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Bakgrund: Psykosocial hälsa har en stor roll i bestämmandet av hälsa på arbetsplatser, svag
psykosocial hälsa kan kopplas till försämrad allmän hälsa samt förhöjd sjukfrånvaro. Samtidigt
visar forskning på hur transformativt ledarskap kan påverka arbetsmiljön och anställda vilket
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Syfte: Syftet var att undersöka transformativt ledarskaps påverkan på anställdas psykosociala hälsa
och arbetsmiljö.
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hälsopromotion på arbetsplatsen och att ledarskapet kan skapa bättre förutsättningar för förbättrad
psykosocial hälsa.
Implikation: Ytterligare forskning krävs för att kartlägga transformativt ledarskap i skilda
kulturella, geografiska och praktiska kontexter samt att kvalitativa studier kan ge en mer nyanserad
bild av effekterna och på så vis kan ge en tydligare indikation på hur integreringen av transformativt
ledarskap kan ske i organisationer och verksamheter.
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Summary
Introduction: Psychosocial health is a major component in the overall health of the working
population and poor psychosocial health has been shown as a significant contributor to increased
absenteeism in the workplace.
Aim: The aim of the study was to investigate transformational leadership's effect on employee
psychosocial health and work environment.
Method: A systematic review was chosen and seven relevant scientific databases allowed the
authors to summarize and analyze the existent literature in the research area. The study concluded of
19 scientific journals which were all thoroughly examined according to guidelines. Lastly a content
analysis was conducted and three major categories were found.
Results: Three categories were found: positive effects on psychosocial health, positive effects on
psychosocial working conditions and lastly physical health benefits for employees. The results
indicate that transformational leadership can be used as a powerful tool in health promotion at the
workplace and enhance the probability of greater psychosocial health in employees.
Implication: While transformational leadership is found to be a potent health promotion tool in the
workplace further research is recommended to map the regional, practical and cultural specifics to
enable it to be as effective as possible.
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Introduktion
Folkhälsomyndighetens rapport från 2014 beskriver den psykiska ohälsan i Sverige som ett utbrett
folkhälsoproblem där många, både män och kvinnor, tampas med oro, ångest, ängslan och till och
med sömnproblem (Statistiska Centralbyrån, 2012). Den ökande trenden har stagnerat något 2009
men den psykiska ohälsan är ändå fortsatt hög (SCB, 2012). Samtidigt som hälsodefinitionen vidgas
blir det allt viktigare att ta hänsyn till olika perspektiv när hälsofrämjande åtgärder eller aktiviteter
antas (Larsson, 1999). Arbetsmiljö kan definieras som "de förhållanden som de som arbetar på ett
arbetsställe exponeras för" (Lindberg & Vingård, 2012). Vikten av en god arbetsmiljö understryks
både av Europeiska rådet (2014) och Arbetsmarknadsdepartementet (2014) där det bland annat
diskuteras att både kortsiktiga och långsiktiga vinster finns att hämta genom investeringar i
arbetsmiljöområdet. Många hälsofrämjande åtgärder är riktade mot den anställa och ytterligare press
sätts på individen och kan genom detta få motsatt effekt än den önskade, ohälsosammare anställda.
Samtidigt får transformativt ledarskap stor uppmärksamhet för dess upplyftande och positiva
effekter. Den transformativa ledarskapsmodellens grundstenar betonar ledares möjlighet att positivt
påverka följares välmående och hälsa genom att agera som ett föredöme, bidra till inspiration och
motivation, se till individen och ge intellektuell stimulans som bidrar till utveckling (Bass, 1985).
Vilket då skapar frågan: kan transformativt ledarskap kopplas till ökad hälsa hos
anställda och användas som en hälsofrämjande åtgärd i arbetslivet?

Bakgrund
Hälsa
Betydelserna av uttrycken hälsa och god respektive dålig hälsa är många och skiftande beroende på
vilket perspektiv som antas, det är nödvändigt att i stora drag kartlägga den sentida historiska
skiftning som skett i definitionerna för att anta en utgångspunkt i diskussionen av hälsofrämjande
verksamhet (Larsson, 1999). Den i modernare tid hårt kritiserade liknelsen av människan som en
maskin som lanserats av tänkare som Vesalius, Descartes och Harvey under tidigt 1600-tal fick en
klar motpunkt i den vitt spridda hälsodefinition som WHO (World Health Organization)
formulerade i eftersvallet av andra världskriget år 1948. Denna beskrivning av hälsa som
multidimensionell kan sägas vara ett holistiskt perspektiv där människans sociala, fysiska och
psykiska aspekter tas med i beräkningen av den sammanlagda hälsobilden. Även om kritik
framförts mot svårigheterna att mäta vissa av faktorerna som ingår i hälsobegreppet råder det idag
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en relativt allmän konsensus om att samtliga dimensioner inverkar på hälsa samt att dessa påverkar
varandra (Larson, 1999).

Även om WHO-definitionen var ett steg mot en vidgad syn på hälsa har den även fått ta emot kritik
för att vara alltför statisk och för att inte spegla den helhet som hälsa innebär i praktiken (Larsson,
1999, Saylor, 2004). Utvecklandet av en mer holistisk hälsosyn kan sägas vara en reaktion på den
verklighet med fullständiga individer där de uppdelade hälsoaspekterna gränslöst samverkar och
inverkar på varandra utan möjlighet att isolera eller avgränsa fysisk, psykisk, social hälsa etc. En
enda integrerad mångdimensionell hälsodefinition har därför ansetts vara nödvändig för att hantera
den praktiska situationen inom vård och hälsopromotion där man möts av människan i sin
fullständiga komplexa natur (Saylor, 2004).

Ett flertal röster har höjts mot det fokus på patologisk tolkning av hälsobegreppet som påstås
dominera WHO:s och en avsaknad av en klar beskrivning av god hälsa inom ett salutogent
perspektiv. Under 1970-talet vidareutvecklades betydelsen av den omgivande miljön i interaktion
med människan av skilda aktörer som Säljö, Sigerist och Wylie (Larson, 1999). Individen kommer
anpassa sig till miljön som omger hen och i händelse av god hälsa i relation till den omgivande
miljön kommer individen ha en positiv vilja att agera kreativt och produktivt. Denna tolkning av
hälsa fick också ett större erkännande av WHO i styrdokumentet Ottawa Health Charter som
uppdaterade organisationens inriktning i slutet på 1900-talet, arbetsplatsen kan sägas vara en
betydande miljö i bildandet av hälsa och detta ekologiska perspektiv blir därför relevant i
utforskandet av den aktuella frågeställningen (Larson, 1999).

Hälsa i arbetslivet: målområde fyra
I folkhälsomyndighetens beskrivning av hur hälsa i arbetslivet hänger ihop med samhällsstrukturer
och tillväxt, diskuteras också betydelsen av hälsa i arbetslivet för individen (Folkhälsomyndigheten,
2014). Bland annat beskriver de vikten av att kraven i arbetslivet måste vara väl balanserade mot
människans möjlighet att arbeta och må bra under ett helt arbetsliv samt att arbetslivet ska kunna
förenas med familjeliv och fritid. De pratar om fyra bestämningsfaktorer som påverkar: arbetsmiljö,
psykosocial arbetsmiljö, anställningstrygghet och återhämtning mellan passen.

"Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade
ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är
även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt."
Folkhälsomyndigheten
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Arbetsmiljö
I en brasiliansk studie, gjord på bankanställda, undersöktes om negativa arbetsförhållanden ensamt
kunde associeras med lägre hälsorelaterad livskvalité i både psykisk såväl som fysisk aspekt (Silva
& Barreto, 2012). Resultatet visade att olika faktorer i arbetsförhållandena associerades i olika
utsträckning med de två aspekterna av livskvalité. Sambandet mellan fysisk och psykosocial ohälsa
är väl etablerat även om det råder oklarhet kring direkta kausala samband vilket verkar gälla för
både män och kvinnor i olika utsträckning. De fysiska symptom som kan associeras med
psykosocial stress på arbetsplatsen spänner över ett stort antal, kronisk smärta i leder och
kroppsdelar, sömnstörningar, magbesvär för att nämna några (Bongers, Kremer & ter Laak, 2002,
Dorner et. al, 2010). Laine et al. (2014) undersökte betydelsen av arbetsrelaterade faktorer på
vanligt förekommande psykiska besvär (ej psykiska diagnoser) hos arbetande män och kvinnor i
åldrarna 40-60 år. Deras resultat visade att sämre arbetsförhållanden har en negativ påverkan på den
mentala hälsan hos anställda. Upplevt socialt stöd eller uteblivet socialt stöd samt bemötande från
medarbetare inom organisationsstrukturen på arbetsplatsen kan påvisas som relevanta faktorer i
bestämningen av anställdas hälsa (Dellvert, Skagert & Vilhelmsson, 2007, Nieuwenhuijsen,
Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). Vissa yrken och arbetsplatser kan nästintill betecknas som
patogena i sin organisationsstruktur enligt Marchand, Demers & Durand (2005) som vid analys av
stressorer hos över nio tusen anställda i Quebec ansåg sig kunna bekräfta arbetsplatsen som en
betydelsefull arena för individens hälsa. För en individ som är sårbar för påverkan från
arbetsplatsen och saknar hälsobringande faktorer i övriga sammanhang kan en arbetsplats som inte
främjar psykosocial hälsa bli ödesdiger (Dellvert et al., 2007).

Enligt en undersökning från 2012, gjord av den ideella intresseorganisationen Prevent, framgår att
arbetsmiljön är en framgångsfaktor i framtidens företag (Prevent, 2012). Större andelen av de
tillfrågade cheferna och skyddsombuden ansåg att arbetsmiljöfrågor kommer vara av högsta
prioritet i framtiden men båda grupperna efterlyste mer kunskap i området. I samma rapport har man
också frågat de båda grupperna om samarbetet kring arbetsmiljö mellan arbetsgivare och
arbetstagare och där skiljer sig åsikterna mellan grupperna. Av cheferna anser 85 % att samarbetet
fungerar bra eller mycket bra, medan endast 63 % av skyddsombuden anser detsamma. De
viktigaste punkterna som skyddsombuden och cheferna tar upp som framtida utmaningar i Preventrapporten är stress och arbetsbelastning, chef- och ledarskapsfrågor, fysisk arbetsmiljö,
arbetsskador, friskvård och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare, i en intervjustudie identifierades
ledarskap på arbetsplatsen som en viktig hälsofaktor vilket stärker bilden av formella ledare som
nyckelpersoner på en hälsosam arbetsplats (Eriksson et al. 2010).
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Arbetsmiljöverket uppmanar organisationer att integrera SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
som är en trestegsmodell: Vad ska göras? Hur blir det gjort? Hur gör vi rätt saker?
(Arbetsmiljöverket, 2014). Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som
"arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås"
(Arbetsmiljöverket, 2014). Vidare tar de specifikt upp sex faror som kan undvikas med hjälp av
SAM: ergonomi, fysisk arbetsmiljö, långa arbetsdagar, för hög arbetsbelastning, konflikter och
bristande ledarskap. Det Europeiska arbetsmiljörådet understryker vikten av en god arbetsmiljö för
affärerna (Europeiska arbetsmiljörådet, 2014). De beskriver vinster som ökad produktivitet, lägre
sjukvårdskostnader, att äldre arbetstagare kan arbeta längre, på sikt gynnas effektivare
arbetsmetoder och tekniker samt att färre personer behöver gå ner i arbetstid för att ta hand om
familjemedlemmar. De arbetar för att få företagare att förstå att insatser för bättre arbetsmiljö är en
investering där det finns, inte bara långsiktig avkastning, utan också mer kortsiktiga vinster att
hämta (Europeiska arbetsmiljörådet, 2014). Även på nationell nivå kommer regeringen skjuta till
resurser för att förbättra arbetsmiljön i Sverige (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Ylva
Johansson, arbetsmarknadsminister, beskriver att förändringarna som nu sker mot ett mer modernt
arbetsliv ställer krav på att hitta nya strategier för hur arbetsmiljöpolitiken i fortsättningen bör
bedrivas (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Grawitch et al. (2006) illustrerar i sin PATHmodell att olika faktorer samverkar på olika sätt i organisationer. Indelning sker i tre kategorier där
Hälsofrämjande åtgärder (hälsa & säkerhet, inflytande & delaktighet, erkännande etc.) påverkar
både anställdas välbefinnande (ökad fysisk och psykisk hälsa, ökad motivation och engagemang
etc.)

och

organisatoriska

förändringar

(lägre

frånvaro

&

personalomsättning,

ökade

konkurrensfördelar och produktivitet etc.) samt att anställdas välbefinnande och organisatoriska
förändringar också påverkar varandra.

Av informationen ovan kan slutsatsen dras om att arbetsmiljön är en viktig faktor som påverkar
både individen och samhället i stort, till och med över riksgränserna. Vad är då arbetsmiljö och vilka
effekter kan den ha? Lindberg och Vingård (2012) definierar begreppet arbetsmiljö som "de
förhållanden som de som arbetar på ett arbetsställe exponeras för" samt att en god arbetsmiljö kan
innebära att den är gynnsam, fördelaktig, välmenande etc. Vidare, utifrån arbetstagares synsätt samt
från organisationers olika policydokument, identifierades ett antal olika faktorer som ansågs viktiga
för att uppnå en god arbetsmiljö: positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, utvecklad
kommunikation, samarbete, positivt och socialt klimat, medinflytande, autonomi, rolltydlighet med
tydliga förväntningar och mål, erkännande, att utvecklas och växa i arbetet, lagom arbetstempo och
arbetsbelastning, administrativt och/eller personligt stöd i arbetet, säkra fysiska arbetsbetingelser
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samt bra relationer till intressenterna (Lindberg & Vingård, 2012). Adkins et al. (2000) har fokuserat
på fyra grundprinciper för god arbetsmiljö: 1. Hälsa existerar längs ett kontinuum, 2. God
arbetsmiljö är en process, 3. Arbetsmiljö är mångfaktoriellt och 4. Relationer som bygger på
kommunikation, samarbete etc. är ett måste.

Transformativt ledarskap
Den transformativa ledarskapsmodellen har många dimensioner men kan i stora drag generaliseras
till fyra hörnstenar som förmedlar ledarens agerande. Dessa är idealiserat ledarskap där ledaren
agerar som ett föredöme, ledarens förmåga att inspirera och motivera andra, hänsynstagande till
individen och slutligen förmågan att intellektuellt stimulera sina följare (Bass, 1985, Kuhnert &
Lewis, 1987). Att arbeta tillsammans med och följa en ledare på en arbetsplats uteslutande baserat
på utlovade belöningar (lön, befordran etc.) eller uteblivna straff (uppsägning, utebliven lön, negativ
särbehandling) betecknas inom ledarskapsforskning som transaktionellt ledarskap. Att beskriva
verksamhet med ett uteslutande transaktionellt synsätt ansågs av ledarskapsforskare vara
otillräckligt för att förklara den komplexa relation som förekommer mellan ledare och anställda
samt vilken roll det har inom organisationen och på individerna (Bass, 1985). Begreppet
transformativt ledarskap formulerades av James MacGregor Burns under sent 70-tal och fick en
betydande vidareutveckling av B. M. Bass ett tiotal år senare. Modellen kan i korta drag beskrivas
som när en ledare på exempelvis en arbetsplats förmår att skapa andra värden och mening hos de
anställda än utbytet av arbete mot ersättning (Bass, 1985, Kuhnert & Lewis, 1987). Därmed kan
ledaren facilitera en individuell utveckling som gör att anställda kan se bortom sig själva och till
gruppens bästa, enligt Bass (1985) kan transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap
samexistera och skifta i en praktisk miljö men förekomsten av transformativt ledarskap är
nödvändigt för att uppnå höga nivåer av effektivitet och funktion i en organisation.

En ledare som använder sig av transformativt ledarskap har en hög grad av empatisk
kommunikation med sina följare vilket leder till en förhöjd känsla av ömsesidig respekt, förmåga att
möta utmaningar och upplevt inneboende värde i arbetsuppgifter utöver den omedelbara
belöningen. Viss karismatisk och retorisk förmåga är nödvändig hos ledaren för att kunna uppfylla
sin roll inom den transformativa modellen som innefattar element av att inspirera medarbetare och
framstå som en positiv förebild. Detta samtidigt som individen förses med intellektuell stimulans
som uppmuntrar till kreativitet och eget tänkande. Inom den transformativa ledarskapsmodellen ses
individen inom gruppen för ett slutgiltigt utfall som inverkar på gruppen som helhet (Bass, 1985,
Kuhnert & Lewis, 1987). Det mest använda redskapet inom forskning för att mäta förekomsten av
transformativt ledarskap är MLQ-formuläret som i sin senaste upplaga består av 36 frågor,
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verktyget har omarbetats och testats enligt vetenskaplig standard för att förbättra dess statistiska
validitet och reliabilitet beroende på faktorer som kulturella skillnader och specifika miljöers särart
(Burian et al., 2014).

Problemformulering
Canciellere et al. (2011) ser implementeringen av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen som ett
ämne som ytterligare behöver utforskas inom litteraturen, det saknas tillräcklig grund för att
genomföra väl motiverade interventioner på empirisk grund. Därav är förhoppningen att kunna
sammanställa den forskning som redan finns om transformativt ledarskap för att se om detta
möjligen kan fungera som en hälsofrämjande åtgärd som syftar till att öka hälsan hos anställda.

Syfte
Syftet med litteraturstudien var att undersöka transformativt ledarskaps påverkan på
anställdas psykosociala hälsa och arbetsmiljö.

Metod
För att undersöka hur kunskapsläget ser ut idag kring transformativt ledarskap och dess eventuella
effekter på den psykosociala hälsan hos anställda i arbetslivet antogs en systematisk litteraturstudie
som metod. En systematisk litteraturstudie innebär att kritiskt granska och sammanställa rådande
forskning inom fältet för att dels få en överblick men också för att se vart ytterligare forskning bör
bedrivas (Forsberg & Wengström, 2008).
Urval
Sökningens begränsningar var att artiklar som endast fanns tillgängliga på svenska eller engelska
inkluderades samt att artiklarna ska ha varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och utsatta för
granskning inom forskarsamfundet. Publiceringsår från 2009 och framåt valdes som utgångspunkt
dock utökades sökningen i vissa fall om vissa sökord gav tunt med träffar vilket redovisas i
sökmatrisen (se tabell 1). Andra kriterier som använts är att artiklar som handlar om friskvård och
liknande hälsofrämjande åtgärder eller är review-artiklar har exkluderats. Detta gäller även för
sökresultat som inte ansetts aktuella inom tidsramen samt artiklar som inte svarar på syftet i
tillräcklig utsträckning.
Datainsamling
De databaser som använts var Scopus, Academic Search Elite, Cinahl, Swepub, Ingenta Connect &
Web of Science-Medline. Alla dessa täcker upp de områden som syftet berör, framför allt
hälsovetenskap, arbetsvetenskap, psykologi, sociologi och pedagogik. Nyckelorden var "leadership"
6

OR "transformational leadership" AND "psychosocial" OR/AND "health" OR "occupational
health" OR "work environment" OR " workplace" i olika kombinationer. Sökperioden sträckte sig från
18/11 2014-25/11 2014. Samtliga databaser söktes i vid första tillfället (18/11) men sedan valdes
fyra ut för ytterligare en sökning vardera på grund av att de hade flest antal träffar från första
omgången, se sökmatris (tabell 1). Datainsamlingen resulterade i totalt 19 artiklar varav 17
kvantitativa studier och två med mixed method (kvalitativ och kvantitativ metod), se sökmatris
(tabell 1).

Databearbetning och analys
Samtliga artiklar kvalitetssäkrades enligt bedömningsmall ur Forskningsprocessen (Sörensen &
Olsson, 2011) där riktlinjer för granskning av både kvalitativa och kvantitativa studier finns. Nivå
av kvalitet varierar från grad 3 på minst 60 % av den maximala poängen, grad 2 på minst 70 % samt
grad 1 på minst 80 %. För att förtydliga innebär det, enligt bedömningen, att artiklar som fått grad 3
var av sämre vetenskaplig kvalitet än grad 1, se resultatmatris (bilaga 1, tabell 2).

Kvalitativ innehållsanalys, enligt Granheim & Lundman (2004), innebär att extrahera
meningsbärande enheter ur texter för att i slutändan mynna ut i kategorier eller teman. Granheim &
Lundman (2004) beskriver processen som att meningsbärande enheter plockas ut för att sedan
kortas ner till kondenserade meningsenheter utan att relevant innehåll går förlorat, detta för att
förenkla hanteringen av materialet. Dessa enheter kodas sedan, som att sätta en etikett, och i sista
led kategoriseras dem eller lyfts upp i olika teman (Granheim & Lundman, 2004). I enlighet med
denna beskrivning lästes alla artiklar på var sitt håll för att få en första känsla av materialet och en
preliminär bedömning gjordes. På enskilda håll söktes det efter meningsbärande enheter som
kondenserades och preliminära koder sattes. Vid diskussion kring artiklarna och koderna framgick
att materialet tolkats förhållandevis lika och sammanställningen kunde börja. Med utgångspunkt i de
gemensamma koderna fylldes de efter hand på med resultat från artiklarna för att sedan lyfta upp
dessa till slutgiltiga kategorier som skulle besvara syftet.

Etiska aspekter
För att mäta kvaliteten av resultatet måste tillförlitligheten i arbetet bedömas (Vetenskapsrådet,
2011). Alla slutgiltiga artiklar har granskats av vetenskapligt råd eller bedömts utifrån etiska
överväganden samt att samtliga artiklar är granskade inom det vetenskapliga samfundet. Den etiska
aspekten är särskilt viktig att ta hänsyn till då en ledare har en viss ställning i gruppen som innebär
både en särställning när det gäller inflytande och makt men även en högre utsatthet i rollen som en
minoritet på arbetsplatsen. En litteraturstudie riskerar inte att påverka människor direkt på samma
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sätt som en intervjustudie kan göra. Om samma undersökningsområde utforskas med intervjuer
eller enkäter som är andra tänkbara metoder skulle större försiktighet behöva iakttas för att inte
kränka deltagande individer med tanke på det känsliga området, personliga relationer och
välmående på arbetsplatsen. Något som ytterligare ökar tillförlitligheten i studier är att metoden är
så pass väl beskriven att vilken annan forskare som helst ska kunna utföra studien igen och få
samma, eller liknande, resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Därför har studien beskrivits så detaljerat
som möjligt för att uppnå så hög transparens som möjligt. Efter Helsingforsdeklarationen betonades
kraven på informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). De utvalda artiklarna beskriver antingen att
deltagarna fått information om konfidentialitet (vid kvantitativa studier) eller anonymitet (vid
kvalitativa studier) samt frivillighet att delta. Vidare vid hantering av materialet uppmanar
Vetenskapsrådet (2011) att allt förvaras säkert efter avslutat forskningsprojekt och efter 10 år kan
materialet överföras till Riksarkivet.
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Tabell 1. Sökmatris
Databas

Datum

141118
Cinahl
141125

141118

Scopus
141124

Swepub

141118

141118
Academic
Search Elite
141125

141118
Web of
Science Medline
141125

Ingenta
Connect

141118

Sökord
"Leadership" &
"workplace" &
"health"
"Transformational
leadership" &
"work
environment" OR
"health"
"Leadership" &
"workplace" &
"health"
"Transformational
leadership" &
"psychosocial" OR
"work
environment" OR
"health"
"Leadership" &
"workplace" &
"health"
"Leadership" &
"workplace" OR
"occupational
health" &
"leadership styles"
"Transformational
leadership" &
"work
environment"
"Leadership" &
"workplace" &
"psychosocial
health"
Transformational
leadership &
"psychosocial"
"Leadership" &
"workplace" &
"psychosocial
health"

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Lästa
artiklar

Slutgiltiga
artiklar

125

10

2

1

Utökat till
2008: 100

5

2

1

Limit:
managemen
t. 27

9

3

1

179

14

10

8

50

5

1

0

67

18

4

1

42

12

2

2

38

10

3

0

15

15

4

4

6

6

1

1
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Resultat
Det uppkomna resultatet kan delas in i tre kategorier utifrån den ursprungliga frågeställningen i
bakgrunden. Den första kategorin kallas "medför positiva effekter på psykosocial hälsa" som
handlar om de faktorer som gör att transformativt ledarskap påverkar anställda på ett postivt sätt.
Vidare behandlas situationsspecifikt transformativt ledarskap och individens roll i detta och
beskrivs i “förbättrar psykosocial arbetsmiljö ". Den tredje och sista kategorin tar sig
an "ger fysiska hälsovinster för anställda " där resonemang kring psykiska och fysiska aspekter
förs.

Medför positiva effekter på psykosocial hälsa
Transformativt ledarskap har genom sina aspekter av att utmana individen till utveckling och
självförverkligande visat sig leda till empowerment hos följare. Genom att stimulera till
intellektuell utveckling, se individen och agera som ett föredöme har ledare på arbetsplatser
förmåga att låta sina följare tillägna sig empowerment (Walsh et al., 2014, Malloy & Penprase,
2010). I enkätform så har möjligheter till personlig utveckling och empowerment hos anställda
på arbetsplatser kunnat associeras till transformativt ledarskapsbeteenden, både i tvärsnittsstudier
(Walsh et. al., 2014, Malloy & Penprase, 2010) och longitudinellt (Nielsen et al., 2008). Ett
relativt starkt statistiskt samband mellan självupplevda möjligheter till utveckling hos anställda
och ledarbeteenden som hänsynstagande till individen och intellektuell stimulans kunde hittas i
undersökningen som gjordes av Malloy & Penprase (2010).

Walsh et al. (2014) fann ett statistiskt signifikant samband mellan upplevd rättvisa i
arbetsmetoder och transformativt ledarskap i sin enkätundersökning av 250 anställda. Att
uppfatta sin arbetsplats och arbetsmetoder som rättvisa är något som transformativt ledarskap
höjer sannolikheten för. Detta, som kan benämnas organisatorisk rättvisa, har visat sig vara
förknippat med psykosocial hälsa hos anställda och kan förbättras av den tillit och personliga
kontakt som sker mellan ledare och anställda till följd av användandet av transformativa
ledarskapsmetoder (Walsh et al., 2014). En förhöjd upplevd självständighet och kontroll hos den
anställde har visat sig vara en förutsägande faktor för hälsa och denna autonomi hos individen
kan stimuleras genom transformativt ledarskap (Breevart et al., 2013). Något direkt samband
mellan transformativt ledarskap och hälsa kunde inte Nielsen et al. (2008) påvisa, dock kunde
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man liksom Clausen & Borg (2011) visa att faktorer som rolltydlighet, meningsfullhet och
utvecklingsmöjligheter medierar ett samband. Detta förtydligar det komplexa sambandet mellan
transformativt ledarskap och självskattad hälsa hos anställda (Nielsen et al., 2008). Vidare
efterforskningar har gjort av Yasin Ghadi et al. (2012) kring meningsfullhet i arbetet som
medierande faktor men då i relation till delaktighet i arbetet och transformativt ledarskap. De
fann att transformativa ledarskapsbeteenden kan förutspå anställdas nivå av delaktighet genom
delvis mediering av meningsfullhet i arbetet (Yasin Ghadi et al., 2012). Breevaart et al. (2013)
har undersökt olika ledarskapsstilar, däribland transformativt ledarskap, och delaktighet hos
anställda samt om det fanns en association mellan olika ledarskapsstilar och autonomi samt
upplevt socialt stöd. Kontinuerligt transformativt ledarskap hade positiv effekt på anställdas nivå
av delaktighet samt att socialt stöd och autonomi hos anställda var också positivt associerade
med den här typen av ledarskap. Dessutom fanns de att hög autonomi och socialt stöd för
anställda hade positiv påverkan på individernas sätt att hantera sin psykosociala vardag och deras
nivå av delaktighet i arbetet. Vidare undersökning har gjorts av Yasin Ghadi & Fernando &
Caputi (2012), denna gång med den medierande faktorn meningsfullhet. Meningsfullhet i arbetet
påverkas direkt utav transformativt ledarskap och meningsfullhet påverkar direkt nivån av
delaktighet samt att delvis mediering sker mellan transformativt ledarskap och delaktighet via
upplevd meningsfullhet i arbetet.

Interaktionen och det stödjande samtalet mellan ledare och anställd på arbetsplatsen har
identifierats som betydelsefullt för hälsosituationen i en salutogen bemärkelse (Burkhardt et al.,
2009, Malloy & Penprase 2010). I ett mansdominerat urval av över 3000 industriarbetare så
kunde Burkhardt et al. (2009) i enkätform styrka sambandet mellan svagt stödjande ledarskap på
arbetsplatsen och sämre självrapporterad hälsa. Även Malloy & Penprase (2010) kunde
identifiera socialt stöd från ledare som betydelsefullt i sin studie på sjuksköterskor där urvalet var
kraftigt kvinnodominerat. Detta tyder på att socialt stöd är en relevant hälsofaktor av
transformativt ledarskap oavsett kön och över spridda yrkesgrupper. Schmidt et al. (2013) fann
även liknande resultat mellan stödjande ledarskap och självskattad hälsa. I deras
enkätundersökning framkom att lågt stödjande ledarskap påverkar hälsan negativt hos de
anställda samt att associationen var som starkast hos kvinnor och anställda vars ålder var 50 år
eller äldre. Underliggande dimensioner till hur en välutvecklad form av ledarskap påverkar
11

hälsan har även undersökts av Lagrosen et al. (2010). Genom djupgående intervjuer och separata
fokusgrupper upptäcktes faktorer som empati, närvaro, kommunikation, integritet och kontinuitet
vilka påverkade anställdas hälsa (Lagrosen et al., 2010). De dimensioner av transformativt
ledarskap som är starkt relaterat till anställdas självförtroende, känsla av tillit, uppskattning,
omtanke och empati är det idealiserande ledarskapet och det individuella hänsynstagandet
(Franke & Felfe, 2011). Andra dimensioner är de uttalat höga ambitionerna, nytänkande och den
vägledande höga standarden som ledaren också kräver, vilka kan upplevas som positivt av
anställda men även som påfrestande krav av individen (Franke & Felfe, 2011). Denna
individuella aspekt bekräftas av Holstad et al. (2014) som funnit att relationen mellan socialt stöd
och den känslomässiga upplevelsen påverkas av individens egen ambitionsnivå.

Förbättrar psykosocial arbetsmiljö
Nielsen & Daniels (2011) fann mycket lite stöd för sin hypotes att relationen mellan gruppens
upplevelse av transformativt ledarskap och individuell hälsa är medierad av upplevelsen av
meningsfullt arbetet på gruppnivå, samt inget stöd fanns för att densamma medieras av gruppens
upplevda sociala stöd. Däremot fann de ett visst stöd för att transformativt ledarskap påverkar
sammanhållningen och rolltydlighet på ett positivt sätt på gruppnivå. Dock fanns det starkare
bevis för att transformativt ledarskap på individnivå påverkar de ovan nämnda; meningsfullhet,
socialt stöd, sammanhållning och rolltydlighet i större utsträckning (Nielsen & Daniels, 2011).
Detta förstärks av Clausen & Borg (2011) som i sin longitudinella studie fann signifikans framför
allt i upplevelser på individnivå inte på gruppnivå när samband mellan upplevd meningsfullhet
på arbetet och psykosocial arbetsmiljö drogs. Individperspektivet på transformativt ledarskap har
starkare samband med hälsostärkande faktorer för psykosocial hälsa på arbetsplatsen än
grupperspektivet (Clausen & Borg 2011, Nielsen & Daniels, 2011).

Förmågan för transformativt ledarskap att positivt påverka hälsostärkande faktorer är beroende
av den givna kontexten, i det här fallet arbetsplatsen, ledaren och de anställda. I den praktiska
situationen där transformativa ledarskapsbeteenden implementeras är varje arbetsplats en unik
förutsättning av medarbetare och faktorer som kan vara relevanta för hälsobilden, exempel på
dessa faktorer är kön, socioekonomi, ålder och kulturellt sammanhang (Zwingmann et al., 2014).
Även om transformativt ledarskap kan sägas ha en generell egenskap som förmedlare av
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ledarbeteenden som förbättrar hälsan på arbetsplatsen så skiljer det sig oftast i hur pass mycket
de olika delarna av ledarskapsmodellen inverkar i den praktiska situationen (Holstad et al., 2014,
Gregersen et. al., 2014, Perko, Kinnunen & Feldt, 2012). Den unika dynamiken mellan ledaren
och den anställde kan vara mer betydelsefull än ledarens beteende när det gäller anställdas
hälsofaktorer (Gregersen et al., 2010), det har även visat sig att i relationen kvinnlig ledare och
manlig följare så upplevdes ledaren som mindre kompeten av följarna (Ayman et al., 2009).
Förmågan för anställda att hantera besvärande känslor och mental stress kan förbättras med hjälp
av transformativt ledarskap (Gregersen et al., 2014, Munir et al., 2009), men vid vissa undersökta
sammanhang så har samma kapacitet varit oförändrad eller till och med försämrad i relation till
transformativt ledarskap (Frank & Felfe, 2011, Holstad et al., 2014). Detta kan bero på den
intellektuellt utmanande delen av transformativt ledarskap som ställer krav på utveckling och
förändring hos individen, på kort sikt leder det till ökad oro hos anställda. Den kortsiktigt höjda
upplevda belastningen hos anställda till följd av ledarskapsbeteenden som ur ett längre
perspektiv leder till personlig utveckling och bättre förmåga för individen att hantera stressorer
illustrerar komplexiteten i sambandet mellan hälsa på arbetsplatsen och transformativt ledarskap.
Det är nödvändigt att ta hänsyn till tidsfaktorn när man granskar samband mellan inverkande
faktorer för att kunna förstå den dynamik i effekt som ett ledarskapsbeteende kan ha (Gregersen
et al., 2010, Frank & Felfe, 2011).

Ger fysiska hälsovinster för anställda
Elshout, Scherp & Feltz-Cornelis (2013) ämnade undersöka om det fanns skillnader i anställdas
arbetstillfredställelse och frånvaro på arbetsplatsen i relation till två ledarskapsstilar,
transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap. De fann att transformativt ledarskap hade
lägre sjukfrånvaro än det transaktionella och associationen förklaras genom kommunikationen
mellan ledare och anställd och hur ledaren skötte sjukfrånvaron. I en longitudinell studie, utförd
inom äldrevården, fann Munir et al. (2009) en reducering av depressiva symptom och som till
viss del kan förklaras med förekomsten av transformativt ledarskap. Perko, Kinnunen & Feldt
undersökte (2013) hur relationen mellan transformativt ledarskap och depressiva symptom såg
ut, direkt eller medierad av self-efficacy, meningsfullhet och grubblande (ruminerande) på
arbetsplatsen? De kom fram till att transformativt ledarskap var positivt associerat till
arbetsrelaterad self-efficacy och upplevd meningsfullhet och negativt associerat med
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arbetsrelaterat ruminerande. Vidare var arbetsrelaterat ruminerande positivt associerat med
depressiva symptom medan arbetsrelaterad self-efficacy och upplevd meningsfullhet var negativt
associerat med depressiva symptom. Den indirekta effekten av transformativt ledarskap på
depressiva symptom var signifikanta. Hjarsbech et al. (2013) fann, i en stor enkätundersökning
inom äldrevården, att förekomsten av depressiva symptom förutspådde långtidssjukskrivning, tre
veckor eller längre, dock fann de inget samband som tydde på att arbetsmiljörelaterade faktorer
kunde förutse långtidssjukskrivning.

Separation av fysiska och psykologiska besvär hos anställda är problematisk att göra i praktiken,
ett loop-förhållande verkar finnas mellan förhöjd emotionell och mental belastning vilket gör
transformativt ledarskap relevant inte bara som salutogen faktor för psykosocial hälsa utan för
sammanlagd hälsa hos individen ur ett helhetsperspektiv (Eatough et al, 2011, Zwingmann et al,
2014). Att styrka kausala samband mellan olika former av ohälsa är i allmänhet svårt eftersom
det verkar finnas en negativ korrelation mellan ett flertal av hälsodimensionerna där det är svårt
att identifiera vad som kom först i förhållandet mellan faktorer (Eathough et al, 2011).
Korrelationen mellan transformativt ledarskap och hälsa har identifierats i 16 länder där styrkan
varierade i olika utsträckning (Zwingmann et al, 2014). De fann en positiv korrelation mellan
transformativt ledarskap och fysisk hälsa i samtliga länder samt att standardavvikelsen av
transformativt ledarskap i grupp signifikant förutspådde följarens fysiska hälsa. Dessutom fann
de att high-level power-distance (acceptansen att makten är olika fördelad i en organisation) var
starkt relaterat till välbefinnandet och den fysiska hälsan hos anställda. Den breda
hälsoförbättrande effekt som transformativt ledarskap verkar ha på psykosociala hälsofaktorer
kan ge en god genomslagskraft att bryta existerande ohälsomönster och verka som
hälsopromotion både för biomedicinska hälsomått och självrapporterad hälsa på arbetsplatser
(Eathough et al, 2011, Munir et al, 2009, Schmidt et al, 2013).
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Diskussion
Resultatdiskussion
Transformativt ledarskap och hälsa verkar ha ett relativt komplext samband. Dels påverkar själva
beteendena som uppvisas av ledaren, men tydligt i studien framkommer att den anställdas
egenskaper, uppfattningar och/eller upplevelser också påverkar om transformativt ledarskap
resulterar i hälsofrämjande beteende. Resultatkategorin som behandlar de individuella
skillnaderna för transformativt ledarskaps effekter ger indikationer på att kön är en relevant
faktor i analysen av transformativt ledarskap ur ett hälsopromotiv perspektiv (Zwingmann et al.,
2014). Ayman et al. (2009) undersökte transformativt ledarskap i relation till effektivitet på
arbetsplatsen ut ett genusperspektiv där hypotesen var att kvinnliga ledares prestation påverkas
av att gruppen anställda var av motsatt kön, till skillnad från manliga ledare vars prestation inte
påverkas alls utav detta. I resultatet framgår att högre förekomst av transformativt ledarskap från
den kvinnliga ledaren ledde till lägre "poäng" i betygsättningen från manliga anställda (Ayman et
al., 2009). Detta perspektiv är av intresse då liknande tendenser kan ses gällande
hälsoperspektivet. I de studier som ingår i resultatet har det endast angivits om arbetsplatsen varit
mans- eller kvinnodominerat, dock är detta inget som diskuterats i den ovan nämnda
bemärkelsen. En ytterligare dimension till detta är hur genusperspektivet i transformativt
ledarskap också kan påverkas av personlighet. Brandt & Laiho (2013) fann att kvinnliga och
manliga transformativa ledarskapsbeteenden påverkas på olika sätt av personlighet. De såg att
kvinnliga ledare som gick mer på intuition och känsla i större utsträckning var belönande i sitt
beteende, medan manliga ledare med samma preferens ansåg sig komma till uttryck som mer
utmanande vilket också bekräftades av anställda i båda fall (Brandt & Laiho, 2013). Samtidigt
fann de att uppfattningen ledaren har av sitt eget beteende inte alltid stämmer överens med
upplevelsen hos den anställda. Till exempel skattade extroverta män sitt ledarskap mer
transformativt än de introverta männen vilket inte upplevdes av de anställda (Brandt & Laiho,
2013). Detta belyser ytterligare vikten av den subjektiva upplevelsen hos anställda av
transformativt ledarskap. Som resultatet indikerar, medierar faktorer som rolltydlighet och
meningsfullhet i arbetet relationen mellan transformativt ledarskap och hälsa (Clausen & Borg,
2009, Nielsen et al., 2008). Om dessa sätts ur spel på grund av till exempel könsidentitet kan det
antas att transformativt ledarskap fråntas de tillskrivna positiva effekterna på arbetsmiljön.
Vidare konsekvens utav arbetsmiljöfaktorerna rollkonflikt samt känslomässiga krav har
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undersökts av Rugulies et al. (2010) vilka kunde påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan
de två och sjukrivning på mer än tre veckor. Som tidigare identifierats i resultatet där medierande
faktorer för transformativt ledarskap behandlas påverkar transformativt ledarskap rolltydlighet
(Nielsen et al., 2008, Clausen & Borg, 2011) men också nivån av känslomässiga krav (Franke &
Felfe, 2011) och om det är positivt eller inte verkar vara ytterst individuellt (Holstad et al., 2014).

Att transformativt ledarskap är situationsspecifikt verkar klart utifrån den mångfald av variabler
som inverkar på utgången av ledarbeteenden (Holstad et al., 2014) men vad görs för att utöka
kunskapsbilden inom området utanför en västerländsk kontext? En bit på vägen är den anpassade
version av det standardiserade MLQ-formuläret som tagits fram för en kinesisk kontext, i en
kartläggning av transformativt ledarskaps förmåga att stimulera kreativt tänkande så fanns
skillnader i resultaten som väntades utifrån ett västerländskt perspektiv avseende vilka delar av
transformativt ledarskap som har effekt på följare (Li et al., 2014). Det kan finnas möjliga
faktorer i den kollektivistiska kulturella kontexten i vissa asiatiska länder som har betydelse för
effekterna av transformativt ledarskap, detta diskuteras i en japansk kontext (Ishikawa, 2012)
samt i en kinesisk (Li et al., 2014) där vidareutvecklingar av den västerländskt uppbyggda
kunskapen om transformativt ledarskap görs.

Att det inte hittats några större bevis på att transformativt ledarskap påverkar arbetsmiljön i den
förutfattade utsträckningen är aningen förvånande, samtidigt upplevs det svårt att helt utesluta
ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön med tanke på den möjlighet till
förebyggande av depressiva symptom och i förlängningen av detta även övriga hälsobesvär som
resultatkategorin där kopplingar görs mellan transformativt ledarskap och hälsa uppvisar
(Eathough et al, 2011, Hjarsbech et al, 2013, Munir et al, 2009, Schmidt et al, 2013, Zwingmann
et al., 2014). Ledarskapsbeteenden som uppvisas på arbetsplatsen och anställdas individuella
reaktioner på dessa borde skapa något slags klimat som i sin tur genererar nya reaktioner. Vid
återkoppling till det systematiska arbetsmiljöarbete som definierats av arbetsmiljöverket
(Arbetsmiljöverket, 2014) så kan transformativt ledarskap framstå som en användbar modell för
att arbeta målmedvetet inom områdena konflikter och bristande ledarskap där delar av ohälsa i
arbetslivet anses ha sitt ursprung. Framför allt genom det medvetandegörande kring
ledarskapsbeteenden och psykosociala relationer som är en utmärkande del av transformativt
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ledarskap (Walsh et al., 2014) så bör kvaliteten på ledarskapet i arbetslivet samt
konflikthantering kunna utvecklas till det bättre. Psykiska och sociala dimensioner av hälsa kan
upplevas svåra att avgränsa vid hälsoarbete när upplevd stress tar sig uttryck i skilda former i
individen som sömnbesvär, depression, ängslan och oro (Arbetsmiljöverket, 2014). Att aktivt
arbeta med en orsaksfaktor som generell psykosocial hälsa på arbetsplatsen är kan vara mer
effektivt än att isolerat arbeta med något av de uppkomna besvären i praktiskt hälsopromotivt
arbete. Detta stämmer väl överens med Adkins (2000) syn på att god arbetsmiljö är en pågående
arbetsprocess och inte något som uppstår per automatik, genom att från arbetsmarknadspolitiskt
håll medvetet poängtera värdet och vinsterna av förbättrade personliga relationer på arbetsplatsen
samt även investera reella resurser i frågan så kan eventuellt den allmänna psykiska hälsan i den
anställda delen av befolkningen stärkas.

Transformativt ledarskap har visat sig mest verksamt på individnivå (Nielsen & Daniels, 2011,
Clausen & Borg, 2011) medan psykisk ohälsa i arbetslivet är ett samhällsproblem som tar sig
uttryck på individnivå hos den anställde (SBU, 2003), potential kan finnas i implementeringen av
den teoretiska ledarskapsmodellen att överbrygga klyftan mellan samhällets resurser och verkan
på individplanet. PATH-modellen är ett möjligt instrument för att länka de salutogena egenskaper
som transformativt ledarskap innehar (Grawitch et al., 2006) till ökad produktivitet, sänkt
sjukfrånvaro och annat som kan påverka beslutsfattare inom politik och näringsliv till att fatta
beslut om främjande av transformativ ledarskap i arbetslivet. Larsson et al. (2009) identifierade
ett antal beteenden, på både organisations och ledarskapsnivå, som är gemensamma för tre
mycket framgångsrika organisationer i Sverige: strategier & vision, kommunikation &
information, auktoritet & ansvarstagande, samtal med anställda, lärande kultur, mänsklighet &
tillit samt anspråkslöshet & enkelhet. De beskriver en kedjereaktion för framgång där allt startar
med ledarskap för hälsa som genererar engagerade och hälsosamma anställda som i sin tur ökar
kundtillfredställsen som i sista led leder till vinstdrivande och effektiva organisationer (Larsson
et al., 2009). Det sista ledets resonemang stöds också av den forskning som redovisats där
transformativt ledarskap verkar, i viss utsträckning, ha en positiv påverkan på depressiva
symptom och långtidssjukrivning (Elshout et al., 2013, Munir et al., 2009, Perko et al., 2013 &
Hjarsbech et al., 2013), vilket i sin tur också påverkar organisationens ekonomi.
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Uppfattningen av hälsa har över tid förändrats från avsaknad av sjukdom till ett mer nyanserat
synsätt där sjukdom inte utesluter hälsa och vice versa (Larson, 1999). Ett mer salutogent
perspektiv på hälsa beskrivs av Antonovsky (2005) med sin modell KASAM (Känsla av
sammanhang). Modellen består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet som utgör styrkan i en individs KASAM. I arbetsmiljö skulle detta kunna betyda
att när vi upplever begriplighet (t ex rolltydlighet) och hanterbarhet (t ex känslomässiga krav)
upplever vi någon slags nivå av meningsfullhet (i denna kontext i arbetet) vilket då kan resultera i
ökad upplevd hälsa eller vid avsaknad av dessa, ohälsa. I resultatet framkommer tydliga
paralleller mellan transformativt ledarskap och KASAM. De verkar bygga på liknande faktorer
för ökad hälsa (Clausen & Borg, 2011, Nielsen et al, 2008, Yasin Ghadi et al, 2012) där
aspekterna går i samma salutogena linje. Vidare är faktorer som till exempel meningsfullhet,
autonomi, delaktighet med fler, något som anställda uttryckt som viktiga på arbetsplatsen och
som till och med finns beskrivna i flertalet policydokument (Lindberg & Vingård, 2012).
Organisationer där anställda upplever avsaknad av dessa och vad det kan bero på går inte att
spekulera i men är det långsökt att tro att transformativt ledarskap skulle kunna vara länken
mellan det önskade arbetsklimat som både policydokument och anställda efterfrågar?

Metoddiskussion
Medförfattarna har en snarlik akademisk bakgrund inom idrottsvetenskapligt fält som sannolikt
färgat genomförandet av studien trots eftersträvad objektivitet. Bristen på erfarenhet i
genomförande av litteraturstudier kan ha påverkat utförandet av datainsamlingen eftersom
kunskapen om urvalet och uppbyggnaden av vetenskapliga databaser var begränsad på förhand
vilket ledde till att stort förtroende lades till högskolebibliotekets register över tillgängliga
databaser. En systematisk litteraturstudie valdes för att identifiera kunskapsläget idag och se vart
eventuella kunskapsluckor skulle uppstå (Forsberg & Wengström, 2008). Arbetet har skett
systematiskt och transparens har varit ledordet för att försäkra kvaliteten och att möjligheten till
återskapande finns. Sökorden identifierades genom att granska vilka standardiserade sökord med
innehållande underkategorier som motsvarade vårt sökta ämnesområde på bästa sätt. Kriteriet att
artiklarna ska vara publicerade 2009 och framåt fanns med anledning av den hastighet som
artiklar nu publiceras i och diskussion har förts kring risken att relevanta artiklar missats. Syftet
med litteraturstudien var att undersöka eventuella kunskapsluckor inom transformativt ledarskap
18

och hälsa hos anställda, därav kan det vara värdefullt att hitta så pass aktuell forskning att de
frågor som uppkommer ska var relevanta för fortsatt forskning idag. Kriteriet att enbart acceptera
peer-review-artiklar höjer också trovärdigheten i arbetet. Att resultatet till största delen består av
kvantitativa studier kan ha påverkats av tillvägagångssättet, alternativt att det faktiskt är ett
representativt urval av utförd forskning i ämnet. Vid eftertanke är sökorden inte riktade till att
hitta enbart kvantitativa artiklar och möjligen kan det finnas en stor kunskapslucka av kvalitativa
studier.

Vid den kvalitativa innehållsanalysen har tillförlitligheten ökats genom att båda medförfattare
läst alla artiklar enskilt samt kodat och kategoriserat enskilt för att sedan diskutera fynden och
gemensamt tagit fram resultatet i studien. Därigenom har en trianguleringseffekt eftersökts i
genomförandet där medförfattarna granskat materialet som helhet på egen hand för att nå
gemensamma resultat. Det framkom att koder och kategorier identifierats relativt lika vilket kan
bero på den gemensamma bakgrunden på Idrottvetenskapligt program, detta kan även ses som en
faktor för ökad tillförlitlighet.

Konklusion
Genom en rad medierande faktorer så kan transformativt ledarskap verka stärkande på anställdas
hälsa, anställdas möjlighet att stimuleras intellektuellt och uppleva utvecklingsmöjligheter på sin
arbetsplats verkar indirekt kunna stärkas genom transformativa ledarbeteenden och kan kopplas
både till bättre arbetsprestation och hälsa hos anställda. Transformativt ledarskap är verksamt
framför allt på individnivå och stärker upplevt socialt stöd hos anställda men även den upplevda
autonomin, detta i sin tur kan relateras till stärkt hälsa på ett holistiskt plan där inte bara
psykosocial hälsa utan den sammanlagda hälsan hos individen stärks. En stor varians beroende
på individen och situationen kan hittas i hur transformativt ledarskap påverkar anställda, men
generella slutsatser kan dras om att vissa ledarskapsbeteenden i de alla flesta fall har en
hälsostärkande effekt på arbetsplatsen.
Transformativt ledarskap kan ses som ett potent teoretiskt och praktiskt redskap för att salutogent
arbeta med psykosocial hälsa och i förlängningen hälsa som helhet på arbetsplatser. Med
möjlighet att anpassa och utveckla implementeringen av idéerna bakom ledarskapsmodellen till
19

unika arbetsmiljöer och sociala kontexter, så kan flexibiliteten och den breda användbarheten i
transformativt ledarskap ses som en styrka. Detta är ett starkt argument för att på bred front
överväga vilka samhällsvinster som kan finnas i att höja användandet av transformativa
ledarskapsbeteenden inom arbetslivet, framför allt med tanke på psykiska ohälsotal. Det är av
stor betydelse att grunda interventioner och hälsopromotivt arbete på vetenskapliga grunder och
så är även fallet när det gäller ledarskapsbeteenden, den salutogena potentialen är stor i
transformativt ledarskap men likaså finns det en destruktiv sådan. Om ogrundade insatser, hur
välmenande dessa än är, genomförs utan eftertanke så är det ett möjligt utfall att hälsan
försämras hos anställda inom samma områden som målet var att förbättra. Detta berörs i
litteraturen i det som benämns "den mörka sidan av transformativt ledarskap" och kan även
illustreras i den möjlighet till förhöjd stress som utmaningar som antas leda till personlig
utveckling kan leda till.

Implikationer
Kartläggningen av samband mellan hälsofaktorer i arbetsmiljö verkar konstant pågående i
forskningen men att överbrygga gapet mellan teori och praktiskt implementering förefaller
svårare. Ekonomiska och kvalitativa vinster inom verksamheter kan vara ett tyngre argument för
att i framtiden övertyga om användbarheten av transformativt ledarskap inom både privat och
offentlig sektor än den etiska sidan av att vilja stärka hälsan hos medmänniskor. Även med
välformulerade

argument

för värdet av transformativt

ledarskap

kommer

anpassat

utbildningsmaterial behövas som upplevs relevant för den aktuella arbetsplatsen. Metoderna som
ska användas för att nå ut med budskapet bör vara omsorgsfullt utformade för att förenkla och
summera den kunskap som är byggd på vetenskaplig prövning. Ytterligare forskning och praktik
med ett tvärvetenskapligt perspektiv kommer vara nödvändig för att uppfylla det löfte som den
transformativa ledarskapsmodellen ger för hälsopromotivt arbete.

Det ser ut att vara möjligt att dra slutsatser om breda salutogena effekter av transformativt
ledarskap ur ett internationellt perspektiv men kartläggning av kulturella och geografiska
skillnader i hur det inverkar på anställdas hälsa är av värde för att kunna situationsanpassa
implementeringen av ledarskapsbeteendena. Forskningen som gjorts är till stor del med
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utgångspunkt i västvärlden medan världsledande ekonomier som Japan, Indien och Kina har
otillräckligt underlag för att kartlägga eventuella kulturella skillnader avseende ledarskap och
anställdas hälsa. Fortsatta kulturspecifika och geografiska kartläggningar är av värde för att förstå
och anpassa det salutogena transformativa ledarskapet.
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"inspirerande" ledarskapseffekter på hälsan och
välbefinnandet.

Transformational leadership and
work engagement: The mediating
effect of meaning in work

Undersöka relationen mellan
transformativt ledarskap och
delaktighet i arbetet via
medierandefaktor
meningsfullhet i arbetet.

Holstad, Korek,
Rigotti & Mohr 2014

The relation between
transformational leadership and
follower emotional strain: The
moderating role of professional
ambition

Undersökarelationen
transformativt ledarskap och
känslomässig belastning
samt om socialt stöd och
den anställdes egen
ambition påverkar
relationen.

Tvärsnittstudie,
enkäter i olika
organisationer.

Franke & Felfe 2011

How does transformational
leadership impact employees'
psychological strain? Examining
differentiated effects and the
moderating role of affective
organizational commitment

Fördjupad förståelse för hur
transformativtledarskap
påverkarkänslomässig
belastning genom olika
dimensioner av ledarskapet
samt den medierande roll
organisation kan spela.

Tvärsnittstudie,
enkäter till två
organisationer,
industriarbetaresamt
tjänstemän.

Nielsen, Randall,
Yarker & Brenner
2008

Yasin Ghadi,
Fernando & Caputi
2012

Resultat visar på att stöd
från ledaren har en
hälsofrämjande effekt på
anställda med medel-hög
ambitionsnivå och ej för
låg ambitionsnivå vilket
tyder på
att transformativt ledarskap
inte alltid är hälsofrämjande.
De fann att de olika
dimensionerna av
transformativtledarskap
påverkarkänslomässig
belastning i olika
utsträckning.

Grad 2

Grad 2

Författare

Titel

Syfte

Metod/Urval

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Munir, Nielsen &
Gomes Carneiro
2009

Transformational leadership and
depressivesymptoms:
A prospective study

Undersöka relationen mellan
transformativt ledarskap och
depressiva symptom hos
anställda inom vårdsektorn.

Tvärsnittstudie/kohort
med enkäter i
vårdsektorn.

Ledare som har en
transformativt ledarskapsstil
kan hjälpa anställda att
undvika att utveckla
depressivasymptom.

Grad 2

Hjarsbech,
Christensen, Voss
Andersen, Borg,
Aust & Rugulies
2013

Do psychosocial working
conditions modify the effect of
depressive symptoms on longterm sickness absence?

Undersöka om faktorer i
arbetsmiljöpåverkar
depressiva symptom och
vidare mot
långtidssjukskrivning.

Tvärsnittstudie,enkät,
äldrevård

Faktorer i arbetsmiljö kan
inte förutspå depressiva
symptom och risken för
långtidsjukskrivning.

Grad 2

Zwingmann,Wegge,
Wolf, Rudolf,
Schmidt & Richter
2014

Nielsen & Daniels
2011

Is transformational leadership
healthy for employees? A
multilevel analysis in 16 nations

Does shared and differentiated
transformational leadership
predict followers' working
conditions and well-being?

Undersöka hur olika
ledarskapsstilarpåverkar
hälsofrämjandet i 16 olika
länder.

Undersöka transformativt
ledarskap som
gruppfenomen och dess
påverkan på individuell hälsa
och arbetsmiljö.

Tvärsnittstudiemed
enkäter gjord i en
internationell
organisation,
verksamma i
sammanlagt 16 länder.

Enkät till 425 anställda
och 52 ledare.

Transformativt ledarskap är
positivt relaterat till
hälsofrämjandeeffekter
medan transaktionellt är det
inte.Transformativt
ledarskapsklimat var positivt

Grad 2

för individuell hälsa i 8
länder. High power distance var
också positivt för hälsan.
Transformativt ledarskap
ska undersökas i
gruppsammanhangdå
gruppens upplevelser av
ledarskapetpåverkar
individens hälsa och
arbetsmiljö.

Grad 2

Författare

Perko, Kinnunen &
Feldt 2012

Elshout, Scherp &
Feltz-Cornelis 2013

Lagrosen, Y.,
Bäckström &
Lagrosen, S. 2009

Titel

Transformational leadership and
depressive symptoms among
employees: mediating factors

Syfte
Undersöka om länken
mellantransformativt
ledarskap medieras av
personliga faktorer som selfefficacy, meningsfullhet i
arbetet och arbetsrelaterat
grubblande.

Metod/Urval

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Cross sectional. Enkät
till 557 anställda i olika
yrken.

Transformativa
ledarskapsbeteenden kan
ha positiv effekt på
förekomsten av depressiva
symptom bland anställda
genom nämnda personliga
resurser.

Grad 3

Transformativt ledarskap
verkar vara den bästa
ledarskapsstilen för att
behålla anställdas
välmående, hålla nere
sjukfrånvaron samt att
dokumentera frånvaron på
rätt sätt i en stressig
arbetsmiljö.

Grad 3

Ytterligare styrker relationen
mellan kvalitetsledarskap
och hälsa och att de
dimensionernasom
undersöktes har en roll i
detta.

Grad 3

Understanding the link between
leadership style, employee
satisfaction, and absenteeism: a
mixed methods design study in a
mental health care institution

Utforska länken mellan
ledarskapsstil, frånvaro och
anställdas välbefinnande i
en stressig arbetsmiljö.

Mixed method med
både kvalitativ
(djupgående,
semistrukturerade
intervjuer) och
kvantitativstudie
(enkäter).

The relationship between quality
management and health exploring the underlying
dimensions

Verifiera relationen mellan
ledarskap av hög kvalitet,
framföralltfaktorerna
ledarskapsengagemang och
deltagande av alla, och
hälsa på arbetsplatsen samt
att undersöka
mekanismerna bakom den
relationen.

Mixed study.
Triangulering av
djupgåendeintervjuer
och fokusgrupper i ett
industriföretagsamt
enkäter.
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