillnaderna mellan män och kvinnors preferenser gällande ledarskap, 

påstår Ridgeway och Smith-Lovin (1999) att många könsskillnader beror på 

uppbyggda könsroller och könsstereotyper i samhället. Den traditionella synen 

att män ska arbeta och kvinnor ska sköta hemmet finns fortfarande kvar även 

om samhället har blivit mer jämställt (Eagly & Steffen 1986). Det kan dock 

ifrågasättas om dessa skillnader mellan könen verkligen existerar eller om det 

endast är uppbyggda traditionella förväntningar. Det är väsentligt att studera 

denna fråga om könens eventuellt skilda preferenser av ledarskap ytterligare för 

att om möjligt kunna göra flera arbetsplatser mer jämställda genom bättre 

anpassat ledarskap för både män och kvinnor. Eftersom samhället förändrats 

och jämställdheten ökat är det även möjligt att ytterligare forskning visar att det 

inte finns några signifikanta skillnader gällande män respektive kvinnors 

preferenser av ledarskap. Med tanke på att samhället med tiden har förändrats 
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är det även intressant att studera olika åldersgruppers preferenser gällande 

ledarskap. Wong et al. (2008) påstår att det inte finns några specifika skillnader 

mellan olika åldersgrupper om man jämför dem vid samma ålder. De menar 

istället att de signifikanta skillnaderna finns mellan olika åldersgrupper på grund 

av att de befinner sig i olika skeden av sina karriärer. Även Anthun och 

Innstrand (2016) påstår att det finns skillnader mellan olika åldersgrupper av 

anställda som skulle kunna leda till att dem har olika behov av ledarskap.  

Wu och Cheng (2015) påstår dessutom att en mer jämställd arbetsplats leder till 

ökad produktivitet vilket är positivt för företag, vilket även skulle kunna kopplas 

till att det är viktigt att även tillgodose olika åldersgruppers behov av ledarskap. 

Rättvis behandling och trivsam miljö är viktiga faktorer för att öka 

jämställdheten. För att ledare ska kunna främja jämställdheten på en arbetsplats 

krävs det att de har kunskap om eventuella könsskillnader och skillnader mellan 

åldersgrupper när de utformar sitt ledarskap för att undvika diskriminering (Wu 

& Cheng 2015). En studie om anställdas preferenser gällande ledarskap är 

därmed viktig eftersom den kan generera kunskap som kan vara värdefull för 

ledare vid utformning av sitt ledarskap, både för att främja jämställdheten, 

trivseln och produktiviteten i organisationen.  

1.2.1. Syftesformulering och kunskapsbidrag 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns några skillnader mellan 

män och kvinnors respektive olika åldersgruppers preferenser gällande 

ledarskap. 

Genom undersökningen kommer det kunna fastställas vilken av 

ledarskapsteorierna transformativ, transaktionell och laissez-faire ledarskapsstil 

som är främst representerad bland olika grupper av anställdas preferenser 

gällande ledarskap. Vi kommer att testa ett antal hypoteser för att undersöka om 

det finns några signifikanta skillnader i preferenser gällande ledarskap. Om 

studien skulle visa att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnors eller olika åldersgruppers preferenser av ledarskap kommer resultatet 

av studien visa vilken av de tre ledarskapsteorierna som majoriteten av samtliga 

respondenter föredrar. Det är också möjligt att resultatet visar att 

respondenterna föredrar ett ledarskaps som influeras av flera ledarskapsteorier 

som exempelvis situationsanpassat ledarskap.   
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2. Teori 

Denna studie undersökte om det fanns några skillnader mellan män och kvinnors samt olika 

åldersgruppers preferenser gällande ledarskap. Detta kapitel inleds med en presentation av 

ledarskapsteorier som ingår i den empiriska undersökningen. I studien undersöks det vilken 

av de tre ledarskapsstilarna transformativ, transaktionell och laissez faire ledarskapsteori som 

män, kvinnor respektive olika åldersgrupper föredrar genom mätinstrumentet Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ). Vi har även beskrivit situationsanpassad ledarskapsteori 

som innehåller delar från flera ledarskapsteorier, bland annat de tre ovan nämnda teorierna. 

Det presenteras även en kort introduktion om jämställdhet på arbetsplatser eftersom tidigare 

forskning visat att en mer jämställd arbetsplats medför positiva effekter för en organisation. 

Kapitlet följs sedan av en redogörelse om tidigare forskningen angående män och kvinnors 

preferenser av ledarskap samt skillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. 

Avslutningsvis presenteras tidigare forskning angående olika åldersgruppers preferenser 

gällande ledarskap samt skillnader mellan olika åldersgrupper på arbetsplatsen. 

 

2.1. Ledarskap 

Ledarskap är ett brett begrepp och det finns många olika definitioner om vad 

ledarskap är och hur det bör vara. Enligt Wahl et al. (2011) definieras effektivt 

ledarskap som att lyckas få gruppen att nå målen, men tillvägagångssättet till att 

nå ett effektivt ledarskap varierar bland forskare. En stor del av 

ledarskapsforskningen tenderar att fokusera på att identifiera det ideala 

ledarskapet och hur man ska gå tillväga för att lyckas med det (Wahl et al. 2011). 

Det finns en mängd olika ledarskapsteorier och några av dem har presenterats i 

detta kapitel och i figur 1.  
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Figur 1. Ledarskapsteorierna och dess representativa faktorer.  

 

2.2. Transformativ ledarskapsteori 

Inom transformativ ledarskapsteori är det viktigt att ledarna är delaktiga i att 

skapa ett värde för de anställdas arbete (Bolden et al. 2003). För att lyckas med 

det bör ledare, enligt Bolden et al. (2003), sätta upp klara och tydliga riktlinjer 

om företagets visioner och värderingar som ska följas. Det innebär att 

kommunikation är viktigt inom transformativt ledarskap för att skapa en 

gemenskap inom organisationen. Ledare inom denna teori lägger stort fokus vid 

att implementera önskade normer och värderingar hos de anställda som 

stämmer överens med företagets åsikter (Bolden et al. 2003). Genom att arbeta 

förebyggande och utbilda och utveckla sin personal kan dessa ledare skapa en 

organisation där de anställda är medvetna om företagets värderingar och 

motiverade att arbeta i linje med organisationens uppsatta mål. Eftersom 

transformativt ledarskap arbetar förebyggande med organisationen kan det leda 

till ökad prestanda i företag även om det inte är deras primära fokus (Bolden et 

al. 2003). Enligt Asrs-ul-Haq och Kuchinke (2016) har transformativt ledarskap 

en positiv påverkan på alla undersökta faktorer inom en organisation. Studien 
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visade att transformativt ledarskap har en positiv påverkan på effektivitet, 

tillfredsställelse, extra ansträngning och gemenskap inom en organisation. Det 

innebär att en organisation på flera sätt kan förbättras genom transformativt 

ledarskap (Asrs-ul-Haq & Kuchinke 2016). Enligt Bolden et al. (2003) kan 

transformativt ledarskap leda till flera långsiktiga förbättringar inom 

organisationen. Transformativa ledare kan både tillfredsställa medarbetares 

behov och omvandla deras egenintressen så att de överensstämmer med 

organisationens egenintressen (Bolden et al. 2003). Denna typ av ledare tenderar 

att uppmuntra olika beteenden hos ledare som är positiva för organisationen 

(Bolden et al. 2003). Detta gör att medarbetare kan vara delaktiga i beslut 

eftersom de är medvetna om vad organisationen står för. Detta underlättar även 

de anställdas problemlösning som transformativa ledare vill att de anställda ska 

vara delaktiga och kreativa inom (Bolden et al. 2003). Bolden et al. (2003) 

beskriver också att transformativa ledare skapar ett högre förtroende hos sina 

anställda, vilket leder till att de anställda känner tillit till sina ledare och följer de 

beteenden som ledarna önskar. Enligt Bolden et al. (2003) tenderar individer 

inom transformativt ledarskap att motivera andra inom organisationen till en 

högre nivå av personlig prestation. Det gäller inte bara från ledare till anställd, 

utan de anställda kan också motivera och ställa krav på ledaren och övriga 

medarbetares prestation. 

Vid utformningen av MLQ fastställdes egenskaper som definierar 

transformativt ledarskap och de är: idealized influence, inspirational motivation, 

intellectual stimulation och individual consideration (Avolio et al. 1999; Bass 1997). 

Idealized influence innebär att en ledares beteende och handling har stor påverkan 

på de anställda (Bass 1997). Det är därmed viktigt att ledarens etik och 

värderingar är sunda eftersom de har stor inverkan på de anställda. Inflytandet 

på anställda gör att ledarna ofta uppfattas som förebilder för de anställda (Bass 

1997). Inspirational motivation innebär att denna typ av ledarskap försöker sätta 

upp olika typer av mål som de kommunicerar till de anställda (Avolio et al. 

1999). De motiverar de anställda genom att ofta sätta upp relativt höga mål 

samtidigt som de stöttar dem och målar upp en bild av att de uppsatta målen är 

möjliga att uppfylla. Denna typ av ledare försöker alltid ha en optimistisk 

inställning för att inspirera de anställda att nå målen och ger dem därmed en 

mening med arbetet (Avolio et al. 1999). Transformativt ledarskap kännetecknas 

också av intellectual stimulation. Detta innebär att de anställda ska vara medvetna 

om organisationens problem och utmaningar för att kunna vara delaktiga i 

processer av problemlösning och utveckling (Avolio et al. 1999). Ledarna 

utmanar de anställda att analysera problem och svårigheter för att på ett effektivt 
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sätt skapa lösningar och förbättringar i organisationen (Avolio et al. 1999). 

Vanligt förekommande inom denna typ av ledarskap är även individual 

consideration vilket innebär att ledare tar hänsyn till de anställdas individuella 

egenskaper och behov (Avolio et al. 1999). Ledare lyssnar på de anställda och 

anpassar sitt ledarskap i viss utsträckning till de anställdas olika personligheter 

för att i så stor utsträckning som möjligt få ut varje enskild individs fulla 

potential (Avolio et al 1999). Denna typ av ledarskap leder ofta till nöjda och 

tillfredsställda anställda (Antonakis et al. 2003). 

2.2.1.  Transaktionell ledarskapsteori 

Transaktionell ledarskapsteori är en traditionell ledarskapsteori som till en viss 

del används i många organisationer (Bolden et al. 2003). Bolden et al. (2003) 

beskriver transaktionellt ledarskap som en typ av ledarskap där det mest 

fokuseras på att få arbetet utfört på ett så effektivt sätt som möjligt. De beskriver 

även att ledare har ett kortsiktigt tänk och lägger stort fokus vid att maximera 

företagets vinst. Organisationer som arbetar inom denna typ av ledarstil består 

ofta av ett top-down styre med olika positioner som innehar olika stor makt 

(Bolden et al. 2003). Det innebär att relationerna inte alltid är nära och 

personliga. Relationen bygger på en typ av kontrakt där de anställda utlovas 

belöning och erkännande om de presterar på en önskvärd nivå och utför sina 

uppgifter (Bolden et al. 2003). Det är därmed stort fokus på det dagliga arbetet 

och de tilldelade uppgifterna till de olika positionerna i organisationen. I utbyte 

förväntar sig ledare att de anställda ska vara engagerade och lojala mot 

organisationen (Bolden et al. 2003). Aga (2016) beskriver att en förutsättning 

för att relationen mellan belöningar och framgångsrik prestation ska fungera är 

det viktigt att ledaren tydligt förklarar målen för de underordnade. Det innebär 

att de anställda måste vara medvetna om vad den ska göra för att uppnå 

belöningar och därmed bra prestationer (Aga 2016). Därmed kan det tänkas att 

det är minst lika viktigt med tydliga mål som belöningar för att uppnå höga 

prestationer av de underordnade. Asrs-ul-Haq och Kuchinke (2016) 

genomförde en studie för att se vilken påverkan olika ledarstilar har på 

effektivitet, tillfredsställelse, extra ansträngning och gemenskap inom 

organisationen. Det enda utmärkande resultatet från studien var att 

transaktionellt ledarskap i form av belöningar har en positiv påverkan på de 

underordnades tillfredsställelse (Asrs-ul-Haq & Kuchinke 2016). 

Vid utformningen av MLQ fastställdes ett par definitioner av transaktionellt 

ledarskap som är contingent reward och management by exception (Avolio et al. 1999). 
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Contingent reward betyder att ledare tydligt förklarar för de underordnade vad som 

förväntas av dem (Avolio et al. 1999). Dessa ledare förtydligar även vad för typ 

av belöningar de underordnade kan få om de uppnår vissa mål eller prestationer 

(Avolio et al. 1999). Management by exception innebär att ledare övervakar de 

underordnade och hur de utför sina uppgifter (Avolio et al. 1999). De försöker 

då förutse eventuella problem som skulle kunna uppstå och har då möjlighet att 

ta till åtgärder för att undvika problem (Avolio et al. 1999). Detta gör att 

organisationen kan bibehålla en jämnare prestationsnivå (Asrs-ul-Haq & 

Kuchinke 2016).  

2.2.2.  Laissez-faire ledarskapsteori 

Laissez-faire ledarskap benämns även som passive-avoidant leadership eller låt-

gå ledarskap. Enligt Avolio et al. (1999) kännetecknas laissez-faire ledarskap av att 

ledaren intar en passiv roll och undviker helst att ta beslut.  Inom denna teori 

tar inte ledaren någon aktiv roll att styra de anställda (Antonakis et al. 2003). 

Denna typ av ledare tenderar att agera först efter att problem inom 

organisationen har uppstått och är därmed passiva i sin styrning. Enligt Asrs-ul-

Haq och Kuchinke (2016) har inte denna typ av ledarstil någon positiv inverkan 

på varken effektivitet, tillfredsställelse, extra ansträngning eller gemenskap inom 

organisationen. Mycket tidigare forskning om laissez-faire ledarskap har 

fokuserat på de negativa effekterna av denna ledarstil (Yang 2015). Yang (2015) 

förklarar att även de positiva effekterna av laissez-faire ledarskap bör belysas 

eftersom de kan vara betydelsefulla inom vissa typer av organisationer. Laissez-

faire ledarskap uppfattas ofta som en frånvarande ledarstil, i vissa organisationer 

är det dock den typ av ledarskap som fungerar främst (Yang 2015). Anställda 

med hög utbildning eller som innehar någon specialkompetens har en tendens 

att arbeta bäst när de får förtroende från sina ledare att styra och kontrollera sig 

själva (Yang 2015). Ledaren har dock ett ansvar att motivera och engagera sig i 

de anställdas arbete, men måste hitta en balans i att inte engagera sig för mycket. 

Den rätta balansen av ledarens engagemang beror på förutsättningarna hos varje 

enskild organisation och dess anställda (Yang 2015).  

2.2.3.  Situationsanpassat ledarskap 

 Inom denna ledarskapsteori tenderar ledarskapet att variera genom att ledaren 

utövar olika typer av ledarstilar beroende på vilken typ av situation de befinner 

sig i (Bolden et al 2003). Inom ett situationsanpassat ledarskap kan också 

ledarskapet variera mellan olika nivåer och avdelningar i organisationen.  En 

ledare som har en situationsanpassad stil kan då även anpassa sitt ledarskap till 
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olika individer med olika behov av ledarskap inom organisationen (Bolden et al. 

2003). Enligt Bolden et al. (2003) kan det i vissa situationer vara fördelaktigt 

med en auktoritär ledarstil medan det i andra situationer krävs ett mer 

demokratiskt ledarskap. Genom att anpassa sin ledarstil kan därmed situationer 

lösas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vecchio (1987) påstår att 

situationsanpassat ledarskap i många avseenden är fördelaktigt då ledarskapet 

ofta anpassas utifrån den anställdes kompetens, erfarenhet och motivation. 

Anställda som har liten erfarenhet kräver ofta ett mer strukturerat ledarskap, 

medan anställda med mycket erfarenhet behöver inte styras på samma sätt utan 

arbetar som bäst när de får vara relativt fria. Enligt Vecchio (1987) varierar den 

mest fördelaktiga ledarskapsstilen även mellan olika typer av arbeten, både inom 

och mellan olika organisationer. Gustafsson (2012) anser att ett 

situationsanpassat ledarskap är den mest ideala typen av ledarskap även om den 

inte är helt okomplicerad. Om en ledare skulle få den att fungera skulle den 

kunna vara mycket fördelaktig för en organisation. Även Vecchio (1987) anser 

att situationsanpassat ledarskap är en fördelaktig ledarstil, dock att den behöver 

utvecklas för att kunna fungera så effektivt som möjligt. Eftersom denna studie 

undersöker eventuella skillnader mellan anställdas preferenser gällande 

ledarskap är denna ledarskapsteori relevant. Det kan tänkas att denna typ av 

ledarstil skulle kunna vara fördelaktig om det skulle visa sig att det finns 

skillnader mellan olika grupper av anställda eftersom ledare då skulle kunna 

anpassa sitt ledarskap efter anställdas olika behov. 

2.3. Preferenser gällande ledarskap 

Tidigare forskning har visat att det går att urskilja preferenser av ledarskapsstil 

hos anställda. En stor del av ledarskap är ledarens beslutsfattande och i vilken 

utsträckning denne låter de anställda vara delaktiga i beslut. Sadler och Hofstede 

(1976) förklarar genom en internationell studie att “Consult style” är den 

ledarstil som flest anställda föredrar. “Consult style” innebär att en ledare 

presenterar problemet för sina medarbetare och rådfrågar dem om råd och 

förslag innan beslut fattas (Sadler & Hofstede 1976). Bolden et al. (2003) 

förklarar att ledaren inom denna ledarstil är ytterst ansvarig för verksamheten, 

men vill att de anställda ska känna sig delaktiga i arbetet. Den ledarskapsstil som 

de anställda minst föredrog var en “Tells style” som innebär att ledaren själv tar 

beslut, informerar medarbetarna om dem och förväntar sig att medarbetarna ska 

acceptera dem utan att ifrågasätta (Hofler & Hofstede 1976). Ett annat namn 

för “Tells style” är enligt Bolden et al. (2003) auktoritär ledarstil där de anställda 

förväntas följa order, vilket är motsatsen till en demokratisk ledarstil.   
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2.4. Jämställdhet 

Enligt Wahl et al. (2011) innebär jämställdhet att alla människor, både män, 

kvinnor och olika åldersgrupper, ska ges lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom olika områden i samhället.  Enligt Wu och Cheng (2015) 

främjar jämställdhet på arbetsplatsen produktiviteten i företag, dock varierar 

effekten mellan företag beroende på storlek och de anställdas befattning eller 

position. I företag med mindre än 50 anställda kan produktiviteten öka markant 

vid högre jämställdhet bland högkvalificerade medarbetare (Wu & Cheng 2015). 

I företag med mer än 50 anställda kan produktiviteten endast öka vid högre 

jämställdhet bland lågutbildade medarbetare (Wu & Cheng 2015). Det innebär 

att företag måste fokusera på rätt grupp av medarbetare inom företaget, 

beroende på sin storlek, för att ökad jämställdhet på arbetsplatsen ska främja 

produktiviteten. Jämställdhet är en komplex, men viktig faktor och ledarskap 

samt styrning betydelsefulla medel för att lyckas (Wu & Cheng 2015). Att skapa 

en arbetsplats som kännetecknas av rättvis behandling, trivsam och hälsosam 

miljö är viktigt. För att lyckas med det är det betydelsefullt att utbilda ledare i 

skillnader mellan olika typer av människor för att undvika diskriminering och 

främja jämställdhet (Wu & Cheng 2015).  

2.5. Män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

Tidigare forskning har även visat att det finns skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser av ledarskap (Fein et al. 2010). Fein et al. (2010) fann i sin 

studie att kvinnor föredrar transformativt ledarskap mer än vad män gör. 

Studien visade även att samhällskultur är en faktor som påverkar preferenser av 

ledarskap (Fein et al. 2010). En förklaring till att det finns ett starkt samband 

mellan kvinnor och transformativt ledarskap är att kvinnor tenderar att ha 

värderingar som stämmer överens med egenskaper hos transformativt ledarskap 

(Fein et al. 2010). Transformativt ledarskap bygger på värderingar som 

ömsesidigt beroende, goda relationer och personlig utveckling som också är 

värderingar som är frekventa hos kvinnor. Fein et al. (2010) menar därmed att 

en möjlig förklaring till kvinnors starka preferens gällande transformativt 

ledarskap är kvinnors underliggande värderingar. Skillnaden mellan män och 

kvinnors preferenser gällande ledarskap är därmed att kvinnor hade ett starkare 

samband med transformativt ledarskap. Det var dock svårare att urskilja en 

generell preferens av ledarskap hos män. Enligt Fein et al. (2010) visade studien 

att ålder var en anmärkningsvärd faktor hos mäns preferens av ledarskap då män 

över 35 år föredrog transformativt ledarskap medan män under 35 år föredrog 

transaktionellt ledarskap. Detta kan förklaras av de politiska förhållanden som 
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förändrats i Rumänien under åren som även gjort att arbetsplatser har 

förändrats, och därmed även preferenser av ledarskap (Fein et al. 2010). 

Resultatet av studien visade också att kvinnor har högre preferens för både 

transformativt och transaktionellt ledarskap jämfört med män, men det var dock 

inom transformativt som de största skillnaderna mellan könen fanns (Fein et al. 

2010).   

Enligt Tokareva (2016) finns det en ingen skillnad mellan män och kvinnors 

preferenser av ledarskap då båda könen föredrog den personorienterade 

ledarskapsstilen. I undersökningen mättes preferens av personorienterat 

ledarskap och uppgiftsorienterat ledarskap. Personorienterat ledarskap är en 

mer människokännande ledarstil medan personorienterat ledarskap är en 

strukturell ledarstil (Tokareva 2016). Utifrån hur Bolden et al. (2003) beskriver 

transformativt ledarskap skulle det kunna liknas med personorienterat ledarskap 

och transaktionellt ledarskap med uppgiftsorienterat ledarskap. Kvinnor 

föredrog den personorienterade ledarstilen betydligt mer än den 

uppgiftsorienterade samtidigt som män nästintill föredrog de två ledarstilarna 

lika mycket (Tokareva 2016). Män påvisade dock också en högre preferens för 

personorienterat ledarskap (Tokarev 2016). Enligt Littrell et al. (2013) finns det 

inte heller några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors preferenser av 

ledarskap då de hade nästintill identiska resultat. Även om det enligt Littrell et 

al. (2013) inte finns någon signifikant skillnad mellan könens preferenser av 

ledarskap, fann de att deltagarna i undersökning föredrar uppgiftsorienterat 

ledarskap mer än relationsorienterat ledarskap. Det kan därmed antas att män 

och kvinnor, enligt denna studie, föredrar transaktionellt ledarskap eftersom den 

typen av ledarskap är mer kännetecknat som uppgiftsorienterat jämfört med 

transformativt ledarskap som är mer relationsorienterat (Bolden et al. 2003). 

Enligt Tokareva (2016) finns det inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser av ledarskap och att det är andra faktorer än kön som 

påverkar preferenser gällande ledarskap. Enligt Tokareva (2016) är 

självuppfattning en faktor som kan påverka preferenser av ledarskap. Tokareva 

(2016) menar därmed att kön inte påverkar preferenser gällande ledarskap i 

speciellt hög grad, utan det är mer olika individers personlighet som påverkar. 

Dessa kan variera mellan män och kvinnor vilket gör att kön inte avgör 

anställdas preferenser gällande ledarskap (Tokareva 2016). 
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2.6. Skillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen 

Ridgeway och Smith-Lovin (1999) menar att könsskillnader uppstår främst 

genom kulturella och traditionella uppfattningar om egenskaper hos män 

respektive kvinnor. Enligt Eagly och Steffen (1986) har den traditionella 

uppfattningen om att kvinnors plats primärt är i hemmet och att män ska arbeta 

skapat roller för män och kvinnor i samhället med tillhörande förväntade 

egenskaper hos respektive kön. Det kan dock antas att denna traditionella 

uppfattning börjar försvinna eftersom både män och kvinnor arbetar idag, även 

om de traditionella uppfattningarna till viss del fortfarande kan påverka. Det kan 

därmed ifrågasättas om det verkligen finns några skillnader mellan män och 

kvinnor eller om det bara är uppbyggda, traditionella uppfattningar. 

Enligt Pons et al. (2016) finns det skillnader mellan män och kvinnors beteende 

inom en organisation, speciellt när det gäller innovativt beteende. Män har oftast 

enklare att vara innovativa och bidrar i större utsträckning med nya idéer till 

organisationen än kvinnor. Det beror troligtvis inte på att kvinnor är mindre 

kreativa och innovativa än män, utan det beror snarare på att kvinnor har svårare 

att uttrycka sina idéer än vad män har (Pons et al. 2016). Kvinnor tenderar att 

ha ett behov trygghet och vara personligt engagerade i företaget för att vara 

innovativa. För att kvinnor ska känna trygghet och personligt engagemang krävs 

det att ledare ger dem förtroende och motiverar dem på ett sätt som får dem att 

våga vara innovativa (Pons et al. 2016). Enligt Pons et al. (2016) ökar mäns 

innovativa beteende främst i takt med en högre akademisk nivå av arbete och 

om de uppfattar arbetet som utmanande. Ytterligare en förklaring kan vara att 

män generellt uppfattas ha bättre självförtroende än kvinnor vilket resulterar i 

att de har ett mindre behov av stöttande och motiverande ledare jämfört med 

kvinnor (Pons et al. 2016). Även Swan et al. (1978) påstår att kvinnor har sämre 

självförtroende än män i sitt arbete vilket leder till att de har ett större behov av 

att känna trygghet i sin arbetsroll. Huruvida kvinnor generellt sett har sämre 

självförtroende än män kan dock diskuteras. Kvinnor kanske har bättre 

självförtroende än män i de situationer de är mer bekväma i, och detsamma för 

män. Eftersom Eagly och Steffen (1986) beskriver att den traditionella 

uppfattningen är att män ska arbeta och kvinnor ska sköta hemmet kan det 

tänkas att män är mer bekväma i sin arbetsroll än kvinnor. Det kan därmed antas 

att män skulle kunna ha bättre självförtroende på arbetsplatsen jämfört med 

kvinnor.  Med tanke på denna tidigare forskning är det möjligt att kvinnor 

föredrar transformativt ledarskap mer än vad män gör. Inom transformativt 

ledarskap är det viktigt med kommunikation inom organisationen mellan ledare 
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och anställda för att kunna skapa en mening med arbetet för de anställda 

(Bolden et al. 2003). Transformativa ledare tenderar även att ta hänsyn till 

enskilda individers särskilda behov. Eftersom att kvinnor enligt Pons et al. 

(2016) tenderar att ha sämre självförtroende än män och ett större behov av 

trygghet kan det innebära att kvinnor föredrar transformativt ledarskap.  

H1: Kvinnor har en högre preferens gällande transformativt ledarskap jämfört med män. 

Trots att Pons et al. (2016) påstår att män har ett mindre behov än kvinnor av 

närvarande ledare visar tidigare forskning att män inom serviceinriktade företag 

tenderar att bli mer engagerade i sitt arbete när de känner stöd från sina ledare 

(Choo & Aizzat 2016). Enligt Choo och Aizzat (2016) finns det dock inte lika 

starka samband mellan kvinnors engagemang och deras ledares stöd. Varför 

män blir mer engagerade i sitt arbete när de känner stöd från sin ledare kan bero 

på att män är mer prestationsinriktade än kvinnor, och därmed känner en större 

drivkraft för sitt arbete (Choo & Aizzat 2016). Det kan därmed innebära att män 

känner ett större behov av karriärutveckling och om de blir bekräftade av sin 

ledare kan de bli mer motiverade och engagerade i sitt arbete. Kvinnor däremot 

är inte lika prestationsinriktade som män, utan mer socialt orienterade och drivs 

av gemensamma mål (Choo & Aizzat 2016). Kvinnor har även ett större behov 

än män av att samverka och skapa relationer med andra anställda, och även med 

sin ledare (Swan et al. 1978). Män värdesätter istället belöning och lön mer för 

sin arbetstillfredsställelse än vad kvinnor gör (Swan et al. 1978). För kvinnor är 

det viktigare att träffa människor, ha bra kollegor och möjligheter till 

självständigt arbete (Swan et al. 1978). Därmed är det möjligt att anta att män 

föredrar transaktionellt ledarskap. Transaktionellt ledarskap är 

prestationsinriktat, kortsiktigt och ledare motiverar anställda genom bekräftelse 

och belöningar (Bolden et al. 2003). Eftersom män enligt Choo & Aizzat (2016) 

är prestationsinriktade och enligt (Swan et al. 1978) värdesätter belöning, kan 

det tänkas att de föredrar transaktionellt ledarskap mer än kvinnor. 

H2: Män har en högre preferens gällande transaktionellt ledarskap jämfört med kvinnor. 

Babin och Boles (1998) har undersökt skillnader mellan män och kvinnors 

beteende på arbetsplatser. Enligt studien har kvinnor svårare att hantera ökad 

stress i sitt arbete jämfört med män. Det betyder att ledare med sitt ledarskap 

kan behöva ta till speciella åtgärder för att förenkla arbetet för kvinnliga 

medarbetare (Babin & Boles 1998). Det kan innebära att kvinnor behöver tydlig 

vägledning om hur de ska hantera sådana situationer när de uppstår. Enligt 

Babin och Boles (1998) har dock män större benägenhet att avsluta sin 
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anställning på en arbetsplats på grund av missnöje och dåliga arbetsförhållanden 

jämfört med kvinnor.  Med tanke på att kvinnor enligt Babin och Boles (1998) 

och Choo & Aizzat (2016) behöver mer stöd och vägledning av sin ledare än 

vad män gör, och enligt Pons et al. (2016) har sämre självförtroende än män i 

arbetssituationer kan det tänkas att män föredrar laissez-faire ledarskap i större 

utsträckning än kvinnor. Det kan antas att män hanterar ett laissez-faire 

ledarskap med frånvarande ledare på ett bättre sätt än vad kvinnor gör i samma 

situation på grund av att män generellt sett är mer trygga och självsäkra. 

H3: Män har en högre preferens gällande laissez-faire ledarskap jämfört med kvinnor. 

2.7. Olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap 

Vilka åldrar som tillhör de yngre och äldre åldersgrupperna och hur många 

åldersgrupper som finns kan vara svårt att definiera och uppfattningarna kan 

variera. I den här undersökningen har vi valt att använda oss utav fler 

åldersgrupper och gränsen mellan de yngre och äldre åldersgrupperna går vid 40 

år. Litteraturen kommer därmed tolkas på så sätt att anställda som är 40 år och 

yngre tillhör de yngre åldersgrupperna och anställda som är över 40 år tillhör de 

äldre åldersgrupperna.  

Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan olika åldersgrupper 

gällande preferenser av ledarskap. Enligt Fein et al. (2010) påverkas mäns 

preferenser av ledarskap av deras ålder. Studien visade att män över 35 år 

föredrog transformativt ledarskap medan män under 35 år föredrog 

transaktionellt ledarskap. Enligt Littrell et al. (2013) finns det skillnader mellan 

olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap. Äldre anställda tenderar att 

föredra och värdesätta ett ledarskap som är traditionellt, strukturerat, stabilt och 

där de olika rollerna är tydligt definierade (Littrell et al. 2013). Även de yngre 

anställda tenderar att värdesätta ett ledarskap med tydlig definiering av olika 

roller, men föredrar ett mer fritt ledarskap där de får vara en del av 

organisationen och vara delaktiga i beslut (Littrell et al. 2013). De vill gärna vara 

med och bidra med idéer och nya initiativ i högre utsträckning än äldre anställda 

(Littrell et al. 2013). Även Yu och Miller (2005) fann skillnader i preferenser 

gällande ledarskap mellan olika åldersgrupper. Undersökningen omfattar 

Generation X och Y, i Generation X inkluderas människor som är födda år 1980 

och senare och i Generation Y människor som är födda före år 1980. Det 

innebär att Generation X tillhör den yngre åldersgruppen och Generation Y 

tillhör den äldre åldersgruppen. Studien visade att den yngre åldersgruppen 

föredrog ett ledarskap där de får vara delaktiga i beslutstagande och samtidigt 
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arbeta självständigt vilket kännetecknas av ett relationsorienterat ledarskap (Yu 

& Miller 2005). Den äldre åldersgruppen föredrog ett ledarskap där de kan 

arbeta i team och vill gärna få tydliga instruktioner och direktiv från sin ledare 

vilket innebär ett mer uppgiftsinriktat ledarskap (Yu & Miller 2005).   

Littrell et al. (2013) och Yu och Miller (2005) har därmed kommit fram till 

liknande resultat. Bolden et al. (2003) beskriver transformativt ledarskap som en 

teori där ledare tydligt förklarar hur medarbetarna ska bete sig i sina olika roller 

och samtidigt låter dem vara delaktiga i beslut för att bidra till organisationens 

utveckling, vilket kan liknas med relationsorienterat ledarskap.  Transaktionellt 

ledarskap kännetecknas enligt Bolden et al. (2003) av ledare som tydligt förklarar 

för sina medarbetare vad som förväntas av dem och hur de ska prestera. För att 

styra medarbetarna till förväntad prestation använder ledare tydliga och strikta 

direktiv (Bolden et al. 2003), vilket kan liknas med uppgiftsorienterat ledarskap. 

Utifrån resultat av tidigare forskning kan det därmed tänkas att yngre arbetare 

föredrar ett transformativt ledarskap samtidigt som äldre arbetare föredrar ett 

transaktionellt ledarskap.  

2.8. Skillnader mellan olika åldersgrupper på arbetsplatsen 

Enligt Wong et al. (2008) finns det vissa skillnader mellan individer som tillhör 

olika åldersgrupper. De tror dock inte att dessa beteenden och värderingar 

tillhör en specifik åldersgrupp utan att det mer handlar om ett mönster av ålder 

(Wong et al. 2008). Det innebär att de som tillhör de äldre åldersgrupperna idag 

troligtvis hade liknande beteenden som de yngre åldersgrupperna hade när de 

var i den åldern. En individs beteenden och värderingar förändras därmed i takt 

med åldern (Wong et al. 2008). Det finns följaktligen skillnader mellan olika 

åldersgrupper, även om dessa skillnader inte är fasta och unika för en specifik 

åldersgrupp utan kommer att förändras över tid (Wong et al. 2008). Därmed 

kan forskning gällande anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna som 

skrevs för ett flertal år sedan vara relativt lik dagens forskning om anställda som 

tillhör de yngre åldersgrupperna. 

Wong et al. (2008) har bland annat undersökt skillnader mellan Generation Y, 

vilket är individer födda mellan år 1982 och 2000, och Baby Boomers, som är 

individer födda mellan år 1945 och 1964. Vi definierar därmed Generation Y 

som de yngre åldersgrupperna och Baby Boomers som de äldre 

åldersgrupperna. Anställda personer som tillhör de yngre åldersgrupperna 

tenderar att vara mer angelägna att utvecklas och klättra i karriärstegen jämfört 

med de äldre åldersgrupperna. Wong et al. (2008) beskriver att det är relativt 
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naturligt eftersom de äldre åldersgrupperna är närmare slutet av sina karriärer 

och prioriterar därmed inte sin karriärutveckling i lika hög grad. De yngre 

åldersgrupperna motiveras även mer av karriärutveckling till sitt arbete jämfört 

med de äldre åldersgrupperna. Detta beror troligtvis också på deras unga ålder 

och vilja att utvecklas i sina karriärer jämfört med anställda som har en högre 

ålder (Wong et al. 2008). De anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna är 

därmed mer motiverade till att lära sig nya saker och göra ett gott intryck 

eftersom att de i sin unga ålder lägger grunden för sin framtid. Wong et al. (2008) 

påstår att de äldre åldersgrupperna motiveras mer av makt, påverkan och ansvar. 

Även detta kan bero på deras ålder och att de troligtvis har arbetat längre inom 

en organisation och därmed har kunskap och erfarenhet till att vara med och 

påverka och ta ansvar för organisationen (Wong et al. 2008). Med tanke på att 

anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna är mer motiverade och 

engagerade i arbetet kan det tänkas att de föredrar att arbeta i en inspirerande 

och positiv arbetsmiljö mer än vad de äldre åldersgrupperna gör. De yngre 

åldersgrupperna skulle därmed kunna föredra ett transformativt ledarskap som 

enligt Bolden et al. (2003) kännetecknas av inspirerande, motiverande och 

delaktiga ledare. 

En studie utfördes av Horeczy et al. (2012) för att undersöka preferenser 

gällande ledarskap hos Generation Y, vilket är individer födda mellan år 1980 

och 1994 (McCrindle 2006), vilka i denna studie ansågs tillhöra de yngre 

åldersgrupperna, visade att den yngre åldersgruppen av anställda har högre 

preferens gällande transformativt ledarskap. Enligt Martin (2005) och 

(Rodriguez et al. 2003) tenderar de yngre åldersgrupperna att vilja vara 

oberoende, ha friheten samt flexibiliteten att utföra arbetsuppgifter i sin egna 

takt och stil. De äldre åldersgrupperna föredrar mer regelbundna schemalagda 

arbetstider, medan de yngre åldersgrupperna prefererar mer flexibla 

arbetstimmar (Rodriguez et al. 2003). De yngre åldersgrupperna av anställda har 

även ett kortsiktigt tänkande och förväntar sig att de ska få feedback omedelbart 

samt belöningar för deras ansträngningar (Lowe et al. 2011). Trots det är inte 

lön och prestigefyllda jobb lika viktig för de yngre åldersgrupperna jämfört med 

de äldre åldersgrupperna (Dublin 2008).        

Enligt Chatzky (2002) förblir inte de individer som tillhör Generation X i en 

och samma anställningsplats mer än 5 år, och majoriteten av anställda byter 

anställningsplats vid 3-årsperioden. Generation X är i detta fall individer födda 

mellan år 1965 och 1979, som ansågs tillhöra de yngre åldersgrupperna i denna 

studie. Tulgan (2000) påstår att skillnaden mellan Generationen X och 
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generationen Babyboomers, vilket är individer födda mellan år 1946 och 1964 

och vilka i denna studie ansågs tillhöra de äldre åldersgrupperna är att de äldre 

åldersgrupperna lever för att arbeta medans de yngre åldersgrupperna arbetar 

för att kunna leva. En annan skillnad mellan dessa åldersgrupper är att de äldre 

åldersgrupperna prefererar att arbetsmiljön är konstruerad på ett sätt att den är 

till fördel och bidragande till resultatorienteringen, medan de yngre 

åldersgrupperna föredrar att arbetsmiljön är konstruerad på ett sätt som bidrar 

till att bygga relationer (Loomis 2000). Enligt F. A. Booth (1999) föredrar de 

yngre åldersgrupperna att arbeta ensamma istället för i grupper, de är mer 

teknologiskt orienterade och välutbildade, jämfört med de äldre 

åldersgrupperna.  

H4: Anställda personer som tillhör de yngre åldersgrupperna har högre preferens gällande 

transformativt ledarskap jämfört med de anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna. 

Anthun och Innstrand (2016) har undersökt beteenden hos anställda i de tre 

åldersgrupperna: yngre anställda (under 30 år), medelålders anställda (30 - 49 år) 

och äldre anställda (över 50 år). Anthun och Innstrand (2016) menar att de 

anställdas ålder och karriärutveckling även påverkar deras arbetstillfredsställelse. 

Anställda som tillhör en yngre och oerfaren åldersgrupp har en mer positiv 

inställning till arbetet jämfört med de äldre anställda som har mer 

yrkeserfarenhet. Den yngre åldersgruppen är positivt inställda till arbetet 

eftersom de är glada över att ha ett arbete och inte har lika mycket att jämföra 

med på grund av sin låga yrkeserfarenhet. Detta leder till att de har en relativt 

hög arbetstillfredsställelse (Anthun & Innstrand 2016). Anthun och Innstrand 

(2016) menar dock att anställda i en ung ålder som håller på att starta upp en 

karriär samtidigt som de skapar en familj lätt känner en för hög arbetsbelastning 

och stress. Med åldern ökar också anställdas förväntningar på arbetet på grund 

av att de anställda börjar jämföra olika yrken och positioner. Det kan leda till 

visst missnöje hos anställda i medelåldern vilket gör att arbetstillfredsställelsen 

minskar (Anthun & Innstrand 2016). När de anställda blir ännu äldre tenderar 

dock arbetstillfredsställelsen att öka igen. Det gör den på grund av att de 

anställda börjar inse att det inte finns många alternativa arbeten tillgängliga för 

dem eftersom de börjar närma sig slutet av sina karriärer (Anthun & Innstrand 

2016). Därmed har de äldre åldersgrupperna en relativt hög 

arbetstillfredsställelse. Loomis (2000) anser att de yngre åldersgrupperna 

tenderar att vara mer självmotiverade, självständiga och självförsörjande, medan 

de äldre åldersgrupperna har benägenheten för att vara mer flitiga på arbetet och 

där en mer stabil arbetsmiljö är föredragen. När det handlar om ledarstilar 
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accepterar de äldre åldersgrupperna kommandokedjan, då de förväntar sig att 

en ledare ska tillhandahålla vilken riktning de anställda ska arbeta mot och hur 

organisationens mål ska uppnås (Yu & Miller 2005).  

Enligt Anthun och Innstrand (2016) påverkar de anställdas ålder till viss del även 

deras behov av ledning. För anställda som tillhör yngre åldersgrupper är det 

viktigt med gemenskap och stöd från mer erfarna medlemmar inom 

organisationen. Detta kan bero på att de unga anställda är mer motiverade till 

karriärutveckling som Wong et al. (2008) påstår. De är då mer angelägna att 

skapa kontakter och dra lärdomar från erfarna individer som redan skapat en 

karriär. Anthun och Innstrand (2016) påstår likaledes att anställda som tillhör 

de äldre åldersgrupperna har ett större behov av erkännande och belöning från 

ledningen för att känna att deras arbete är värdefullt (Anthun & Innstrand 2008). 

Det kan därmed tänkas att anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna har en 

högre preferens gällande transaktionellt ledarskap jämfört med de yngre 

åldersgrupperna då den typen av ledarskap enligt Bolden et al. (2003) 

kännetecknas av struktur och belöning, vilket de äldre åldersgrupperna 

värdesätter. 

 H5: Anställda personer som tillhör de äldre åldersgrupperna har högre preferens gällande 

transaktionellt ledarskap jämfört med de anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna.  
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3. Metod 

Detta kapitel innefattar en redogörelse för vårt tillvägagångssätt angående den empiriska 

undersökningen. Kapitlet har inletts med en beskrivning beträffande valet av forskningsstrategi 

och vilka fördelar och nackdelar som existerar med våra val. Därefter presenteras hur vår 

datainsamlingsmetod, urval och dataanalys genomförts. Kapitlet har avslutats med en 

redogörelse för studiens reliabilitet och validitet, samt källkritik. 

 

3.1. Forskningsstrategi 

Studien har genomförts med hjälp av enkäter och är därmed en kvantitativ 

undersökning. En kvantitativ forskningsstrategi har valts eftersom studien syftar 

till att samla in mycket information för att om möjligt kunna generalisera 

resultatet. Bryman och Bell (2011) beskriver dock att det alltid finns 

begränsningar vid generalisering och att det inte går att generalisera resultatet 

bredare än inom den population som undersökningen genomförts. Det innebär 

därmed att vårt resultat inte går att generalisera till hela populationen av 

anställda, utan endast inom de företag vi genomfört undersökningen inom och 

eventuellt liknande företag. Enligt Bryman och Bell (2011) handlar kvantitativ 

forskning om insamling av numeriska data och undersöka relationen mellan 

teori och empiri. Eftersom det finns tidigare forskning inom detta område är 

det lämpligt att använda en kvantitativ metod då teorin till viss del styr 

undersökningen. Studien är därmed deduktiv vilket innebär att studien har 

utgått från befintlig teori som ligger till grund för ett antal hypoteser som har 

testats i undersökningen. Det har även lett till att studien är relativt strukturerad 

för att göra det möjligt att kunna generalisera resultatet, vilket också 

kännetecknas av en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2011).  

Tidigare forskning och de vetenskapliga arbeten som ligger till grund för den 

här studien har mestadels använt sig av enkäter. Enkäter medför ingen 

intervjuareffekt, respondenter kan vara anonyma och tenderar att lämna mer 

ärliga svar på känsliga frågor i enkäter jämfört med intervjuer (Bryman & Bell 

2011). Många respondenter är troligtvis inte medvetna om vad de olika 

ledarskapsteorierna innebär och kan därmed inte avgöra vilken av de tre 

teorierna de föredrar. Därför är det fördelaktigt att låta dem värdera hur väl olika 

påståenden, som definierar de olika ledarskapsteorierna, stämmer in på dem. 

Genom att använda enkäter minskar risken för att frågor formuleras på olika 

sätt, jämfört med exempelvis intervjuer (Bryman & Bell 2011). Eftersom 

ledarskapsteorierna i flera avseenden är relativt lika är det viktigt att 
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respondenterna får samma förutsättningar att svara på frågorna och enkäter är 

därmed fördelaktigt eftersom det vid intervjuer finns risk för viss 

intervjuareffekt. Nackdelen med enkäter är att man inte kan hjälpa 

respondenterna om de exempelvis inte förstår frågorna eller kan ställa eventuella 

uppföljningsfrågor (Bryman & Bell 2011). Det innebär att det finns en risk att 

frågor kan misstolkas eller att undersökningen går miste om viktig fördjupad 

information. Vi tror dock inte att det är något stort problem i vår undersökning 

eftersom vi har försökt formulera frågorna så tydligt som möjligt och inte kände 

något stort behov av att ställa uppföljningsfrågor till respondenterna i detta fall.  

3.2. Datainsamlingsmetod  

Vi har använt oss av en redan befintliga enkät som heter Multifactor Leadership 

Questionnaire. MLQ konstruerades av Bass och Avolio när de utvecklade 

definitioner av transformativ, transaktionell och laissez-faire ledarskapsteori 

(Avolio et al. 1999). De fastställde olika påståenden som definierar de olika 

ledarskapsteorierna som sedan kunde mätas i modellen. MLQ är ett flitigt 

använt mätinstrument inom undersökningar av ledarskap även om den har fått 

en del kritik genom åren. MLQ har enligt vissa forskare ansetts inte vara 

tillräckligt omfattande i vissa situationer vilket har lett till att modellen har 

utvecklats och idag finns det flera versioner av MLQ att använda (Avolio et al. 

1999). Enkäten är ursprungligen på engelska och utformad för att besvaras av 

ledare för att mäta deras individuella ledarstil. I denna studie har enkätfrågorna 

översatts till svenska och omformulerats för att kunna besvaras av anställda 

angående vilken av de tre ledarskapsteorierna de föredrar hos en ledare. Vi har 

genomfört en pilotundersökning för att kontrollera frågorna, och vissa frågor 

omformulerades efter resultatet av vår pilotundersökning. Enligt Bryman och 

Bell (2011) är pilotundersökning ett sätt att säkerställa att frågorna fungerar och 

undersökningen blir bra i sin helhet. En negativ aspekt med enkäter är att det 

finns en risk för stort bortfall (Bryman & Bell 2011), trots detta var enkäter den 

mest passande metoden för denna studie utifrån tids - och kostnadsperspektiv. 

För att minska bortfallet har vi haft kontakt med chefer på företagen vi skickat 

ut enkäten till för att de ska uppmuntra de tillfrågade att besvara enkäten.  

Enkäten bestod av 21 påståenden som respondenterna har besvarat utifrån hur 

väl de stämmer in på hur de vill att en ledare ska vara (se bilaga 8.1). 

Svarsalternativen går från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt”. För att kunna 

räkna ut en poäng för vilken ledarskapsteori varje respondent föredrar har varje 

svarsalternativ kodats från 0–4, detta beskrivs närmare i dataanalysen.  
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Tabell 1. Svarsalternativen och dess givna poäng. 
 

Svarsalternativ Stämmer 

inte alls 

Stämmer till 

en liten del 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

ganska väl 

Stämmer 

helt 

Poäng 0 1 2 3 4 
 

Respondenterna har delats in i 6 olika åldersgrupper för att kunna undersöka 

om det finns några skillnader mellan åldersgrupperna. I enkäten fick även 

respondenterna besvara om de är man eller kvinna för att sedan kunna jämföra 

och analysera resultaten. Ursprung och befattning efterfrågades i vår enkät 

eftersom vi hade tänkt analysera om kultur eller typ av anställning är en 

bidragande variabel för preferenser gällande ledarskap, men då vi inte fick den 

information som krävdes valde vi att inte genomföra någon vidare analys av de 

variablerna. Respondenternas rankning av påståendena låg till grund för 

beräkningen av vilken ledarskapsteori som stämmer bäst in på varje enskild 

respondents preferens av ledarskap. Enkäterna skickades främst ut som 

webbenkäter, men även pappersenkäter har skickats ut till några få respondenter 

som vi inte kunde nå via mail.  

3.3. Urval  

Vi valde att utföra vår undersökning i tre olika typer av företag för att få större 

variation bland respondenterna vad gäller exempelvis ålder. Vårt urval är ett 

icke-sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval, vilket gör att 

generaliserbarheten till viss del är begränsad. Vi valde dock denna typ av urval 

eftersom att det innebar stora tids- och kostnadsbesparingar.  

Det första företaget som enkäten skickades ut till är Kentucky Fried Chicken 

(KFC) som är en snabbmatskedja med fyra restauranger i Sverige och cirka 100 

anställda. Även entreprenadföretaget Emtbjörks AB med cirka 50 anställda har 

deltagit i undersökningen. Det tredje företaget som deltog i studien är 

Uddeholms AB med cirka 800 anställda. Enkäten skickades ut till samtliga 

anställda på KFC och Emtbjörks AB, samt till 450 anställda på Uddeholms AB. 

Antalet utskickade och besvarade enkäter är inte jämnt fördelat mellan de tre 

företagen och därför skedde det ingen jämförelse mellan företagens resultat av 

undersökningen. 

I tabell 2 går det att utläsa att svarsfrekvensen på enkäten var 30% vilket kan ses 

som relativt lågt och enligt Bryman och Bell (2011) kan ett stort bortfall innebära 

att risken för fel och skevheter ökar. En svarsfrekvens på 30% är i många fall 
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ändå acceptabelt om forskaren tar hänsyn till de begränsningar som det medför 

(Bryman & Bell 2011). Det bör därmed beaktas att resultatet kan påverkas av 

det bortfallet. I tabell 2 går det även att utläsa att antalet manliga respondenter 

var betydligt större än antalet kvinnliga respondenter. Den ojämna fördelningen 

beror troligtvis på män var överrepresenterade i två av företagen. Det innebär 

att resultatet av undersökningen kan innehålla fel och skevheter som också bör 

tas i beaktning. Antalet respondenter i de olika åldersgrupperna var relativt 

jämnt fördelade med undantag från gruppen 19 år och yngre som endast bestod 

av 8 respondenter vilket kan tas i beaktning.   

 
Tabell 2. Svarsfrekvensen på enkäten och fördelningen mellan män och kvinnor. 
 

Företag Antal 
utskickade 

enkäter 

Antal 
besvarade 
enkäter 

Svarsfrekvens Kvinnliga 
respondenter 

Manliga 
respondenter 

Samtliga 600 st 180 st 30% 57 st 123 st 

KFC 100 st 30 st 30% 15 st 15 st 

Emtbjörks 
AB 

50 st 17 st 34% 7 st 10 st 

Uddeholms 
AB 

450 st 133 st 29% 35 st 98 st 

 

 

3.4. Dataanalys 

En manuell beräkning av respondenternas svar utfördes för att få fram ett 

resultat som sedan kunde analyseras. Varje påstående tillhör en viss egenskap 

hos en ledare som i sin tur hör till en viss teori. Transformativt ledarskaps mätta 

egenskaper är idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation och 

individual consideration. Transaktionellt ledarskaps mätta egenskaper är contingent 

reward och management by exception. Laissez-faire ledarskap mäts endast som en 

faktor i sin helhet. Se bilaga 8.1 för ytterligare information angående 

utformningen av enkäten. Varje mätt faktor består av tre påståenden vilket gör 

att det totalt blir 21 påståenden av de sju faktorerna. De olika svarsalternativen 

rangordnades från 0–4 vid beräkningen och varje faktor fick en viss poäng och 

ju högre poäng en faktor fick, ju viktigare anser respondenten att den är hos en 

ledare. Det maximala värdet för respektive faktor med tillhörande tre frågor var 

därmed 12. Poängen för de olika egenskaperna räknades sedan ihop och 
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hänföras till respektive ledarskapsteori. Det räknades ut ett medelvärde för varje 

ledarskapsteori eftersom enkäten bestådd av olika antal faktorer för de tre 

teorierna. Resultaten presenteras i tabeller och diagram. I dessa redovisas det 

hur män, kvinnor och olika åldersgrupper värderar de olika ledaregenskaperna 

och utifrån det även vilken ledarskapsteori de föredrar. Innan resultatet 

analyserades identifierade vi ett antal outliers med avvikande värden som sedan 

exkluderades ur analysen för att minska risken för skevheter i resultatet.  

3.4.1.  Exploratorisk faktoranalys 

En exploratorisk faktoranalys används frekvent i syfte att samla information om 

eller undersöka korrelationen mellan en uppsättning av variabler (Pallant 2016). 

Denna sorts analys är passande för en sådan studie som denna eftersom vi vill 

undersöka om det går att finna några förklaringar mellan faktorerna som 

eventuellt kan underlätta analysen (Pallant 2016). Syftet med den exploratoriska 

faktoranalysen är att undersöka den underliggande strukturen i vår data. Det är 

viktigt att valen som begås vid utformningen av en faktoranalys är 

välgenomtänkta eftersom varje beslut kommer påverka resultatet, om man inte 

är försiktig med vilka beslut som tas kommer det leda till missvisande resultat 

(Finch & West 1997; Fabrigar et al. 1999). En faktoranalys används också för 

att undersöka om en faktor eller fråga verkligen mäter det den ska mäta (Bryman 

& Bell 2011). Då vi mätte olika faktorer inom flera variabler och använde oss 

utav en redan befintliga enkät var vi intresserade av att undersöka hur väl teorin 

angående de olika ledarstilarna stämmer överens med vårt empiriska utfall. Vi 

ville därmed se om de olika faktorerna gick att utläsa i vår data genom att de 

olika faktorerna bildar varsin komponent i faktoranalysen. För att undersöka 

om de olika faktorerna inom varje ledarskapsstil mäter samma sak, det vill säga 

en viss typ av ledarskap, har ett värde i form av Cronbach’s alpha räknats ut. 

Cronbach’s alpha är ett mått på mätinstrumentets validitet och detta värde ska 

helst vara över 0,7 för att de olika delarna i testet ska anses mäta samma sak 

(Pallant 2016). Det är intressant att undersöka detta värde eftersom de olika 

faktorerna mäter olika aspekter inom en viss ledarskapsstil, men samtidigt mäter 

samma typ av ledarskap. 

 

3.4.2.  Anova-test 

För att analysera insamlade data har även en variansanalys genomförts på de 

uppsatta hypoteserna genom ett anova-test i dataprogrammet SPSS. Eftersom 

resultatet av studien har grundats på olika gruppers medelvärden av de olika 
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ledarskapsteorierna passade denna analysmetod (Pallant 2016). Anova-test 

passade också bra eftersom det kan analyseras fler än två grupper och vi hade 

fler än två åldersgrupper i vår studie. Enligt Pallant (2016) jämför ett anova-test 

medelvärden mellan flera grupper och om testet påvisar en signifikant skillnad 

mellan grupper kan nollhypotesen förkastas vilket innebär att det till en viss 

sannolikhet finns en skillnad mellan grupperna. Om resultatet av ett anova-test 

visar ett värde av p = 0,05 eller mindre finns det en signifikant skillnad mellan 

grupperna (Pallant 2016). Om p = 0,05 är det 5% chans att nollhypotesen 

stämmer vilket är gränsen vi accepterar för att förkasta nollhypotesen. Vi satte 

upp 5 hypoteser som har testats. Vi satte inte upp några nollhypoteser eftersom 

den generella nollhypotesen för alla 5 hypoteser innebar att det inte finns några 

skillnader mellan anställdas preferenser gällande ledarskap.   

3.5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om mätningens pålitlighet, det vill säga om undersökning 

skulle visa samma resultat om den skulle göras fler gånger (Bryman & Bell 2011). 

Det handlar därmed om hur tillförlitligt undersökningen har genomförts. 

Enkäten utformades på samma sätt till samtliga respondenter vilket är en 

förutsättning för att undersökningen ska kunna replikeras och svaren ska bli 

desamma. Dock har vissa respondenter som inte kunde nås via mail besvarat 

exakt samma enkät i pappersform, vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. 

Tydliga instruktioner för genomförandet av enkäten formulerades även för att 

öka tillförlitligheten av undersökningen. Replikerbarheten kan näst intill aldrig 

garanteras, därmed kan det finnas svagheter gällande reliabiliteten. För att öka 

reliabiliteten och replikerbarheten valde vi en kortare version av MLQ för att 

undvika att respondenterna tappar motivationen att besvara enkäten. Om 

respondenterna skulle bli trötta och omotiverade när de besvarar enkäten skulle 

det enligt Bryman och Bell (2011) kunna leda till att deras svar inte är helt 

pålitliga, vilket skulle kunna försämra replikerbarheten och reliabiliteten. Att vi 

valde en kortare version av MLQ kan dock leda till att validiteten 

försämras.  Validitet handlar om i vilken utsträckning ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter det studerade begreppet (Bryman & Bell 2011). Då vi har använt 

oss av en redan befintlig enkät kan validiteten antas vara relativt hög då 

forskarna som utvecklat enkäten har studerat området i många år. Antonakis et 

al. (2003) anser dock att senare versioner av MLQ än den vi använde har hög 

validitet, därmed kan validiteten ha försämrats eftersom vi valde en tidigare 

version av enkäten. Vi valde en tidigare version eftersom den var betydligt 

kortare än de senare, vilket vi tror kan minska bortfall. Enligt Bryman och Bell 
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(2011) bör allt för långa enkäter undvikas. Vi har även översatt enkäten från 

engelska till svenska för att den ska bli enklare att förstå, vilket kan ha försämrat 

studiens validitet. För att förbättra validiteten genomfördes 

pilotundersökningen, för att säkerställa att enkäten fungerar och för att kunna 

ta emot synpunkter om förbättringar av enkäten. 

3.6. Forskningsetik 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det etiska regler inom forskning som 

handlar om frivillighet, informering och anonymitet. Respondenterna har vid 

genomförandet av enkäten informerats om undersökningens syfte för att de ska 

vara medvetna om vad deras svar bidrar till. Det förklarades även att 

undersökningen är frivillig för att försäkra att samtyckeskravet följs. Möjligheten 

att avbryta ett påbörjat deltagande av enkäten fanns också om respondenten 

hade velat det. Enkäten var även anonym och uppgifterna från respondenternas 

svar har endast använts i undersökningens syfte. Det innebär att nyttjandekravet 

uppfylls vilket innebär att uppgifterna om respondenterna inte kommer nå ut 

till obehöriga (Bryman & Bell 2011). 

3.7. Källkritik 

Vi har främst använt oss utav litteraturkällor i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker. De flesta vetenskapliga artiklar har hämtats från akademiska journaler 

som varit märkta med “peer-reviewed”. Vi har dock även använt oss utav 

artiklar som inte innehar den kvalitetsmärkningen. Dessa artiklar har använts för 

att de är relevanta för den här studien, trots deras eventuellt bristfälliga kvalitet.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen och inletts med en redogörelse av 

faktoranalysens resultat. Därefter har män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

redovisats i tabeller och diagram, följt av resultaten från anova-testerna som genomfördes till 

dess tillhörande hypoteser som är hypotes 1,2 och 3. Sedan har olika åldersgruppers preferenser 

gällande ledarskap redovisats i tabeller och diagram, följt av resultaten från anova-testerna 

som genomfördes till dess tillhörande hypoteser som är hypotes 4 och 5. 

 

4.1. Exploratorisk faktoranalys 

En faktoranalys genomfördes på insamlade data för att undersöka den 

underliggande strukturen i den. Syftet med faktoranalysen var att undersöka om 

de olika faktorerna för respektive ledarstil verkligen går att utläsa i 

undersökningen. Faktoranalysen genomfördes eftersom de olika faktorerna är 

viktiga komponenter för den vidare analysen av undersökningens resultat, vilket 

gör det relevant att undersöka hur den underliggande strukturen av de olika 

faktorerna ser ut.  

Genom faktoranalysen fann vi att transformativt ledarskap laddade med tre 

komponenter, vilket kan utläsas i tabell 3. Resultatet stämmer inte helt överens 

med teorin eftersom transformativt ledarskap enligt Avolio et al. (1999) och 

Bass (1997) består av de fyra faktorerna idealized influence, inspirational motivation, 

intellectual stimulation och individual consideration. Transformativt ledarskap fick även 

ett värde för Cronbach’s alpha på 0,821. 

 
Tabell 3. Faktoranalys transformativt ledarskap (Total Variance Explained). 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,215 35,122 35,122 4,215 35,122 35,122 

2 1,207 10,062 45,184 1,207 10,062 45,184 

3 1,086 9,046 54,230 1,086 9,046 54,230 

4 ,983 8,188 62,418    

5 ,769 6,411 68,830    

6 ,684 5,699 74,529    

7 ,667 5,560 80,088    

8 ,618 5,149 85,237    

9 ,552 4,601 89,839    

10 ,465 3,878 93,716    

11 ,442 3,683 97,399    
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12 ,312 2,601 100,000    

Transaktionellt ledarskap laddade med två komponenter, vilket kan utläsas i 

tabell 4. Resultatet stämmer därmed överens med teorin eftersom transaktionellt 

ledarskap enligt Avolio et al. (1999) består av de två faktorerna contingent reward 

och management-by-exception. Transaktionellt ledarskap fick även ett värde för 

Cronbach’s alpha på 0,688. 

Tabell 4. Faktoranalys transaktionellt ledarskap (Total Variance Explained). 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,342 39,025 39,025 2,342 39,025 39,025 

2 1,316 21,932 60,958 1,316 21,932 60,958 

3 ,780 12,994 73,952    

4 ,659 10,988 84,940    

5 ,494 8,238 93,178    

6 ,409 6,822 100,000    

 

Laissez-faire laddade med en komponent, vilket kan utläsas i tabell 5. Resultatet 

stämmer därmed överens med teorin eftersom laissez-faire ledarskap enligt 

Avolio et al. (1999) endast består av en faktor i form av laissez-faire. Laissez-faire 

ledarskap fick även ett värde för Cronbach’s alpha på 0,582.  

Tabell 5. Faktoranalys laissez-faire ledarskap (Total Variance Explained). 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,665 55,499 55,499 1,665 55,499 55,499 

2 ,747 24,897 80,397    

3 ,588 19,603 100,000    

 

4.2. Män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

Vid sammanställningen av enkäterna räknades ett medelvärde ut för varje 

ledarstil utifrån de 21 uppsatta påståenden för respektive respondent. Dessa 

medelvärden för samtliga respondenter slogs sedan ihop och det räknades ut ett 

snitt för varje ledarskapsteori. Samtliga medelvärden räknades ut manuellt och 

kan variera mellan 0–12. Varje fråga hade ett värde mellan 0 – 4, som det har 

beskrivits tidigare, och varje faktor bestådd av tre frågor vilket innebar att en 

faktor kunde maximalt ha ett medelvärde på 12. Det räknades ut ett medelvärde 

för varje faktor som ingick i mätningen, som sedan lades ihop till ett sammanlagt 
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medelvärde för en faktor för varje ledarskapsstil. Medelvärdet var då ett 

genomsnittligt medelvärde för tre frågor inom respektive ledarstil. Desto högre 

medelvärde tyder på en högre preferens för en viss typ av ledarskap och ett lågt 

medelvärde tyder på en låg preferens av viss typ av ledarskap. Utifrån tabell 6 

går det att utläsa att transformativt ledarskap har ett totalt medelvärde på 9,92 

vilket är det högsta medelvärdet av de tre ledarskapsteorierna. Det innebär att 

de tillfrågade respondenterna föredrar transformativt ledarskap mest.  

I tabell 6 går det även att utläsa män respektive kvinnors genomsnittliga 

medelvärden för de tre ledarskapsteorierna. Tabellen visar att både män och 

kvinnor föredrar transformativt ledarskap mer än transaktionellt ledarskap och 

laissez-faire ledarskap. Enligt tabell 6 har kvinnor en högre preferens för 

transformativt och transaktionellt ledarskap jämfört med män eftersom de har 

högre medelvärden på dessa två ledarstilar. Det går även att utläsa att män har 

en har en högre preferens för laissez-faire ledarskap än vad kvinnor har även 

om skillnad är marginell.  

 
Tabell 6. Fördelningen av medelvärden och standardavvikelse på de tre olika 

ledarskapsteorierna beroende på kön. 

  

Kategori Transformativt 
ledarskap M (SD) 

Transaktionellt 
ledarskap M (SD)  

Laissez-faire 
ledarskap M (SD) 

Totalt 9,92 (1,28) 9,16 (1,71) 6,2 (2,56) 

Kvinnor 10,14 (1,3) 9,37 (1,81) 6,16 (2,67) 

Män 9,88 (1,26) 9,07 (1,66) 6,22 (2,51) 

I figur 2 går det att utläsa att majoriteten av samtliga respondenterna har en 

högre preferens för transformativt ledarskap jämfört med de övriga ledarstilarna 

då 56,8% av respondenterna föredrar transformativt ledarskap. Den ledarstil 

som respondenterna har näst högst preferens för är transaktionellt ledarskap 

vilket 25,8% av respondenterna föredrar. 3,9% av respondenterna föredrar 

laissez-faire ledarskap och 13,5% av respondenterna föredrar flera ledarstilar lika 

mycket.  
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.  

Figur 2. Fördelningen av vilken typ av ledarskap samtliga respondenter föredrar 

I figur 3 går det att utläsa fördelningen av de kvinnliga respondenternas 

preferenser av ledarskap. Fördelningen bygger på vilken ledarstil som fick högst 

medelvärde hos varje enskild kvinnlig respondent. Diagrammet visar att 71,4% 

av de kvinnliga respondenterna föredrar transformativt ledarskap, 17,9% 

föredrar transaktionellt ledarskap och ingen av de tillfrågade föredrar laissez-

faire ledarskap. 10,7% föredrar flera ledarstilar lika mycket.   

 

 
 

Figur 3. Fördelningen av vilken typ av ledarskap de kvinnliga respondenterna föredrar. 

I figur 4 visas fördelningen av vilken ledarstil de manliga respondenterna 

föredrar. Fördelningen bygger på vilken ledarstil som fick högst medelvärde hos 

varje enskild manlig respondent. Ungefär hälften, 50,8%, av de manliga 

respondenterna hade högst preferens för transformativt ledarskap. Den 

ledarskapsteori som männen har näst högst preferens är transaktionellt 

ledarskap som 29,5% föredrar. 5,7% föredrar laissez-faire ledarskap och 14% 

föredrar flera ledarstilar lika mycket. 
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Figur 4. Fördelningen av vilken typ av ledarskap de manliga respondenterna föredrar. 

 

4.2.1.  Resultat för hypotes 1 

H1: Kvinnor har en högre preferens gällande transformativt ledarskap jämfört med män. Vi 

grundade samtliga hypoteser utifrån tidigare forskning beträffande män och 

kvinnors preferenser gällande ledarskap och deras skilda behov samt beteenden 

på arbetsplatsen. I tabell 6 ovan redovisas män respektive kvinnors 

genomsnittliga medelvärden för de olika ledarskapsteorierna. Tabellen visar att 

både män och kvinnor har högst preferens för transformativt ledarskap av de 

tre typerna av ledarskap. Kvinnor har dock ett högre medelvärde för 

transformativt ledarskap då de har ett medelvärde på 10,14, medan män har ett 

medelvärde på 9,88. Figur 2 och 3 visade också att fler kvinnor föredrar 

transformativt ledarskap jämfört med män.  

Vi utförde ett anova-test för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad 

mellan de två grupperna män och kvinnor vad gäller transformativt ledarskap. 

Om p = 0,05 eller mindre finns det en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Anova-test visade p = 0,108 vilket indikerar på att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Vi fann därmed inget stöd för vår hypotes. 

4.2.2.  Resultat för hypotes 2 

H2: Män har en högre preferens gällande transaktionellt ledarskap jämfört med kvinnor. I 

tabell 6 ovan redovisas män respektive kvinnors genomsnittliga medelvärden 

för de tre ledarskapsteorierna. I tabellen går det att utläsa att kvinnor har ett 

högre medelvärde för transaktionellt ledarskap. Samtidigt går det att utläsa i figur 

2 och 3 att det är en större andel av männen som föredrar transaktionellt 

ledarskap jämfört med andelen kvinnor. Figur 3 och 4 visar att 29,5% av 
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männen föredrar transaktionellt ledarskap medan endast 17,9% av kvinnorna 

föredrar transaktionellt ledarskap. 

Vi utförde ett anova-test för att undersöka om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna. Anova-testet gav ett värde som var p = 0,269 vilket 

innebär att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna män och 

kvinnor. Vi fann därmed inget stöd för vår hypotes. 

4.2.3.  Resultat för hypotes 3 

H3: Män har en högre preferens gällande laissez-faire ledarskap jämfört med kvinnor. I 

tabell 6 som tidigare redovisades går det att utläsa att män har en högre preferens 

för laissez-faire ledarskap jämfört med kvinnor även om den är marginell. I figur 

3 och 4 ser vi också att en större andel män föredrar laissez-faire ledarskap 

jämfört med andelen kvinnor då 5,7% av männen föredrar laissez-faire 

ledarskap medan 0% av kvinnorna föredrar laissez-faire ledarskap. 

Vi utförde ett anova-test för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna. Anova-testet gav oss ett värde som var p = 0,788 vilket 

innebär att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två grupperna 

män och kvinnor. Vi fann därmed inget stöd för vår hypotes. 

4.3. Olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap 

I enkätundersökningen var svarsalternativen till frågan om ålder indelad i sex 

grupper och dess olika medelvärden för de tre ledarskapsteorierna redovisas i 

tabell 7 nedan.  

 
Tabell 7. Genomsnittliga medelvärden och standardavvikelse för varje ledarskapsteori och 

åldersgrupp.  

 

Kategori Transformativt 
ledarskap M (SD) 

Transaktionellt 
ledarskap M (SD) 

Laissez-faire 
ledarskap M (SD) 

19 år och yngre 10,44 (1,14) 9,94 (1,66) 8,0 (1,31) 

20 - 30 år 10,27 (1,43) 8,78 (1,85) 5,69 (2,76) 

31 - 40 år 9,75 (0,79) 8,85 (1,13) 6,27 (2,66) 

41 - 50 år 9,99 (1,24) 9,7 (1,64) 6,36 (2,65) 

51 - 60 år 9,53 (1,31) 9,53 (1,68) 5,98 (2,34) 

61 år och äldre 10,15 (1,08) 10,28 (0,89) 7,27 (2,37) 
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För att enklare kunna urskilja skillnader i preferenser gällande ledarskap inom 

olika åldersgrupper har respondenterna delats in i två grupper; yngre och de 

äldre åldersgrupper, som det kan ses i tabell 8.   I de yngre åldersgrupperna ingår 

de tre yngsta åldersgrupperna och i de äldre åldersgrupperna ingår de tre äldsta 

åldersgrupperna. Gränsen mellan de yngre och äldre åldersgrupperna går 

därmed vid 40 års ålder. I tabell 8 går det att utläsa det genomsnittliga 

medelvärdet för varje ledarstil hos respondenter som tillhör de yngre 

åldersgrupperna respektive respondenter som tillhör de äldre åldersgrupperna. 

Båda åldersgrupperna har högst preferens för transformativt ledarskap även om 

respondenter i de yngre åldersgrupperna har ett högre medelvärde för 

transformativt ledarskap, jämfört med de respondenter som tillhör de äldre 

åldersgrupperna. De respondenter som tillhör de äldre åldersgrupperna har 

däremot ett högre medelvärde för transaktionellt ledarskap, jämfört med de 

respondenterna i de yngre åldersgrupperna. Utifrån tabell 8 går det även att 

utläsa att respondenter i de yngre åldersgrupperna har en högre preferens för 

laissez-faire ledarskap jämfört med respondenter som tillhör de äldre 

åldersgrupperna, även om skillnaden är marginell.  

 

Tabell 8. Fördelningen av medelvärden på de olika ledarskapsteorierna beroende på ålder. 

 

Kategori Transformativt 
ledarskap 

Transaktionellt 
ledarskap 

Laissez-faire 
ledarskap 

Yngre 
åldersgrupperna 

10,15 9,19 6,65 

Äldre 
åldersgrupperna 

9,89 9,83 6,53 

 

I figur 5 går det att utläsa att 64,9% av respondenterna som tillhör de yngre 
åldersgrupperna har högst preferens för transformativt ledarskap. 18,2% har 
högst preferens för transaktionellt ledarskap, 5,2% har högst preferens för 
laissez-faire ledarskap och 11,7% föredrar två ledarstilar lika mycket. 
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Figur 5. Fördelningen av vilken typ av ledarskap respondenter som tillhör de yngre 

åldersgrupperna föredrar. 
 

Figur 6 visar att 51,5% av respondenterna som tillhör de äldre åldersgrupperna 
har högst preferens för transformativt ledarskap. Figuren visar även att 31,1% 
av respondenterna har högst preferens för transaktionellt ledarskap, 2,9% har 
högst preferens för laissez-faire ledarskap och 14,5% föredrar två ledarstilar lika 
mycket. 
 

 
 

Figur 6. Fördelningen av vilken typ av ledarskap respondenter som tillhör de äldre 

åldersgrupperna föredrar. 

 

4.3.1.  Resultat för hypotes 4 

H4: Anställda personer som tillhör de yngre åldersgrupperna har högre preferens gällande 

transformativt ledarskap jämfört med de anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna. 

Tabell 8 visar att respondenter som tillhör de yngre åldersgrupperna har en hög 

preferens för transformativt ledarskap med ett medelvärde på 10,15. De 
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respondenter som tillhör de äldre åldersgrupperna hade högst preferens för 

transformativt ledarskap men hade ett medelvärde på 9,89, vilket är ett lägre 

medelvärde jämfört med de respondenter som är yngre. 

Det utfördes även ett anova-test för att undersöka om det fanns signifikanta 

skillnader mellan de olika åldersgrupperna. I testet ingick samtliga sex 

åldersgrupper som fanns med i enkätundersökningen. Vid testet av variablerna 

ålder och transformativt ledarskap fick vi fram ett värde på p = 0,058, vilket 

tyder på att det nästan fanns signifikanta skillnader mellan grupperna. De 

grupper som skiljde sig mest åt var grupperna 20 - 30 år och 51 - 60 år, även om 

det inte fanns några signifikanta skillnader mellan dem. Vi fann därmed till viss 

del stöd för vår hypotes.  

4.3.2. Resultat för hypotes 5 

H5: Anställda personer som tillhör de äldre åldersgrupperna har högre preferens gällande 

transaktionellt ledarskap jämfört med de anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna. 

Tabell 8 visar att respondenter som är yngre har ett medelvärde på 9,19 för 

transaktionellt ledarskap. Tabellen visar också att respondenter som är äldre har 

ett medelvärde på 9,83 vilket innebär att de äldre åldersgrupperna har en högre 

preferens för transaktionellt ledarskap jämfört med de yngre åldersgrupperna.  

Det genomfördes även ett anova-test för att undersöka om det finns några 

skillnader i preferenser gällande transaktionellt ledarskap mellan de olika 

åldersgrupperna. I testet inkluderades alla de sex åldersgrupperna som ingick i 

enkätundersökningen. Vid testet av variablerna ålder och transaktionellt 

ledarskap fick vi fram ett värde på p = 0,036 vilket innebär att det finns 

signifikanta skillnader mellan grupperna. De två grupper som skilde sig mest åt 

var grupperna 20–30 år och 61 år och äldre. Vi finner därmed stöd för vår 

hypotes. 

4.4. Preferenser för olika faktorer av ledarskap 

Eftersom majoriteten av alla grupper av respondenter föredrar transformativt 

ledarskap är det intressant att undersöka vilken del av det transformativa 

ledarskapet de värderade högst. I tabell 9 redovisas alla genomsnittliga 

medelvärden för samtliga respondenter, vilket visade att de anställda hade högst 

preferens för transformativt ledarskap. I tabell 9 går det att utläsa att 

respondenterna värderade individual consideration högst då det har det högsta 

medelvärdet. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur de olika 

grupperna inom kön och ålder värderade de olika faktorerna.  
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Tabell 9. Den totala fördelningen av medelvärden på alla undersökta faktorer.  

 
Kategori Samtliga gruppers medelvärde 

Idealized influence 9,7 

Inspirational motivation 9,74 

Intellectual stimulation 9,31 

Individual consideration 10,72 

Contingent reward 8,98 

Management by exception 9,31 

Laissez-faire 6,23 
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5. Analys 

I det här kapitlet har resultaten från den empiriska undersökningen analyserats i relation till 

teori och tidigare forskning. Kapitlet har inletts med en redogörelse för resultaten som 

framkommit genom faktoranalysen. Därefter har resultaten från den empiriska 

undersökningen om män respektive kvinnors preferenser gällande ledarskap analyserats. Detta 

har följts av en analys angående resultatet av olika åldersgruppers preferenser gällande 

ledarskap. Kapitlet har avslutats med en sammanfattning av de olika faktorer som har 

undersökts inom de olika ledarskapsstilarna.  

 

5.1.  Exploratorisk faktoranalys 

Studien visade att transformativt ledarskap laddade med 3 olika komponenter, 

vilket inte helt stämmer överens med teorin där transformativt ledarskap anses 

bestå av 4 olika faktorer. De olika faktorerna liknar dock varandra relativt 

mycket vilket vi tror kan vara en av anledningarna till att transformativt 

ledarskap laddar med 3 istället för 4 komponenter. Utifrån Avolio et al. (1999) 

och Bass (1997) beskrivningar om idealized influence och inspirational motivation kan 

dessa två faktorer tolkas som att de är relativt lika varandra då de båda handlar 

om det ledaren har stor inverkan på dem anställda. Idealized influence innebär att 

ledaren har en stor inverkan på de anställda och ses ofta som en förebild 

samtidigt som inspirational motivation innebär att ledaren är inspirerande och kan 

motivera de anställda att nå uppsatta mål (Avolio et al. 1999; Bass 1997). Det 

kan tänkas att de ledarens påverkan hänger ihop med hur ledaren inspirerar de 

anställda. Det skulle kunna vara orsaken till att faktoranalysen visar att 

transformativt ledarskap endast består av 3 faktorer. Värdet för Cronbach’s 

alpha var 0,821 vilket anses som ett relativt högt värde enligt Pallant (2016). Det 

innebär att validiteten för transformativt ledarskap är relativt hög och 

mätinstrumentet mäter det som det ska mäta. Således, trots att transformativt 

ledarskap inte laddar med lika många faktorer som det borde göra enligt teorin, 

är validiteten ändå relativt hög och det som ska mätas faktiskt har mätts.  

Transaktionellt ledarskap laddade med 2 komponenter vilket stämmer överens 

med teorin eftersom antalet faktorer också är 2 enligt Avolio et al. (1999). Värdet 

för Cronbach’s alpha var 0,688 vilket är något lågt då värdet enligt Pallant (2016) 

helst ska vara över 0,7 för att det ska anses som bra. Trots att faktoranalysen 

finner rätt antal faktorer kan det tänkas att de inte är tillräckliga för att det med 

säkerhet ska kunna antas att de mäter det dem ska mäta. Då det inte fanns så 

många tillhörande frågor till transaktionellt ledarskap kan det tänkas att 
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resultatet hade sett annorlunda ut om det hade varit lika många frågor som för 

transformativt ledarskap. Därmed kan validiteten för transaktionellt ledarskap 

anses som relativt svag.  

Laissez-faire ledarskap laddad med 1 komponent vilket stämmer överens med 

Avolio et al. (1999) beskrivning om att laissez-faire ledarskap endast består av 

en faktor i mätningen. Resultatet kan dock vara något missvisande eftersom 

laissez-faire ledarskap endast består av 1 faktor, och därmed endast 3 frågor i 

mätinstrumentet. Det kan därmed tänkas vara svårt för faktoranalysen att hitta 

fler komponenter i vår data när det endast fanns 3 frågor att förhålla sig till. Om 

mätningen hade inkluderat fler frågor i undersökningen är det möjligt att 

faktoranalysen hade visat ett annorlunda resultat. Värdet för Cronbach’s alpha 

var 0,528 vilket anses som lågt eftersom värdet helst ska vara över 0,7 enligt 

Pallant (2016). Detta värde kan troligtvis också förklaras av vår begränsade data 

på laissez-faire ledarskap. Enligt värdet är validiteten låg vilket kan bero på att 

det är så pass få frågor att faktoranalysen inte kan avgöra huruvida frågorna 

verkligen mäter det dem ska mäta.  

Genom faktoranalysen har vi fått se den underliggande strukturen av vår data 

vilket kan vara värdefullt i vår fortsatta analys av undersökningen. Slutsatsen av 

faktoranalysen är att vi hittade nästan alla faktorer som ingår i mätinstrumentet. 

Det kan dock diskuteras om mätinstrumentet verkligen mätte det som avsågs 

att mätas. Undersökningens validitet försämrades på grund av att varje 

ledarskapsstil inte mättes med lika många faktorer och frågor, vilket gör det svårt 

att jämföra faktoranalysernas resultat. Det går dock att utläsa ett mönster, vilket 

är att validiteten försämrades ju färre frågor och faktorer som fanns inom en 

ledarskapsstil. Därmed skulle fler frågor kopplat till transaktionellt och laissez-

faire ledarskap vara fördelaktigt. Detta stämmer överens med Antonakis et al. 

(2003) påstående om att senare versioner av MLQ än den vi använde innehar 

högre validitet eftersom dem är mer omfattande. 

5.2.  Män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

Tidigare forskning går isär gällande om det finns skillnader i preferenser gällande 

ledarskap mellan män och kvinnor. Fein et al. (2010) påstår att det finns 

skillnader mellan män och kvinnors preferenser gällande ledarskap då kvinnor 

har en högre preferens för transformativt ledarskap jämfört med män. Littrell et 

al. (2013) påstår dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män 

och kvinnors preferenser gällande ledarskap. Enligt vår studie går det inte att 

utläsa några signifikanta skillnader mellan grupperna gällande preferenser av 
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ledarskap. Resultatet visar att både män och kvinnor har högst preferens för 

transformativt ledarskap vad gäller både genomsnittligt medelvärde och den 

procentuella fördelningen över vilken ledarskapsteori de föredrar mest. Det 

anmärkningsvärda är att kvinnor värderar både transformativt och 

transaktionellt ledarskap högre än män samtidigt som män värderar laissez-faire 

högre än kvinnor. Att kvinnor värderar både transformativt och transaktionellt 

ledarskap högre än män stämmer inte överens med Tokareva (2016) studie, det 

stämmer dock överens med Fein et al. (2010) studie.  

5.2.1.  Analys av hypotes 1 

Den första hypotesen var H1: Kvinnor har en högre preferens gällande transformativt 

ledarskap jämfört med män. I tabell 6 går det att utläsa att kvinnor har ett högre 

genomsnittligt medelvärde för transformativt ledarskap jämfört med män. 

Därmed går det till viss del att utläsa att kvinnor har en högre preferens för 

transformativt ledarskap jämfört med män, även om båda grupperna visade sig 

ha högst preferens för transformativt ledarskap bland de tre ledarstilarna. Figur 

3 och 4 visar även att andelen kvinnor som föredrar transformativt ledarskap 

mest bland de tre ledarstilarna är större än andelen män som föredrar 

transformativt ledarskap. Enligt Pons et al. (2016) tenderar kvinnor att ha sämre 

självförtroende än män vilket leder till att de är i behov av mer stöttande och 

motiverande ledare för att de ska våga att vara innovativa. Enligt Avolio et al. 

(1999) är transformativa ledare närvarande och motiverande vilket kan vara en 

förklaring till att kvinnor föredrar den typen av ledarskap.  

Anova-testet som senare genomfördes visade dock att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande deras preferenser av 

transformativt ledarskap. Vi fann därmed inget stöd för vår hypotes. Studien 

bekräftar därmed Littrell et al. (2013) studie som påstår att det inte finns några 

skillnader mellan män och kvinnors preferenser av ledarskap. Anledningen till 

att både män och kvinnor har högst preferens för transformativt ledarskap beror 

troligtvis på att det är en relativt bred ledarstil och passar många olika individer. 

Enligt Avolio et al. (1999) ingår faktorn individual consideration i transformativt 

ledarskap som innebär att ledaren till viss del tar hänsyn till de anställdas 

individuella behov när de utövar sitt ledarskap för att få ut det bästa av samtliga 

individer inom organisationen. Det var även denna faktor inom transformativt 

ledarskap som hade det högsta genomsnittliga värdet av alla faktorer i 

mätinstrumentet enligt tabell 9, vilket tyder på att de anställda anser att det är 

viktigt att en ledare tar hänsyn till de anställdas olika behov. Det kan dock tänkas 
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att denna typ av ledarstil ställer höga krav på en ledare jämfört med en smalare 

ledarskapsteori. Förutom att ta hänsyn till individuella behov inom 

organisationen förväntas en transformativ ledare även att agera som en förebild, 

motivera de anställda och låta dem vara delaktiga i olika beslut (Avolio et al. 

1999). Att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors 

preferenser gällande transformativt ledarskap och att båda grupperna har en 

stark preferens för transformativt ledarskap, stärks också av Sadler och 

Hofstede (1976) studie gällande anställdas preferenser av ledarskap. De menar 

att anställda i allmänhet, alltså både manliga och kvinnliga anställda föredrar en 

typ av ledarskap som kallas “Consult style” vilket innebär att ledaren låter de 

anställda vara involverade i organisationen och delaktiga i beslut (Sadler & 

Hofstede 1976). Denna typ av ledarskap kan till viss del liknas med 

transformativt ledarskap vid jämförelse av Avolio et al. (1999) beskrivning av 

teorin. Därmed är det möjligt att majoriteten av samtliga anställda föredrar en 

typ av transformativt ledarskap, vilket även resultatet av denna studie tyder på. 

Vår undersökning stämmer därmed inte överens med Fein et al. (2010) studie 

om att kvinnor har en högre preferens för transformativt ledarskap jämfört med 

män eftersom vi inte fann några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors 

preferenser gällande transformativt ledarskap. 

5.2.2.  Analys av hypotes 2 

Den andra hypotesen var H2: Män har en högre preferens gällande transaktionellt 

ledarskap jämfört med kvinnor. Resultatet av undersökningen var något varierat. 

Enligt tabell 6 har kvinnor ett högre medelvärde än män gällande transaktionellt 

ledarskap. Enligt figur 3 och 4 går det dock att utläsa att det är en större andel 

män än kvinnor som föredrar transaktionellt ledarskap av de tre ledarstilarna. 

En möjlig förklaring till att kvinnor enligt tabell 6 värderat både transformativt 

och transaktionellt ledarskap högre än män kan vara att de kräver mer av en 

ledare jämfört med män. Enligt Choo och Aizzat (2016) känner ofta kvinnor att 

de inte får tillräcklig uppmärksamhet från sina ledare för att de oftast är män 

och de inte alltid kan skapa lika starkt band till dem som de manliga anställda 

kan. Det kan därmed tänkas att de kräver mer av sina ledare och värderar därför 

fler ledarskapsfaktorer högt för att de helt enkelt inte är nöjda med det ledarskap 

de arbetar inom, vilket även respondenterna gjorde i Fein et al. (2010) studie. 

Anledningen till att det var en större andel män än kvinnor som föredrar 

transaktionellt ledarskap kan vara att män värdesätter belöning mer än vad 

kvinnor gör (Swan et al. 1978). Genom ett transaktionellt ledarskap får de tydliga 
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instruktioner på vad som krävs för att de ska få belöning vilket gör att denna 

typ av ledarskap skulle kunna passa män bättre.  

Anova-testet påvisade dock inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser gällande transaktionellt ledarskap. Vi fann därmed inget 

stöd för vår hypotes. Detta stärker Littrell et al. (2013) studie om att det inte 

finns några skillnader mellan män och kvinnors preferenser gällande ledarskap. 

Då denna studie inte fann några signifikanta skillnader mellan män och kvinnors 

preferenser gällande ledarskap är möjligtvis inte kön en faktor som förklarar 

anställdas preferenser gällande ledarskap. Enligt Tokareva (2016) kan 

självuppfattning vara en mer förklarande faktor än kön vad gäller anställdas 

preferenser av ledarskap. Det handlar därmed mer om individers personligheter 

och inte vilket kön de tillhör.  Då båda grupperna redovisade ett högre 

genomsnittligt medelvärde för transformativt ledarskap kan det antas att både 

män och kvinnor har en relativt låg preferens gällande transaktionellt ledarskap. 

Det stämmer till viss del med Sadler och Hofstede (1976) studie som påstår att 

anställda, där både män och kvinnor inkluderas, föredrar ledarstilen “Consult 

style” som i vissa avseenden kan liknas med transformativt ledarskap. Därmed 

kan det antas att anställda har en låg preferens gällande transaktionellt ledarskap 

samt att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnors preferenser 

gällande transaktionellt ledarskap. Det kan diskuteras hur stora skillnader det 

egentligen finns mellan män och kvinnors beteenden och egenskaper. Med 

tanke på att Ridgeway och Smith-Lovin (1999) påstår att det har byggts upp 

traditionella uppfattningar i samhället på hur män respektive kvinnor ska vara 

kan det tänkas att dessa skillnader har överdrivits, eller inte ens existerar. Detta 

kan förklara varför det inte finns några signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser gällande ledarskap. 

5.2.3.  Analys av hypotes 3 

Den tredje hypotesen var H3: Män har en högre preferens gällande laissez-faire 

ledarskap jämfört med kvinnor. Tabell 6 visar att män och kvinnor har nästintill 

identiska genomsnittliga medelvärden gällande laissez-faire ledarskap. Enligt det 

anova-test som genomfördes fanns det inte heller några signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Vi fann därmed inget stöd vår uppsatta hypotes. Babin och 

Boles (1998) påstår att kvinnor kan ha problem med att hantera vissa stressiga 

situationer på arbetsplatsen och därmed behöver stöd av sin ledare. Därmed kan 

en ledare som utövar ett laissez-faire ledarskap inte vara tillräckligt närvarande 

och vägledande för kvinnliga medarbetare. Enligt Asrs-ul-Haq och Kuchinke 
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(2016) har inte laissez-faire ledarskap några positiva effekter på bland annat 

tillfredsställelse på arbetsplatsen. Det innebär att ledare som utövar denna typ 

av ledarskap kan skapa missnöje bland de anställda. Det kan därmed förklara 

vårt resultat där både manliga och kvinnliga anställda har en låg preferens 

gällande laissez-faire ledarskap. Det är därmed ingen typ av ledarskap som de 

anställda föredrar. 

5.3. Olika åldersgruppers preferenser gällande ledarskap 

Tidigare forskning påstår att det finns skillnader i beteende mellan olika 

åldersgrupper bland de anställda (Anthun och Innstrand 2016). Wong et al. 

(2008) menar att en åldersgrupps preferenser förändras i takt med åldern och 

att dagens äldre åldersgrupper hade liknande preferenser gällande ledarskap när 

de var i samma ålder som yngre åldersgrupper har idag. Tidigare forskning har 

även visat att det finns skillnader mellan olika åldersgruppers preferenser av 

ledarskap då Littrell et al. (2013), Horeczy et al. (2012) samt Yu och Miller (2005) 

påstår att anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna föredrar ett mer 

transformativt ledarskap, medan de äldre åldersgrupperna föredrar ett mer 

transaktionellt ledarskap. Resultatet visade att det finns skillnader mellan olika 

åldersgruppers preferenser gällande ledarskap vilket gör att tidigare forskning 

bekräftas. 

5.3.1.  Analys av hypotes 4 

H4: Anställda personer som tillhör de yngre åldersgrupperna har högre preferens gällande 

transformativt ledarskap jämfört med de anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna. 

Hypotesen innebar därmed att de yngre åldersgrupperna har högre preferens än 

de äldre åldersgrupperna gällande transformativt ledarskap. Enligt resultatet av 

anova-testet fanns det nästan signifikanta skillnader mellan olika åldersgruppers 

preferenser gällande transformativt ledarskap då värdet visade p = 0,058. 

Eftersom att gränsen för signifikanta skillnader enligt Pallant (2016) går vid 0,05 

analyserar vi resultatet som att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna 

då det aktuella värdet är så pass nära. De åldersgrupper som skiljde sig mest åt 

var 20 - 30 år och 51 - 60 år, skillnaderna visade sig dock inte vara signifikanta. 

I tabell 7 går det även att utläsa att anställda mellan 20 - 30 år har högre 

genomsnittliga medelvärden för transformativt ledarskap jämfört med anställda 

mellan 51 - 60 år. En möjlig förklaring till att det fanns vissa skillnader mellan 

åldersgrupper och att de yngre åldersgrupperna föredrar transformativt 

ledarskap mer, vilket kan urskiljas i tabell 7 och 8 samt figur 5 och 6, kan vara 

att dem befinner sig i olika skeden i karriären som Wong et al. (2008) påstår. De 
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yngre åldersgrupperna tenderar att vara mer angelägna att utvecklas och klättra 

i karriärstegen vilket kan vara en förklaring till varför de har en högre preferens 

för transformativt ledarskap jämfört med de äldre åldersgrupperna. Inom 

transformativt ledarskap agerar ledaren som en förebild för de anställda och 

försöker skapa gemensamma värderingar och mål inom organisationen (Avolio 

et al. 1999). Det skulle kunna vara en anledning till att de yngre anställda har en 

högre preferens för transformativt ledarskap jämfört med de äldre anställda. Det 

kan tänkas att anställda i de yngre åldersgrupperna får sina behov tillgodosedda 

inom transformativt ledarskap där de får arbeta inom en motiverande 

arbetsmiljö med engagerade ledare. Detta stämmer även överens med Anthun 

och Innstrand (2016) beskrivning om att anställda som tillhör de yngre 

åldersgrupperna värdesätter gemenskap och stöd från mer erfarna kollegor och 

ledare för att utvecklas och klättra i karriärstegen. Enligt Loomis (2000) är 

anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna mer angelägna att skapa goda 

relationer med sina kollegor. Enligt Martin (2005) och (Rodriguez et al. 2003) 

föredrar unga anställda att arbeta mer inom flexibla arbetsförhållanden än vad 

äldre anställda gör. En annan bidragande faktor till varför yngre åldersgrupper 

vill ha mer flexibilitet i sitt arbete jämfört med de äldre åldersgrupperna, kan 

vara att de är välutbildade och har den teknologiska kunskapen att hantera 

diverse program och teknologisk utrustning som F. A. Booth (1999) 

konstaterar. Dessa påståenden kan vara en förklaring till att de yngre anställda 

har en hög preferens för transformativt ledarskap eftersom det enligt Bolden et 

al. (2003) kännetecknas av gemenskap och flexibilitet. Något anmärkningsvärt 

är att respondenter som är 61 år och äldre, enligt tabell 7, har en relativt hög 

preferens gällande transformativt ledarskap, även om de föredrar transaktionellt 

ledarskap mer. Det är positivt att de har en hög preferens för transformativt 

ledarskap eftersom de därmed kanske till viss del vill vara delaktiga i 

organisationen och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter till de anställda 

som tillhör de yngre åldersgrupperna.  

5.3.2.  Analys av hypotes 5 

H5: Anställda personer som tillhör de äldre åldersgrupperna föredrar transaktionellt 

ledarskap i högre utsträckning än de som personer som tillhör de yngre åldersgrupperna. 

Anova-testet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 

vad gäller transaktionellt ledarskap eftersom p = 0,036. De grupper som skiljde 

sig mest åt var anställda som är 20–30 år och anställda som är 61 år och äldre. 

Respondenterna som är i åldern 20–30 år hade en relativt låg preferens för 

transaktionellt ledarskap medan respondenter som är 61 år och äldre hade en 
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hög preferens för transaktionellt ledarskap vilket även går att utläsa i tabell 7. 

Därmed stämmer vår hypotes om att anställda personer som tillhör de äldre 

åldersgrupperna föredrar transaktionellt ledarskap i högre utsträckning än de 

anställda som tillhör de yngre åldersgrupperna. 

Förklaringen till att det fanns en signifikant skillnad mellan anställda i olika 

åldrar vad gäller transaktionellt ledarskap kan också bero på att de anställda 

befinner sig i olika skeden i karriären. Enligt Wong et al. (2008) tenderar 

anställda som tillhör de äldre åldersgrupperna att vara mindre angelägna att 

utvecklas i sina karriärer eftersom de börjar se slutet på den. Därför är de inte 

lika motiverade till sitt arbete som de yngre anställda (Wong et al. 2008), vilket 

kan vara en anledning till varför de vill ha omedelbar feedback för deras 

ansträngningar som (Lowe et al. 2011) påstår. Ett annat beteende som indikerar 

på att yngre åldersgrupper vill utvecklas i sin karriär, är att de tenderar till att 

byta anställningsplats vid 3-årsperioden som Chatzky (2002) påstår. Anthun och 

Innstrand (2016) påstår att anställda tillhörande de äldre åldersgrupperna har ett 

större behov av erkännande jämfört med övriga anställda för att vara engagerade 

i arbetet. Bolden et al. (2003) beskriver att transaktionellt ledarskap har ett 

kortsiktigt fokus på att få arbetet utfört så effektivt som möjligt där de anställda 

inte är lika delaktiga och engagerade i arbetet som inom transformativt 

ledarskap, men istället får erkännande i form av belöning när de uppnår målen. 

Det skulle kunna vara anledningen till att de äldre anställda inom en organisation 

har en högre preferens för transaktionellt ledarskap jämfört med de yngre 

anställda. De anställda som börjar närma sig slutet av sina karriärer kanske är 

nöjda med det de har presterat tidigare, arbetar för att få en inkomst och har 

inga vidare ambitioner att utvecklas i sina karriärer. De kanske inte heller har 

samma drivkraft att engagera sig i arbetet som tidigare och behöver därmed få 

erkännande från ledningen för att ändå känna sig behövda. Enligt Dublin (2008) 

värdesätter de äldre åldersgrupperna lön mer än vad de yngre åldersgrupperna 

gör. De äldre åldersgrupperna kan därmed föredra ett mer transaktionellt 

ledarskap där de får arbeta mer strukturerat och inte behöver känna någon press 

av att vara ständigt innovativa och engagerade i organisationen, samtidigt som 

de får sin lön. Enligt Loomis (2000) föredrar också de äldre åldersgrupperna att 

arbeta inom en stabil miljö och gärna tar emot direktiv från sina ledare som de 

sedan följer. Det kan bero på att de inte har samma motivation och drivkraft 

längre som Wong et al. (2008) beskriver. De känner inget behov av utveckling 

och förändring och är därmed nöjda med sin tillvaro, vilket stämmer överens 

med Anthun & Innstrand (2016) påstående om att anställda som tillhör de äldre 

åldersgrupperna har en hög arbetstillfredsställelse. Eftersom de yngre anställda 
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enligt Wong et al. (2008) är mer drivna till att utvecklas i sina karriärer, är det 

möjligt att transaktionellt ledarskap är för begränsat för dem eftersom de där 

inte får vara lika delaktiga i organisationen.   

5.4.  Sammanfattning av anställdas preferenser gällande ledarskap 

Genom denna studie går det att utläsa vissa signifikanta skillnader mellan olika 

grupper av anställda. Studien påvisade dock signifikanta skillnader mellan olika 

åldersgrupper av anställda och preferenser gällande transformativt och 

transaktionellt ledarskap vilket även Littrell et al. (2013) och Yu och Miller 

(2005) tidigare påstått. Studien visade även att den högst värderade faktorn av 

ledarskap bland samtliga respondenter var individual consideration som enligt 

Avolio et al. (1999) innebär ett mer individanpassat ledarskap. Eftersom 

individual consideration ingår i transformativt ledarskap kan det tänkas att denna 

faktor är en bidragande orsak till att majoriteten av respondenterna föredrar 

transformativt ledarskap. Med tanke på att de anställda enligt denna studie 

värderar individual consideration högst kan det tänkas att det finns sådana skillnader 

mellan anställda individer som kräver ett mer individanpassat ledarskap. Det är 

inte säkert dessa skillnader finns bland anställda av olika kön eller ålder, utan det 

kan bero på andra faktorer hos de anställda som inte har studerats i denna 

undersökning.  

Med tanke på att det är möjligt att det finns skillnader mellan anställda som gör 

att olika individer är i behov av olika typer av ledarskap skulle ett 

situationsanpassat ledarskap kunna vara fördelaktigt. Inom ett 

situationsanpassat ledarskap har inte ledaren någon fast ledarstil, utan anpassar 

sitt ledarskap utifrån olika situationer och sina anställdas individuella behov 

(Bolden et al. 2003). Situationsanpassad ledarskapsteori liknar till viss del 

transformativ ledarskapsteori, men är troligtvis något mer flexibel i sin helhet 

till skillnad från transformativ ledarskapsteori där individanpassat ledarskap 

endast är en liten del av teorin. Studien visade även att några respondenter 

föredrog fler ledarskapsteorier lika mycket. Figur 2 visar att 13.5% av samtliga 

respondenter värderade två ledarstilar lika högt och det gick därmed inte att 

urskilja vilken av de tre ledarstilarna som ingick i den empiriska undersökningen 

som de hade högst preferens för. Det skulle kunna innebära att de föredrar olika 

ledarskapsteorier beroende på vad för typ av situation som uppstår och därmed 

inte kan avgöra vilken typ av ledarstil de har högst preferens för. Med tanke på 

den aspekten kan situationsanpassat ledarskap många gånger vara fördelaktigt.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel har våra viktigaste slutsatser angående om vilket ledarskap män och kvinnor 

respektive olika åldersgrupper föredrar presenterats. Även forskningsmässiga 

kunskapsbidrag, studiens begränsningar och förslag till vidare forskning har redovisats. 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader mellan 

män och kvinnors respektive olika åldersgruppers preferenser gällande 

ledarskap. Vi ansåg att detta var ett intressant forskningsområde då mer kunskap 

om anställdas behov skulle kunna underlätta ledares förmåga att tillgodose sina 

anställdas behov. 

6.1.  Slutsatser för män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

Den empiriska undersökningen visade att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnors preferenser gällande ledarskap. Tidigare 

forskning går isär angående män och kvinnors preferenser gällande ledarskap 

vilket gör att vårt resultat bekräftar Litrell et al. (2013) och Tokareva (2016) 

studier som påstår att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnors 

preferenser gällande ledarskap. Genom undersökningen bekräftas däremot inte 

Fein et al. (2010) studie som påstår att det finns skillnader mellan män och 

kvinnors preferenser gällande ledarskap.  

6.2.  Slutsatser för olika åldersgruppers preferenser gällande 
ledarskap 

Undersökningen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan olika 

åldersgruppers preferenser gällande ledarskap, vilket även Littrell et al. (2013) 

påstår. De äldre åldersgrupperna visade sig ha en högre preferens för 

transaktionellt ledarskap och den signifikanta skillnaden fanns mellan 

åldersgrupperna mellan 20 - 30 år och 61 år och äldre. Det fanns även vissa 

signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper och transformativt ledarskap. 

De yngre åldersgrupperna hade en högre preferens för transformativt ledarskap 

jämfört med de äldre åldersgrupperna och de grupper som skiljde sig mest åt 

var 20 - 30 år och 51 - 60 år.  

6.3.  Sammanfattande slutsatser och kunskapsbidrag 

Studien visar att det finns vissa skillnader mellan anställdas preferenser gällande 

ledarskap, samtidigt som det finns en del likheter. Majoriteten av samtliga 

anställda, män, kvinnor samt alla åldersgrupper förutom 61 år och äldre föredrar 

transformativt ledarskap. Av samtliga mätta faktorer av ledarskap i 
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undersökningen hade individual consideration det högsta genomsnittliga värdet av 

dem. Individual consideration innebär att respondenterna värderar ett ledarskap där 

ledaren tar hänsyn till enskilda individers särskilda behov inom en organisation 

(Avolio et al. 1999). Utifrån resultatet innebär det att anställda känner ett behov 

av mer individanpassat ledarskap. Sammanfattningsvis visar resultatet av denna 

studie, i likhet med Littrell et al. (2013), att det finns signifikanta skillnader 

mellan anställda, närmare bestämt mellan olika åldersgrupper av anställda. Det 

kan därmed antas att trots att majoriteten av anställda föredrar transformativt 

ledarskap, känner de ändå ett behov av mer individanpassat ledarskap eftersom 

de enligt vår studie värdesätter den typen av ledarskap. Utifrån våra resultat kan 

det därmed tänkas att situationsanpassat ledarskap kan vara det ideala 

ledarskapet för en ledare att utöva. Enligt Gustafsson (2012) och Vecchio (1987) 

är dock situationsanpassat ledarskap en något komplicerad ledarskapsteori och 

för att en ledare ska lyckas utföra den typen av ledarskap krävs det ytterligare 

kunskap och information om olika grupper av anställda och eventuella 

skillnader mellan dem.  

Den här undersökningen har bidragit med kunskap om män, kvinnor och olika 

åldersgruppers preferenser gällande ledarskap som kan vara användbar när 

ledare utformar sitt ledarskap. Om ledare har mer kunskap om sina anställdas 

behov är det enklare för ledare att tillgodose dem. Om fler anställda får sina 

behov tillgodosedda kan det leda till mer jämställda arbetsplatser, som enligt Wu 

och Cheng (2015) i sin tur kan leda till att företag blir mer produktiva.  

6.4.  Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning 

Det finns dock vissa begränsningar med studien då den endast undersökt 

skillnader gällande ledarskap mellan kön och olika åldersgrupper. Det kan finnas 

andra variabler som är mer signifikanta inom området vilket gör att denna studie 

troligtvis inte har täckt samtliga aspekter angående anställdas preferenser 

gällande ledarskap. Eftersom studien har tagit ett relativt allmänt perspektiv kan 

det tänkas att studiens resultat inte hade varit detsamma om vi exempelvis 

inriktat oss på en viss bransch. Studiens resultat kanske därmed inte kan 

appliceras på alla olika typer av organisationer. En annan begränsning kan vara 

att tidigare forskning till en viss del kan ha påverkat denna studie genom 

stereotyp forskning om skillnader mellan män och kvinnor, vilket kan ha 

bidragit till att oriktiga uppfattningar och antaganden. 
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Eftersom att det kan finnas andra eller fler variabler som kan förklara anställdas 

skilda preferenser av ledarskap är det intressant för vidare forskning att studera 

området ytterligare och undersöka fler variabler som exempelvis kultur, 

utbildning samt bransch. Det skulle vara intressant att undersöka anställda inom 

olika branschers preferenser gällande ledarskap och om det finns några 

skillnader mellan dem. Det skulle även vara intressant att undersöka om det 

finns några skillnader i preferenser gällande ledarskap mellan anställda med låg 

respektive hög utbildning. Med tanke på att tidigare forskning går isär och vi 

både bekräftar och inte bekräftar tidigare forskning finns det också utrymme att 

studera området ytterligare. För att eventuellt fördjupa kunskapsnivån inom 

detta forskningsområde skulle en kvalitativ undersökningsmetod kunna 

genomföras för att få ytterligare förståelse för anställdas tankar kring 

preferenserna gällande ledarskap och det kan även generera intressanta 

infallsvinklar som inte tidigare har studerats.    
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8. Bilagor 

8.1. Enkät 

 

Hej,  

 

Vi heter Haneen Karem och Helena Cederin och läser vår sista termin på 

Civilekonomprogrammet vid Karlstads Universitet. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete där vi undersöker mäns respektive kvinnors preferenser av 

ledarskap och vi skulle vara mycket tacksamma om du ville bidra och besvara denna 

enkät. 

 

Nedan följer ett antal påståenden om hur en ledare ska vara. Utgå från vad som 

enligt dig är viktiga egenskaper och beteenden hos en ledare och värdera varje 

påstående utifrån hur bra det stämmer in på dina åsikter. Enkäten är anonym.  

 

Tack för din medverkan! 

 

 
Kön   1. Kvinna    2. Man 

Ålder 

  
19 - yngre 

  
20–30 

  
31–40 

  
41–50 

  
51–60 

  
61 - äldre 

 
Ursprung (land): ................................................................................................  
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Arbetsplats  

 KFC Karlstad 

 KFC Västerås 

 KFC Malmö 

 KFC Göteborg 

 

KFC Lund 

 
Emtbjörks AB 
 
Uddeholms AB 

 

Befattning/anställning: ................................................................................................... 

1. Det är viktigt att en ledare sprider god stämning.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
2. Det är viktigt att en ledare tydligt uttrycker vad jag ska och bör göra.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
3. Det är viktigt att en ledare hjälper mig att hantera återkommande problem på nya 

sätt.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
4. Det är viktigt att en ledare ger mig möjligheter att utveckla mig själv.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 
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5. Det är viktigt att en ledare tydligt förklarar vad som förväntas av mig för att jag ska 

bli belönad.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
6. För mig är det viktigt att uppfylla de överenskommelser jag har gentemot min 

ledare.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
7. Jag vill inte att en ledare försöker förändra arbetet, utan jag vill jobba på som 

vanligt.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
8. Det är viktigt för mig att kunna känna fullt förtroende för min ledare.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
9. Det är viktigt att en ledare motiverar och visualiserar vad jag är kapabel att 

åstadkomma.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
10. Det är viktigt att en ledare förser mig med nya synsätt att se på problem och 

svårigheter för att enklare finna lösningar.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 
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11. Det är viktigt att en ledare uttrycker sina åsikter om hur jag presterar.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
12. Det är viktigt att en ledare ger mig erkännande i någon form av belöning när jag når 

de uppsatta målen.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
13. Jag vill inte att en ledare försöker ändra något i arbetet så länge saker och ting 

fungerar som de ska.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
14. Jag vill att en ledare låter mig arbeta självständigt och sköta arbetet på mitt egna 

sätt.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
15. Det är viktigt att jag känner mig stolt genom att bli associerad med min ledare.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
16. Det är viktigt att en ledare ser till att jag som anställd känner en mening med mitt 

arbete. 

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 
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17. Det är viktigt att en ledare inspirerar och förser mig med nya perspektiv, tankar och 

idéer.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
18. Det är viktigt att en ledare ser till att alla medarbetare trivs och behandlas väl av 

gruppen, och tar till åtgärder om någon inte skulle göra det.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
19. Det är viktigt att en ledare förtydligar vilka förmåner och fördelar jag får genom att 

utföra mitt arbete.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
20. Det är viktigt att en ledare förklarar de principer och regler jag måste vara 

medveten om för att kunna utföra mitt arbete.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 

 
21. Det är viktigt för mig att en ledare inte begär att jag ska göra mer än vad som är 

nödvändigt.  

 Stämmer inte 

alls 
 Stämmer till 

liten del 
 Stämmer 

delvis 
 Stämmer 

ganska väl 
 Stämmer 

helt 
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De olika faktorerna som mäts i enkäten och vilka frågor de hör till: 

Idealized influence (fråga 1, 8, och 15)  

Inspirational motivation (fråga 2, 9, och 16)  

Intellectual stimulation (fråga 3, 10, och 17)  

Individual consideration (fråga 4, 11, och 18)  

Contingent reward (fråga 5, 12, och 19)  

Management‐by‐exception (fråga 6, 13, och 20)  

Laissez‐faire leadership (fråga 7, 14, och 21) 


