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Sammandrag: 

Denna avhandling behandlar i vilken utsträckning ett auktoritärt och ett 

transformativt ledarskap inverkar på anställdas röst. Mer specifikt ligger fokus på att 

förklara hur ett transformativt och/eller auktoritärt ledarskap förklarar anställdas röst 

inom ryska organisationer (en organisationskultur med hög maktdistans) samt vilka 

olikheter/skillnader som finns i förhållande till finska organisationer (en 

organisationskultur med låg maktdistans). Anställdas röst beskriver i vilken grad 

anställda uttrycker sin oro och sina konstruktiva åsikter kring arbetsrelaterade frågor. 

Genom att implementera de framförda tankarna kan organisationer med hjälp av 

anställdas röst förbättra anställdas och organisationens välbefinnande samt skapa en 

dynamisk organisationsmiljö. 

Den empiriska undersökningen grundar sig på en kvantitativ enkätundersökning. 

Datainsamlingen för denna tvärkulturella studie genomfördes i finska företag 

verksamma i Finland och deras dotterbolag i Ryssland.  

Utgående från studiens resultat finns inget samband mellan ett auktoritärt ledarskap 

och anställdas röst vare sig i Ryssland eller i Finland. Däremot finns ett starkt 

samband mellan ett transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och 

anställdas röst i Finland. I Ryssland kunde enbart ett samband mellan höga 

prestationskrav och anställdas röst hittas. Studien visar att varken ett auktoritärt eller 

transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) fungerar i Ryssland men att 

höga prestationskrav däremot kan påverka anställdas röst. 

Nyckelord: Anställdas röst, auktoritärt ledarskap, transformativt ledarskap, 

tvärkulturell studie, Ryssland, Finland 
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1 INLEDNING 

Anställdas konstruktiva åsikter och idéer om arbetsrelaterade problem har visats ha en 

effektiv inverkan på organisationens arbetsprocesser, innovationer, arbete i grupper 

samt förebyggande av krissituationer. (Van Dyne, Ang & Botero, 2003; Detert & Burris, 

2007; Liang, Farh & Farh, 2012). Anställda i olika positioner i organisationer möter 

dagligen problem och utformar idéer för att utveckla det dagliga arbetet, varför det är 

viktigt att uppmuntra anställda att ge uttryck för sin röst inom organisationen. Flera 

olika faktorer bidrar till anställdas benägenhet att uttala sig på arbetsplatsen, bland 

annat: individuella faktorer, motivationsfaktorer och kontextuella faktorer. Vidare har 

tidigare forskning visat att ledarskapsbeteendet spelar en viktig roll inom anställdas 

kommunikation uppåt i organisationshierarkin. (Detert & Burris, 2007; Tangirala & 

Ramanujam, 2008; Liang, Farh & Farh, 2012) Sammanfattningsvis utgör detta 

beteende det som på engelska betecknas employee voice, eller anställdas röst på 

svenska.  

Tidigare forskning har relativt grundligt studerat fenomenet anställdas röst samt vilka 

faktorer som påverkat detta beteende bland anställda (Detert & Burris, 2007; Tangirala 

& Ramanujam, 2008; Liang, Farh & Farh, 2012). Däremot finns det väldigt lite 

existerande litteratur kring ledarskap och organisationsbeteende i Ryssland, och 

framförallt kring anställdas röst. Givet de dramatiska förändringar Rysslands ekonomi 

genomgått i efterdyningen av omställningen från planekonomi till marknadsekonomi, 

samt det faktum att många västerländska företag anser att det är en utmaning att 

etablera sig på den ryska marknaden, är det mycket intressant och viktigt att studera 

vilken effekt ledarskapssätt har på anställdas vilja att ge uttryck för sin röst i Ryssland 

(Elenkov, 2002; McCarthy et al. 2005; Puffer & McCarthy, 2011). Den ryska 

organisationskulturen har länge präglats av en auktoritär ledarskapsstil, men det har 

skett en utveckling av den ryska organisationskulturen mot ett mer transformativt 

ledarskap i alla fall inom vissa organisationer med hjälp av ett västerländskt inflytande. 

För att Ryssland skall kunna hävda sig i den globala konkurrensen är det viktigt att 

utveckla en innovativ och effektiv ledarskapsstil. Ryssland måste utveckla ett 

organisationsbeteende och en ledarskapsstil som uppmanar anställda att vara 

engagerade och delta i beslutsfattandet och våga ta ansvar för arbetsrelaterade frågor 

inom organisationen. Organisationsbeteendet och ledarskapet anses ha en betydande 

inverkan för Rysslands framgångar i övergången till en marknadsorienterad ekonomi. 

(Puffer & McCarthy, 2011)  



 

 

2 

1.1. Problemområde 

Tidigare forskning har i hög utsträckning studerat hur ledarskap inom västerländska 

organisationer påverkar anställdas röst (Mellahi, Budhwar & Li, 2010). Anställdas röst 

är ett intressant fenomen bland annat eftersom det är svårt att förutspå.  Det är en 

viktig del av organisationens välmående, vilket gör att det är centralt att studera 

faktorer som inverkar på i vilken grad anställda ger uttryck för sin röst på 

arbetsplatsen. (Morrison & Milliken, 2000; Van Dyne, Ang & Botero, 2003; Detert & 

Burris, 2007) Anställdas kommentarer, förslag och idéer angående arbetsrelaterade 

åtgärder är nyckeln till organisationens framgång. Dock har tidigare forskning visat att 

många anställda arbetar inom organisationsmiljöer där de inte känner sig trygga att 

uttala sig kring förbättringsförslag. Denna osäkerhet bland anställda uppstår då de 

anser att den information de har kan uppröra anställda i en högre hierarkisk position 

inom organisationen. Därför spelar ledarskapet en viktig roll för anställdas röst; det är 

viktigt att organisationer utvecklar ett ledarskap där anställda vågar uttrycka sina 

konstruktiva åsikter gentemot sina överordnade. (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003; 

Detert & Burris, 2007)  

Eftersom den ryska marknaden har lockat en mängd västerländska investerare under 

de senaste årtiondena är det viktigt och intressant att studera hur ledarskapet i 

Ryssland inverkar på anställdas röst. Från ett finskt perspektiv är frågan särskilt 

intressant givet den ryska marknadens stora betydelse för många finska företag. 

(www.wto.org) Tidigare tvärkulturell forskning har visat att Ryssland karaktäriseras av 

en organisationskultur där hög maktdistans och hierarki mellan överordnade och 

underordnade råder. I GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness Research) projektet var Ryssland bland de fem länder som hade det 

högsta maktdistans-indextalet (Javidan & House, 2001). Eftersom den ryska 

organisationskulturen är betydligt mer hierarkisk än den finska organisationskulturen 

är det intressant att studera i vilken mån det auktoritära ledarskapet samt det 

transformativa ledarskapet påverkar anställdas röst inom ryska organisationer och ifall 

det finns samband/olikheter mellan dess inverkan. (Elenkov, 1997; Elenkov, 1998)  

På basis av litteraturgranskningen för denna avhandling kunde inte någon tidigare 

forskning hittas kring det auktoritära och transformativa ledarskapet, och dess 

inverkan på anställdas röst inom ryska organisationer. För att fylla detta kunskapsgap 

samt utveckla kunskapen inom detta område är målet med denna avhandling att 

utveckla en djupare förståelse över i vilken mån ett auktoritärt och transformativt 
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ledarskap förklarar anställdas röst inom ryska organisationer, samt vilka skillnader 

som finns i förhållande till finska organisationer.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att testa i vilken mån ett auktoritärt ledarskap och ett 

transformativt ledarskap förklarar anställdas röst i Finland och i Ryssland, samt 

skillnaderna i dessa samband mellan de två länderna.  

På basis av en kvantitativ enkätundersökning är målet att besvara följande 

forskningsfrågor: 

i) Vilket samband finns det mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas 

röst? 

ii) Vilket samband finns det mellan ett transformativt ledarskap och 

anställdas röst? 

iii) Hur påverkar dessa ledarskapssätt anställdas röst inom ryska 

organisationer? 

iv) Vilka olikheter/skillnader finns det i förhållande till Finland?  

Denna avhandling är skriven som en fristående undersökning till ett forskningsprojekt 

inom effektivt ledarskap och personaladministration i Finland och i Ryssland. 

Forskningsprojektet är lett av Mats Ehrnrooth vid Svenska Handelshögskolan i 

Helsingfors. I rollen som forskningsassistent har avhandlingens författare samlat in 

och behandlat data. 

1.3. Definitioner 

I detta stycke definieras ett antal begrepp som är centrala för avhandlingen. 

Inledningsvis beskrivs huvudkonceptet anställdas röst och dess två olika former; 

främjande röst (eng. promotive voice) och förhindrande röst (eng. prohibitive voice). 

Därefter följer kortfattade redogörelser av de närliggande begreppen anställdas 

deltagande (eng. employee participation) och anställdas självbestämmande makt (eng. 

employee empowerment).  
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(i) Anställdas röst  

Anställdas röst beskriver i vilken utsträckning anställda uttrycker konstruktiva åsikter 

och oro, samt delar med sig idéer gällande arbetsrelaterade frågor inom 

organisationen. Tanken med anställdas röst är att anställda som känner sig missnöjda 

på arbetsplatsen har en möjlighet att förbättra sin egen och/eller organisationens 

välbefinnande. Anställdas röst möjliggör därför för organisationer att förnya sig och 

skapa en mer dynamisk organisationsmiljö. Graden av anställdas röst påverkas av flera 

olika faktorer så som ledarskap, anställdas personlighet och psykologiska faktorer. I 

denna studie kommer endast sambandet mellan ledarskap och anställdas röst att 

undersökas. (Hirschman, 1970; Van Dyne & LePine, 1998; Tangirala & Ramanujam, 

2008; Liang, Farh & Farh, 2012)  

Vidare görs i litteraturen en distinktion mellan två olika former av anställdas röst; en 

främjande röst och en förhindrande röst. Dessa två former av anställdas röst 

presenteras i sin korthet nedan. (Liang, Farh & Farh, 2012) 

i) Främjande röst  

Främjande röst definieras som i vilken grad anställda uttrycker sina idéer och 

förbättringsförslag av generella uppgifter på arbetsplatsen eller inom en 

arbetsgrupp. I organisationer med hög främjande röst är anställda 

framtidsorienterade och ger förslag kring hur organisationen kan förbättra olika 

fenomen på längre sikt.  Anställda ger även konkreta förbättringsförslag för hur de 

anser att organisationen kan utvecklas i en mer gynnsam riktning. Organisationen 

har dessutom lätt att känna igen dessa förbättringsförslag och dessa 

förbättringsförslag anses även vara positiva för organisationen. (Liang, Farh & 

Farh, 2012)  

ii) Förhindrande röst   

Förhindrande röst förklarar i vilken grad anställa uttrycker oro över olika faktorer 

som kan vara skadliga för organisationen, exempelvis beteenden som kan vara 

skadligt för organisationen eller olika incidenter. Den förhindrande rösten är en 

viktig del av organisationens välmående, eftersom anställda i tidigt skede försöker 

informera organisationen om problem som uppstått i det dagliga arbetet. Däremot 

kan det vara väldigt svårt att positivt kunna tolka den förhindrande rösten eftersom 
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denna process oftast medför negativa känslor bland anställda inom organisationen. 

(Liang, Farh & Farh, 2012) 

Den förhindrade rösten är oftast mer effektfull än den främjande rösten eftersom 

utvecklingsprocessen av innovativa idéer och lösningar är mer tidskrävande och 

kräver större insatser av anställda och organisationen (Liang, Farh & Farh, 2012). 

Närstående begrepp som kan tänkas öka och stöda graden av anställdas röst inom 

organisationen är anställdas deltagande (eng. employee participation) och 

självbestämmande makt (eng. employee empowerment) (Cotton et al. 1988; Dvir et 

al. 2002). Dessa begrepp presenteras kort nedan.  

(ii) Anställdas deltagande  

Anställdas deltagande mäter i vilken utsträckning anställda med hjälp av att ge uttryck 

för sin röst kan fatta egna beslut inom organisationen. Anställda får ta del av 

beslutsfattande gällande arbetsrelaterade frågor inom organisationen, vilket anses ha 

en positiv inverkan på anställdas produktivitet. (Cotton et al. 1988)  

(iii) Anställdas självbestämmande makt  

Anställdas självbestämmande makt beskriver anställdas möjlighet att delta i 

beslutsfattandet, sätta upp målsättningar och lösa problem på arbetsplatsen på basis av 

sin egen auktoritet och sitt ansvar inom organisationen (Dvir et al. 2002). 

Eftersom det inte hittades existerande litteratur som studerar eller jämför sambandet 

mellan auktoritärt och transformativt ledarskap, och anställdas deltagande eller 

självbestämmande makt, kommer de två sistnämnda faktorerna endast att behandlas i 

korthet i litteraturgenomgången (Cotton et al. 1988; Dvir et al. 2002). Denna 

avhandling kommer således att fokusera på att diskutera och analysera konceptet 

anställdas röst mer djupgående samt vilken effekt ett auktoritärt och transformativt 

ledarskap har på anställdas röst.  

1.4. Avgränsningar 

I detta stycke redogörs fyra för denna avhandling centrala avgränsningar. Dessa är; 

teoretiska avgränsningar, andra typer av ledarskap utöver ett transformativt och 

auktoritärt ledarskap, metodologiska avgränsningar och analytiska avgränsningar. En 

kort beskrivning av dessa avgränsningar presenteras nedan. 
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(i) Teoretiska avgränsningar: I den teoretiska referensramen beaktas enbart 

befintlig litteratur och teori som behandlar ledarskapets inverkan på 

anställdas röst. Mer specifikt bygger den teoretiska referensramen på 

sambandet mellan ett auktoritärt och transformativt ledarskap, och 

anställdas röst i Ryssland och i Finland. Tyngdpunkten ligger på att 

analysera vilken effekt dessa ledarskapsstilar har inom ryska organisationer 

och på basis av detta kunna göra jämförelser mellan Finland. Därmed 

utesluter den teoretiska referensramen andra faktorer som kan påverka 

anställdas röst. Till andra faktorer som kan påverka anställdas röst hör till 

exempel individuella skillnader mellan individers personlighet samt 

demografiska faktorer. (LePine & Van Dyne, 2001) 

(ii) Andra typer av ledarskap: I avhandlingen behandlas i huvudsak två 

ledarskapsstilar; ett auktoritärt och ett transformativt ledarskap. Eftersom 

tidigare forskning har visat att ryska organisationer karakteriseras av ett 

auktoritärt och transaktionellt ledarskap, kommer även det transaktionella 

ledarskapssättet att behandlas i den teoretiska referensramen. Eftersom det 

auktoritära ledarskapet är en del av den paternalistiska ledarskapsstilen 

kommer även den paternalistiska ledarskapsstilen att beaktas i den 

teoretiska referensramen. (McCarthy et al. 2008; Puffer & McCarthy, 2011) 

Således utesluts behandling av andra typer av ledarskap. Exempel på andra 

typer av ledarskap som denna avhandling utesluter är till exempel LMX 

(eng. leader-member exchange theory) ledarskapet. Teorin om LMX 

ledarskapet beskriver förhållandet mellan den överordnade och den 

underordnade inom organisationen. Då förhållandet mellan den 

överordnade och underordnade är starkt känner anställda en hög grad av 

förtroende, lojalitet och respekt gentemot den överordnade, vilket även har 

visat ha en positiv inverkan på anställdas röst. (Krone, 1992; Graen & Uhl-

Bien, 1995; Botero & Van Dyne, 2009)  

(iii) Metodologiska avgränsningar: Avhandlingens undersökningsmetod är en 

kvantitativ sådan, vilket utesluter den kvalitativa undersökningsmetoden. 

Den kvantitativa metoden anses lämpa sig bäst för att besvara studiens syfte 

och forskningsfrågor. Dock finns även nackdelar med den kvantitativa 

undersökningsmetoden som är värda att lyfta fram. Framförallt kan den 
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kvantitativa metoden ge en förenklad och konstgjord bild av verkligenheten. 

(Bryman & Bell, 2005)  

(iv) Analytiska avgränsningar: Dataanalysen för den empiriska 

undersökningen utförs på basis av en regressionsanalys. Denna 

analysmetod anses vara mest lämplig för studien eftersom den kan estimera 

samband mellan det auktoritära och transformativa ledarskapet, och 

anställdas röst inom ryska och finska organisationer. Regressionsanalysen, 

till skillnad från korrelationsanalysen, beaktar flera variablers korrelation 

och kan därmed ge ytterligainformation angående samband mellan olika 

variabler som studeras (Hair et al, 2006).  

1.5. Avhandlingens upplägg 

I detta stycke presenteras avhandlingens olika kapitel kortfattat. 

Kapitel 1 – Introduktion - en inblick i avhandlingens ämne och presentation av 

avhandlingens problembakgrund, syfte, definitioner samt avgränsningar.   

Kapitel 2 – Teoretiska referensramen - en presentation av existerande empirisk 

forskning och teorier som är relevanta för avhandlingen. I den teoretiska 

referensramen diskuteras i huvudsak två ledarskapsstilar: ett auktoritärt och ett 

transformativt ledarskap. På basis av tidigare forskning och teorier härleds hypoteser 

som sedan analyseras i det fjärde kapitlet.    

Kapitel 3 – Metodik - en presentation av avhandlingens forskningsfilosofi och 

metodsynsätt.  Avhandlingen bygger på en tvärkulturell studie som även presenteras i 

detta kapitel. Vidare presenteras valet av forskningsprocedur där 

datainsamlingsprocessen, samplet, enkäten och mätinstrumenten för studien 

diskuteras. Faktoranalyserna och reliabilitetsanalysen etablerar mätinstrumentens 

validitet och reliabilitet.  

Kapitel 4 – Resultat och analys – en presentation, och en diskussion, av den 

empiriska undersökningens resultat på basis av en korrelationstabell och en 

regressionsanalys. På basis av den senare bekräftas eller förkastas studiens hypoteser.   
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Kapitel 5 – Diskussion och slutsatser – en jämförelse av resultatet från den empiriska 

undersökningen med avhandlingens teoretiska referensram och existerande forskning. 

Centrala slutsatser och resultat för avhandlingen presenteras.  
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2 DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

För att introducera och klargöra avhandlingens syfte behandlar den teoretiska 

referensramen tidigare empiriska studier, modeller, och teorier som anses vara 

relevanta för denna avhandling. Figur 1 åskådliggör uppbyggnaden av den teoretiska 

referensramen. Studiens fokus ligger i att förklara om, och i så fall i vilken mån, ett 

auktoritärt respektive ett transformativt ledarskap förklarar anställdas röst inom ryska 

organisationer, samt vilka skillnader som finns i jämförelse med finska organisationer. 

Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av vad tidigare forskning 

kommit fram till vad gäller anställdas röst. Sedan följer en generell diskussion kring 

sambandet mellan ledarskap och anställdas röst samt vilka faktorer som anses påverka 

detta samband och öka effekten av anställdas röst. Därefter följer en diskussion kring 

det auktoritära ledarskapet och dess inverkan på anställdas röst.  Sedan presenteras det 

auktoritära ledarskapet som en del av det paternalistiska ledarskapet, samt en 

diskussion kring hur det auktoritära respektive det transaktionella ledarskapet 

utformats i Ryssland och hur dessa ledarskapsstilar påverkar anställda. I därpå följande 

stycke presenteras det transformativa ledarskapet samt dess inverkan på anställdas röst 

och hur det transformativa ledarskapet påverkar anställda inom ryska organisationer. 

Med hjälp av tidigare teorier och empiriska studier försöker den teoretiska 

referensramen förklara förekomsten av anställdas röst inom ryska organisationer samt 

vilka skillnader som finns i förhållandet till Finland. På basis av detta ställs hypoteser 

upp som utgör grunden för den empiriska undersökningen. Slutligen sammanfattas 

den teoretiska referensramens centrala resonemang och argumentation kring de 

härledda hypoteserna.  

 

Figur 1 Den teoretiska referensramens uppbyggnad 
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2.1. Anställdas röst 

Anställdas röst är ett resultat av att med avsikt uttrycka sig om arbetsrelaterad 

information, uppfattningar och idéer, där anställda ger uttryck för sina bekymmer och 

konstruktive åsikter. Hirschman (1970) var den som introducerade idén om anställdas 

röst, vilket han beskrev som en reaktion för missnöje på arbetsplatsen bland anställda. 

Enligt Hirschman (1970) kan anställdas uttryckande av sitt missnöje på arbetsplatsen 

ses som ett alternativ för anställda till att inte lämna organisationen. I närmare nutid 

påpekar Detert och Burris (2007) att forskningen inom anställdas röst kan utvecklas på 

flera olika sätt. Forskningen kring anställdas röst koncentrerar sig idag väldigt 

långtgående på att identifiera olika psykologiska mekanismer som förklarar anställdas 

röst. Tidigare forskning kring röst fokuserade däremot endast på att identifiera 

individuella och kontextuella faktorer som berör anställdas röst. Med hjälp av att 

anställda ger uttryck för sin röst kan en dynamisk organisationsmiljö skapas. (Milliken, 

Morrison & Hewlin, 2003; Van Dyne, Ang & Botero, 2003; Tangirala & Ramanujam, 

2008; Burris, Detert & Chiaburu, 2008)  

För att kunna bygga upp en effektiv organisation och undvika möjliga kriser inom 

organisationen är det viktigt att ha en förståelse av individuella och kontextuella 

faktorer, samt olika motivationsfaktorer bland anställda som antingen främjar eller 

förhindrar anställdas röst (Morrison & Milliken, 2000; Van Dyne, Ang & Botero, 

2003). Samtidigt anser flertalet anställda att det både finns för- och nackdelar med att 

ge uttryck för sin röst. Att uttrycka sina konstruktiva åsikter inom organisationen kan å 

ena sidan öka anställdas synlighet på arbetsplatsen och kan även öka deras chanser att 

snabbare bli befordrade inom organisationen. (Stamper & Van Dyne, 2001; Liang, Farh 

& Farh, 2012) Samtidigt kan anställda som ger uttryck för sina åsikter (även 

konstruktiva sådana) bli missförstådda på arbetsplatsen eller så kan personen i fråga 

bli betraktad som en felfinnare inom organisationen. Som följd av detta är det sannolikt 

att anställda uttrycker sina konstruktiva åsikter först efter att noggrant ha övervägt för- 

och nackdelar med att ge uttryck för sin röst på arbetsplatsen.  (Morrison & Milliken, 

2000; Milliken, Morrison & Hewlin, 2003) Därför är det väldigt viktigt att 

företagsledare har en förståelse för olika faktorer som underlättar 

kommunikationsbeteendet bland anställda samt vilka faktorer som påverkar anställdas 

vilja att ge uttryck för sina konstruktiva åsikter, idéer och oro angående 

arbetsrelaterade frågor. (Van Dyne, Ang & Botero, 2003) På så sätt kan företagsledare i 

ett tidigt skede upptäcka problem gällande arbetsrelaterade frågor och därigenom 



 

 

11 

snabbare utveckla och finna lösningar till dessa problem (Van Dyne, Ang & Botero, 

2003; Tangirala & Ramanujam, 2008).  

Tangirala och Ramanujam (2008) framhäver att en central faktor som påverkar 

anställdas röst är i vilken mån anställda upplever personlig kontroll på arbetsplatsen. 

Med personlig kontroll menas i vilken grad anställda upplever sig ha 

självbestämmanderätt och möjlighet att påverka beslut som fattas inom 

organisationen. En hög grad av personlig kontroll förekommer då anställda känner att 

de har ett starkt inflytande över viktiga arbetsresultat inom organisationen samt 

möjlighet att kontrollera sitt eget arbetsbeteende. Då graden av personlig kontroll är låg 

känner anställda däremot att det inte har tillräckligt med självbestämmande makt över 

sitt arbetsbeteende och anställda känner sig osäkra över sin förmåga att påverka 

organisationens resultat (Brockner et al. 2004). I Tangirala och Ramanujams (2008) 

studie framkommer att förhållandet mellan anställdas röst och anställdas uppfattning 

över sin personliga kontroll på arbetsplatsen har en u-formad karaktär, där 

organisatorisk identifiering fungerar som en moderator för anställdas röst. För att 

klargöra; vid en låg grad av personlig kontroll är anställdas röst lägre hos anställda med 

en starkare organisatorisk identifiering medan vid en hög grad av personlig kontroll är 

anställdas röst högre hos anställda med starkare organisatorisk identifiering. Med 

organisatorisk identifiering menas att anställda känner en psykologisk gemenskap och 

lojalitet gentemot organisationen samt känslomässigt lever sig in i organisationens 

framgångar och misslyckanden (Pratt, 1998). Tangirala & Ramanujam (2008) 

framhäver att på basis av studiens resultat är det viktigt att påpeka att det är svårt att 

hitta ett linjärt samband mellan anställdas röst och olika faktorer som påverkar 

effekten av anställdas röst.  

Tangirala och Ramanujams (2008) studie visar att en kombination av hög grad av 

personlig kontroll och stark organisatorisk identifiering har en ökad effekt på 

anställdas röst. Samtidigt visar studiens resultat att en stark organisatorisk 

identifiering och en låg grad av personlig kontroll minskar effekten på anställdas röst. 

Författarna påpekar att detta resultat stämmer överens med Hirschmans (1970) teori 

om att individer som är psykologiskt fästa vid organisationen men inte influeras 

personligen av organisationen ofta visar ett lojalt beteende gentemot organisationen, 

det vill säga anställda väntar tyst att problem inom organisationen skall förbättras 

istället för att personligen uttrycka sitt missnöje gällande arbetsrelaterade frågor.   
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Liang, Farh och Farh (2012) beskriver anställdas röst som ett avsiktligt och planerat 

beteende bland anställda som förekommer människor emellan. På basis av ett planerat 

beteende bland anställda anser Liang, Farh och Farh (2012) att anställdas röst 

tillsammans kan förklaras genom tre olika psykologiska faktorer; psykologisk säkerhet 

(eng. psychological safety), skyldighetskänsla för formulerande av konstruktiva 

åsikter (eng. felt obligation for constructive change) och organisationsbaserad 

självkänsla (eng. organisation-based self-esteem). Författarna påpekar att med hjälp av 

dessa psykologiska faktorer kan den främjande och förhindrande rösten förklaras 

åtminstone i ett icke västerländskt sammanhang. Däremot framhäver författarna att 

anställdas röst är ett väldigt invecklat fenomen att förstå bland annat eftersom det är 

ett komplicerat fenomen att följa upp - det vill säga att förstå vilka faktorer som 

underlättar respektive försvårar för anställda att ge uttryck för sin röst. Därför anser 

Liang, Farh och Farh (2012) att det med hjälp av dessa tre psykologiska faktorer är 

lättare att förklara och förstå hur och när anställda ger uttryck för sin röst.  

Psykologisk säkerhet beskriver i vilken grad anställda har en uppfattning om vilka 

konsekvenser uttryckandet av konstruktiva åsikter och idéer på arbetsplatsen kan 

medföra (Kahn, 1990). Dessa konsekvenser kan både vara positiva eller negativa; 

positiva konsekvenser är som redan tidigare nämnts till exempel en ökad synlighet på 

arbetsplatsen medan negativa konsekvenser till exempel är orsakande av missförstånd 

bland anställda.  Anställda som ger uttryck för sin röst kan betraktas som individer som 

med avsikt försöker hitta fel inom organisationen. (Conner & Armitage, 1998) Då 

anställda känner hög psykologisk säkerhet känner de sig trygga i att ge uttryck för sin 

röst på arbetsplatsen eftersom de litar på att kolleger och medarbetare inom 

organisationen varken har för avsikt att straffa eller missförstå dem (Detert & Burris, 

2007). 

Skyldighetskänsla för formulerande av konstruktiva ändringar beskriver i vilken grad 

anställda är engagerade i att utveckla och förebygga konstruktiva ändringar samt att 

rätta till olika problem inom organisationen (Fuller, Marler & Hester, 2006). Dessutom 

påpekar Schultz et al. (2007) att anställda i en hög grad påverkas av olika sociala 

normer som inverkar på anställdas beteende och tankesätt. Sociala normer kan 

klassificeras i tre olika typer av normer; deskriptiva, beordrade, och moraliska eller 

personliga normer. Deskriptiva normer beskriver anställdas uppfattning om ett 

lämpligt agerande på arbetsplatsen medan beordrade normer beskriver anställdas 

uppfattning om ett lämpligt beteende inom olika organisationskulturer. Moraliska eller 
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personliga normer beskriver i sin tur anställdas personliga regler gällande sitt 

uppförande. Dessa normer förklarar anställdas ömsesidighet gentemot andra anställda 

och internaliseras genom social inlärning och är en stark drivkraft för anställdas 

motivation. (Liang, Farh & Farh, 2012) 

Organisationsbaserad självkänsla beskriver anställdas uppfattning av deras förmåga 

att utföra sitt arbete och deras sociala värde inom organisationen. Det finns både inre 

och yttre faktorer som påverkar anställdas organisationsbaserade självkänsla. Till inre 

faktorer hör exempelvis personlig kompentens, talang, samt känslor. Yttre faktorer som 

påverkar anställda är i första hand olika möjligheter, barriärer på arbetsplatsen, samt 

beroendeförhållanden till andra anställda. (LePine & Van Dyne, 1998) Anställda som 

upplever en högre grad av en organisationsbaserad självkänsla har en högre social 

status bland kolleger, vilket ökar anställdas motivation för att ge uttryck för sin röst 

(Morrison & Milliken, 2000). Skillnaden mellan dessa tre psykologiska faktorer 

sammanfattas i Tabell 1.  

 

Liang, Farh och Farhs (2012) studie visar att dessa tre psykologiska faktorer inte har en 

likvärdig inverkan på anställdas röst. Studiens resultat visar att skyldighetskänsla för 

formulerande av konstruktiva ändringar har den mest unika och starkaste sambandet 

med främjande röst (dvs. i vilken grad anställda uttrycker sina idéer och 

förbättringsförslag av generella uppgifter på arbetsplatsen eller inom en arbetsgrupp). 

Däremot var psykologisk säkerhet starkast förknippad med förhindrande röst (hur 

anställa uttrycker oro över befintliga faktorer som anses vara hotande inom 

organisationen, t.ex. olika faktorer som kan vara skadliga för organisationen). 
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Dessutom visade studien att dessa tre psykologiska faktorer hade en interaktiv effekt på 

anställdas röst.  Skyldighetskänsla för formulerande av ändringar förstärker den 

positiva relationen mellan främjande och förhindrande röst, och psykologisk säkerhet. 

Däremot försvagar den organisationsbaserade självkänslan det positiva sambandet 

mellan främjande röst och psykologisk säkerhet. (Liang, Farh & Farh, 2012) Även om 

organisationer förser anställda med de bästa möjliga förutsättningarna för att ge 

uttryck för sin röst framhäver Milliken, Morrison och Hewlin (2003) att en stor del av 

anställda är väldigt obekväma att uttrycka sina åsikter på arbetsplatsen. Därför är det 

viktigt att överordnade med hjälp av framförallt psykologisk säkerhet och 

skyldighetskänsla för formulerande av konstruktiva ändringar kan öka förståelsen för 

hur och när anställda ger uttryck för sin främjande och förhindrande röst (Liang, Farh 

& Farh, 2012).  

Zhou och George (2001) beskriver i vilken utsträckning missnöje med arbetet påverkar 

kreativiteten bland anställda. Anställdas kreativitet beskriver i detta sammanhang i 

vilken grad anställda ger uttryck för sin röst för att kunna påverka sin situation på 

arbetsplatsen. Zhou och Georges (2001) påpekar att för att anställda skall ge uttryck för 

sin kreativitet är det nödvändigt att anställda har ett förtroende gentemot sin 

arbetsplats och sina överordnade och är villiga att stanna kvar inom organisationen för 

att ha möjlighet att ge uttryck för sin röst. Tidigare forskning har visat att även om ett 

fortsatt förtroende för organisationen är en nödvändighet är detta inte tillräckligt för 

att kunna öka anställdas röst eftersom anställda vill vara säkra på att en kreativ insats 

kommer att påverka arbetsförhållanden på ett positivt sätt (Hirschman, 1970; Brockner 

et al. 1998; Zhou & George, 2001).  Zhou och George (2001) påpekar att studiens 

resultat visade att de anställda som var missnöjda med sin arbetsplats men ändå kände 

förtroende för att stanna kvar inom organisationen visade en högre grad av kreativitet 

då de fick nyttig respons från sina kolleger. Anställda anser att de med hjälp av 

kollegers stöd kan möjliggöra förbättringar inom organisationen.  Detta ökar i sin tur 

anställdas vilja att uttrycka sina konstruktiva åsikter och idéer eftersom ifall problem 

uppstår litar de på att kolleger och andra medarbetare stöder dem. (Zhou & George, 

2001)  

I följande stycke diskuteras sambandet mellan ledarskap och anställdas röst samt 

vilken effekt ledarskap har på anställdas röst.  
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2.1.1. Ledarskap och anställdas röst 

Teorier om ledarskap beskriver vanligtvis ledarskap som ett beteende som utövas av 

individer som har en formell auktoritet och ansvar över en grupp anhängare. De flesta 

ledarskapsteorier och empirisk forskning grundar sig på ett förhållande mellan en 

handledare och anhängare, där handledaren uppfattas som den överordnade och 

anhängaren som den underordnade. (DeRue & Ashford, 2010)  

Det är mycket viktigt att organisationer har en förmåga att förstå ledarskapets inverkan 

på anställdas röst, eftersom ledarnas intresse och förmåga att stilla anställdas oro och 

ta till sig förbättringsförslag gällande arbetsrelaterade frågor har en stark effekt på 

organisationens personalomsättning (McClean, Burris & Detert, 2013). En ökad effekt 

på anställdas röst har dessutom en positiv inverkan på anställdas arbetsresultat. Ifall 

ledarna inte effektivt kan bemöta anställdas röst kan detta leda till att anställda känner 

sig inkompetenta, inte längre är villiga att göra effektiva insatser för sitt arbete, och inte 

längre känner sig värderade inom organisationen. I värsta fall kan detta leda till att 

anställda lämnar organisationen och söker sig till ett arbete där deras insats värderas 

högre.  (Detert & Trevino, 2010; McClean, Burris & Detert, 2013)  

Det finns två olika faktorer som anses påverka förhållandet mellan den överordnade 

och den underordnade, och anställdas röst. Den första faktorn beskriver anställdas vilja 

att ge uttryck för sin röst, det vill säga om den underordnade delar åsikter och tankar 

med någon som han eller hon upplever har en högre maktposition inom organisationen 

och kan därmed med hjälp av sin auktoritet framföra och utveckla dessa konstruktiva 

åsikter. Den andra faktorn beskriver överordnades auktoritet att antingen utveckla 

vidare anställdas idéer och uppfattningar eller direkt förkasta dem. Därför är det viktigt 

att överordnande signalerar positiva tankar kring sitt intresse över anställdas röst. 

Överordnade måste övertyga underordnade om att de är intresserade och vill utveckla 

anställdas konstruktiva åsikter, idéer och tankar inom organisationen. Det är viktigt att 

överordnade bemöter underordnade med ett öppet ledarskapsbeteende eftersom 

anställda inte är vana vid att ge uttryck för sin röst på arbetsplatsen och därför hamnar 

i en obekväm situation som de inte är vana vid. (Detert & Burris, 2007)  

Tidigare forskning har visat att framförallt ett öppet ledarskapsbeteende ökar 

anställdas motivation att ge uttryck för sin röst (Ashford et al. 1998; Detert & Burris, 

2007). Ett öppet ledarskapsbeteende förstärker anställdas känsla av att ledaren 

verkligen lyssnar på dem, visar intresse och tar hänsyn till deras åsikter och tankar. 
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Dessutom måste ledaren ha en förmåga att bygga upp en trygg organisationskultur där 

underordnade vågar ge uttryck för sina åsikter och idéer för överordnade. Den främsta 

orsaken till varför anställda inte vill uttrycka sina åsikter är en hierarkisk och icke 

stödjande organisationsstruktur där anställda inte känner att de har en nära relation 

med sin handledare eller överordnade. (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003) Tidigare 

forskning har även diskuterat problem kring varför anställda inte känner sig bekväma 

att med sina chefer diskutera problem som uppstått inom organisationen. Den 

anledning som oftast nämns som orsak för varför anställda förblir tysta är rädslan över 

att bli negativt betraktade eller stämplade av omgivningen. (Milliken, Morrison & 

Hewlin, 2003)  

För att sammanfatta; tidigare forskning kring anställdas röst har visat att anställdas 

uttryckande av konstruktiva åsikter, oro och idéer angående arbetsrelaterade frågor har 

en positiv inverkan på anställdas arbetsresultat (Detert & Trevino, 2010; McClean, 

Burris & Detert, 2013) och dessutom kan bidra till att skapa en dynamisk 

organisationsmiljö (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003; Van Dyne, Ang & Botero, 

2003; Tangirala & Ramanujam, 2008; Burris, Detert & Chiaburu, 2008). Samtidigt har 

tidigare forskning visat att anställdas röst är ett komplicerat fenomen att förstå 

eftersom det är svårt att förstå vilka faktorer som ökar respektive minskar graden av 

anställdas röst (Liang, Farh & Farh, 2012). Eftersom fokus i denna avhandling ligger på 

att studera vilken effekt ett auktoritärt och transformativt ledarskap har på anställdas 

röst är det centralt att sammanfatta vilka faktorer som anses ha en positiv effekt på 

anställdas röst samt hur detta i sin tur påverkar förhållandet mellan ledarskap och 

anställdas röst.  

Tidigare forskning kring anställdas röst har visat att en kombination av en hög grad av 

personlig kontroll och en stark organisatorisk identifiering bland anställda har en 

positiv inverkan på anställdas röst. Det är därför viktigt att överordnade har förmågan 

att skapa en organisationskultur där underordnade upplever att de kan påverka och har 

en hög grad av självbestämmanderätt över de beslut som fattas inom organisationen. 

(Tangirala & Ramanujam, 2008) Dessutom visar Liang, Farh och Farhs (2012) studie 

att med hjälp av psykologisk säkerhet och skyldighetskänsla för formulerande av 

konstruktiva åsikter kan en ökad effekt på anställdas förhindrande och främjande röst 

skapas. Det vill säga; för företagsledare är viktigt att utveckla en organisationsmiljö där 

anställda känner sig trygga att uttrycka sin röst, samt uppmuntrar anställda att vara 

engagerade i att utveckla och förebygga konstruktiva ändringar och rätta till anställdas 
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missnöje på arbetsplatsen (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003; Detert & Burris, 2007; 

Liang, Farh & Farh, 2012). Det är även viktigt att anställda känner att kolleger inom 

organisationen stöder och uppmuntrar anställda att uttrycka sina konstruktiva åsikter 

för att kunna möjliggöra en förbättring inom organisationen (Zhou & George, 2001). Å 

andra sidan är det även viktigt att överordnade med hjälp av ett öppet 

ledarskapsbeteende kan övertyga underordnade om att de vill och är intresserade av att 

utveckla anställdas idéer, åsikter och tankar gällande arbetsrelaterade frågor för att 

kunna öka effekten av anställdas röst (Detert & Burris, 2007).  

Eftersom denna avhandling studerar skillnader mellan auktoritärt och transformativt 

ledarskap, och anställdas röst i Ryssland och i Finland är det även viktigt att beakta 

kulturella skillnader mellan dessa länder och hur detta i sin tur kan påverka anställdas 

röst. Michailova (2002) framhäver olikheter mellan den ryska och den västerländska 

organisationskulturen, vilket påverkar det allmänna organisationsbeteendet i 

respektive länder. Eftersom rysk organisationskultur karakteriseras av en hierarkisk 

organisationsstruktur, auktoritet och bristande informationsförmedling leder detta till 

att anställda inte får tillräckligt med självbestämmande makt eller får ta del av 

organisationens beslutsfattande, vilket kan tänkas ha en minskande effekt på anställdas 

röst. Michailova (2002) framhäver att anställdas deltagande och självbestämmande 

makt inom ryska organisationer inte fungerar eftersom både underordnade och 

överordnade anser att ett auktoritärt ledarskap är en väldigt respekterad ledarskapsstil 

inom den ryska organisationskulturen och behövs för att nå resultat och framgång 

inom organisationen. Denna organisationskultur utvecklades redan under 

paternalismen och påverkar anställdas självbestämmande makt. Anställda inom ryska 

organisationer saknar kreativitet, självständighet och flexibilitet i sitt arbete, vilket även 

kan tänkas ha en dämpande effekt på anställdas röst. (Michailova, 2002) 

Den här avhandlingen försöker mer specifikt, med hjälp av tidigare forskning kring ett 

auktoritärt och transformativt ledarskapssätt, att förklara graden av förekomsten av 

anställdas röst inom ryska organisationer. I de följande styckena presenteras hur ett 

auktoritärt och transformativt ledarskap påverkar anställdas röst inom ryska 

organisationer samt vilka skillnader som finns i förhållande till finska organisationer.   

2.2. Auktoritärt ledarskap 

Auktoritärt ledarskap är en del av det paternalistiska ledarskapssättet. Förutom 

auktoritet (eng. authoritariansim) utgör moral (eng. morality) och godhet (eng. 
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benevolence) de övriga dimensionerna av det paternalistiska ledarskapet. (Farh & 

Cheng, 2000) Teori kring den paternalistiska ledarskapsstilen utvecklades i Asien men 

har sitt ursprung i Max Webers tidiga verk. Weber (1968) utvecklade en förställning om 

paternalismen som en form av legitim auktoritet. Den paternalistiska ledarskapsstilen 

har sitt ursprung i den kinesiska ledarskapsmodellen och förekommer för det mesta i 

icke västerländska organisationskulturer (Pellegrini & Scandura, 2006; Pellegrini & 

Scandura, 2008).  

Det auktoritära ledarskapet betraktas som ett ledarskapsbeteende där ledaren utövar 

en total auktoritet och kräver en villkorslös lydnad av de underordnade (Farh & Cheng, 

2000). Inför de underordnade i organisationen har den auktoritära ledaren ett 

dominerande beteende och en benägenhet att straffa de underordnade som inte följer 

ledarens direktiv (Chan et al. 2013). Pellegrini och Scandura (2008) refererar till Aycan 

(2006) som påpekar att förhållandet mellan den överordnade och underordnade inom 

den auktoritära ledarskapsstilen baserar sig på strikt kontroll där underordnade 

försöker anpassa sig till detta ledarskap endast för att undvika att bli bestraffad av de 

överordnade. I den andra dimensionen av det paternalistiska ledarskapet; moraliskt 

ledarskap, föredras en hög moralisk standard inom organisationen. Den moraliska 

ledaren identifieras av ett ledarskapsbeteende där självdisciplin och ett osjälviskt 

beteende är förekommande karaktärsdrag. Denna typ av ledarskapsbeteende 

uppmuntrar anställda att agera även utanför de formella ramarna inom organisationen, 

vilket ökar anställdas förtroende gentemot ledarnas omdömen. Den moraliska ledaren 

förespråkar integritet inom organisationen och tänker inte enbart på sin egennytta utan 

bryr sig även om de underordnade i organisationen. (Chan, 2014) Den tredje 

dimensionen av det paternalistiska ledarskapet, godhet, lägger vikt vid att 

uppmärksamma och bry sig om anställda. Ledaren anser att det är viktigt att beakta 

anställdas individuella och familjerelaterade välbefinnande utöver arbetsrelationen. 

Dessutom vill ledaren ta hand om sina anställda och hjälpa till och uppmuntra dem då 

de utsätts för problem på arbetsplatsen. (Farh & Cheng, 2000) 

2.2.1. Auktoritärt ledarskap som en del av det paternalistiska 
ledarskapet 

I detta stycke presenteras det auktoritära ledarskapet mer djupgående. Först ges en 

redogörelse över det auktoritära ledarskapet och dess inverkan på anställda och på 

organisationen. Därefter diskuteras mer specifikt ledarskapsstilens inverkan på 

anställdas röst.  
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Eftersom det paternalistiska ledarskapet under de senaste åren har beskrivits som en 

ledarskapsform där auktoritet och starkt disciplin är karakteriserande egenskaper är 

det viktigt och intressant att fokusera på just det auktoritära ledarskapet (Pellegrini & 

Scandura, 2008). Chan et al. (2014) påpekar dessutom att auktoritet, tillsammans med 

godhet, är den dominerande dimensionen inom det paternalistiska ledarskapet. 

Dessutom har den ryska organisationskulturen länge präglats av ett auktoritärt 

ledarskap, vilket gör att det är centralt att diskutera det auktoritära ledarskapets 

inverkan på anställdas röst inom ryska organisationer. (Kets De Vries, 2000; McCarthy 

et al. 2008; Puffer & McCarthy, 2011) 

Ur ett generellt perspektiv har tidigare forskning visat att anställda föredrar 

arbetsmiljöer där de tydligt kan uttrycka sin åsikt och där ledarna delegerar makt (eng. 

empower) till anställda (Huang, Van de Vliert & Van der Vegt, 2005; Gao & Shi, 2011). 

Eftersom den auktoritära ledarskapsstilen karakteriseras av strikt kontroll över 

hierarkin, regler och resurser på arbetsplatsen har detta en negativ inverkan på 

anställda. Anställda hamnar i en situation där ledarna har en fullkomlig kontroll över 

dem vilket leder till att anställda inte har en möjlighet att självständigt kunna påverka 

sitt arbete. Detta leder till att anställda endast har en begränsad möjlighet att tänka 

självständigt och starkt påverkas av den auktoritära ledarens dominerande roll inom 

organisationen. Detta har i sin tur en dämpande inverkan på anställdas röst. (Brockner 

et al. 2004; Tangirala & Ramanujam, 2008)  

Chan (2014) studerar hur de tre dimensionerna av det paternalistiska ledarskapet 

(auktoritet, moral och godhet) samt informationsförmedling påverkar anställdas röst 

inom kinesiska organisationer. Tidigare forskning har visat att anställda, vars 

överordnade delar med sig information gällande beslutsfattande, har större benägenhet 

att delta i gruppdiskussioner samt bidra med konstruktiva förslag gällande 

arbetsrelaterade åtgärder inom organisationen (Stasser & Titus, 1987; Ling & 

Kellermanns, 2010). Studien visar att auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på 

anställdas röst. Chan (2014) påpekar att detta kan bero på att anställda är rädda att 

uttrycka sina åsikter under ett auktoritärt ledarskap. Enligt Chan (2014) har det 

auktoritära ledarskapet en förhindrande och kontrollerande effekt på anställdas röst. 

Däremot spelade inte informationsförmedlingen en betydande roll i det negativa 

förhållandet mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst. Enligt Chan (2014) 

kan detta bero på att det auktoritära ledarskapssättet ställer väldigt höga och strikta 

krav på arbetsstandarden och prestationskrav bland anställda samt ställer strikta krav 
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över att följa regler på arbetsplatsen. Chan (2014) påpekar att den auktoritära ledaren 

inte föredrar anställdas röst i sin organisationspolitik. Däremot visar studiens resultat 

att ett moraliskt ledarskap ökar effekten av anställdas röst. Dessutom var sambandet 

mellan ett moraliskt ledarskap samt anställdas röst starkare hos anställda som 

upplevde en högre grad av informationsförmedling från överordnade. Chan (2014) 

refererar till Gao et al. (2011) som påpekar att förklaringen till detta kan bero på att 

informationsförmedlingen ökar anställdas förtroende gentemot sin överordnade, vilket 

i sin tur ökar effekten av anställdas röst. (Chan, 2014)  

Tidigare forskning har fört fram argument för att det finns ett negativt samband mellan 

ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst och har samtidigt presenterat viss evidens 

för detta. Bland annat har det i vissa sammanhang påvisats ett negativt samband 

mellan anställdas röst och strikt kontroll över hierarkin, regler och resurser på 

arbetsplatsen samt rädsla över att uttrycka sina åsikter på arbetsplatsen. Anställda 

antas i dessa lägen hamna i en situation där den auktoritära ledaren har en fullkomlig 

kontroll över dem, vilket gör att anställda inte kan befatta självständiga beslut på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur antas påverka anställdas röst i en negativ bemärkelse. 

(Farh & Cheng, 2000; Pellegrini & Scandura, 2008; Tangirala & Ramanujam, 2008; 

Chan, 2014) På basis av ovanstående argumentation kan ett auktoritärt ledarskap även 

tänkas ha en negativ inverkan på anställdas röst i Finland, vilket ger upphov till 

avhandlingens första hypotes: 

Hypotes 1: Auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst i Finland 

I följande stycke diskuteras vilken roll ett auktoritärt ledarskapssätt har inom den ryska 

organisationskulturen och hur denna ledarskapsstil påverkar anställda samt vilken 

inverkan detta kan tänkas ha på anställdas röst. Eftersom den ryska ledarskapsstilen 

även karakteriseras av ett transaktionellt ledarskap kommer dessutom denna 

ledarskapsstil att diskuteras i följande stycke (Elenkov, 2002).  

2.2.2. Auktoritärt ledarskap i Ryssland 

Kets De Vries (2000) påpekar att makt oftast påverkar individer på ett negativt sätt. 

Under sovjettiden dominerade en ledarskapsstil där enväldiga ledare gav order, vilket 

ledde till att den ryska arbetskraften förblev passiv. Detta resulterade i sin tur i flertal 

problem på arbetsplatsen så som frånvaro, dålig arbetsmoral och underlägsenhet bland 

anställda. De auktoritära ledarna föredrog kontroll på arbetsplatsen, vilket kvävde 
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anställdas kreativitet, innovation och det individuella initiativet. McCarthy et al. (2008) 

påpekar att den historiska utvecklingen av det ryska ledarskapet har karakteriserats av 

starka ledare som har haft en dold kraft och kunnat åstadkomma otänkbara resultat 

inom organisationen. Dessa karaktärsdrag förknippas oftast med historiskt mäktiga 

ledare i Ryssland så som Peter den Store eller Josef Stalin.  Detta leder till att anställda 

förväntar sig ett ledarskap där ledaren ger direkta direktiv och är ständigt beroende av 

ledaren. Puffer och McCarthy (2011) framhäver att ledarskapsstilen påverkas starkt av 

den ryska organisationsmiljön som kännetecknas av dominanta beslutsfattare och 

formella institutioner. Dessutom hävdar författarna att den ryska ledarstilen i det flesta 

fall kan relateras till sovjetiska ledare med starka åsikter och beslutanderätt. Med detta 

menas att den auktoritära ledaren fattar samtliga viktiga beslut och har all den 

kompetens och kunskap som behövs för att fatta beslut inom organisationen, vilket gör 

att anställda inte har möjlighet att delta i beslutsprocessen. Som tidigare forskning 

visat har en hierarkisk organisationskultur en negativ effekt på anställdas röst. 

Anställda blir rädda över att uttrycka sina åsikter på arbetsplatsen.  Forskning inom det 

auktoritära ledarskapet i Ryssland visar att anställda blir passiva på grund av det 

auktoritära ledarskapet, vilket i sin tur kan tänkas ha en negativ inverkan på anställdas 

röst. Därför är det även intressant att studera vilken effekt den auktoritära 

ledarskapsstilen har på ryska anställda och speciellt vilka skillnader som finns i 

jämförelse med Finland. (Puffer & McCarthy, 2011; McCarthy et al. 2008)  

Kets De Vries (2000) påpekar att den auktoritära ledarskapssynen bland det ryska 

folket har formats av en rådande oro över deras omgivning och omständigheter. Kets 

De Vries (2000) hävdar att det ryska folket föredrar auktoritära ledare eftersom de vill 

skydda sig mot en ”uppdämningspolitik” som skulle leda till ett kaotiskt samhälle. Kets 

De Vries (2000) påpekar dessutom att det ryska ledarskapet borde utvecklas till ett 

effektivt auktoritativt ledarskap. Enligt Kets De Vries (2000) kännetecknas ett effektivt 

auktoritativt ledarskap av anställda som har en känsla av kompetens och mening i sitt 

arbete och även en känsla av inflytande inom organisationen (Kets De Vries, 2000). 

Anställda inom ryska organisationer vill att ledaren skall ta hand om dem och ge tydliga 

instruktioner kring vad de skall göra. Detta beroendeförhållande kan spåras tillbaka 

ända till tsartiden, den ortodoxa kyrkan och det kommunistiska partiet. (Puffer & 

McCarthy, 2011) Dessutom påpekar Puffer och McCarthy (2011) att det auktoritära 

ledarskapet påverkas av den höga maktdistansen inom den ryska 

organisationskulturen. Med en hög maktdistans menas att anställda inom en 

organisation eller institution accepterar att makten fördelas ojämlikt (Hofstede, 2005). 
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Inom den ryska organisationskulturen finns ett psykologiskt avstånd mellan ledaren 

och den underordnade och kommunikationen är ensidigt, från ledaren till den 

underordnade. Dessutom utnyttjar ledaren sin status och förmåner som skapas på 

basis av ledarskapet. (Puffer & McCarthy, 2011)  

Tidigare forskning har visat att ett auktoritärt ledarskap i Ryssland har en negativ 

inverkan på anställda i vissa sammanhang såsom att anställda förblir passiva i sitt 

arbete på grund av att de inte får ta del av beslutsfattandet och kompetensen inom 

organisationen samt eftersom kommunikationen är endast ensidig mellan den 

överordnade och underordnade (Kets De Vries, 2000; McCarthy et al. 2008; Puffer & 

McCarthy, 2011). Dessutom påverkar den höga maktdistansen förhållandet mellan den 

överordnade och den underordnade. Det auktoritära ledarskapet skapar ett ständigt 

beroende bland anställda, där anställda förväntar sig att ledaren inom organisationen 

skall förse dem med tydliga instruktioner om vad som skall göras (Puffer & McCarthy, 

2011). Eftersom dessa ovannämnda faktorer ökar passiviteten bland anställda, kan 

detta i sin tur tänkas ha en negativ effekt på anställdas röst i Ryssland. På basis av 

ovanstående ställs följande hypotes upp: 

Hypotes 2: Auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst inom 

ryska organisationer  

I Ryssland har den transaktionella ledarskapsstilen dominerat sedan andra världskriget 

(Elenkov, 2002) och McCarthy et al. (2008) påpekar att den ryska ledaren sedan dess 

har haft en upphöjd status, vilket har lett till att den ryska ledarskapsstilen kan 

beskrivas som transaktionell.  Det transaktionella ledarskapet i Ryssland kan i sin tur 

beskrivs som ett kontrollerat och hierarkiskt (eng. top-down) ledarskap (Kets De Vries, 

2000; Fey & Denison, 2003; Michailova & Husted, 2003; McCarthy et al. 2008). 

Dessutom påpekar Fey och Denison (2003)  att inom organisationer med en hierarkisk 

struktur är graden av anställdas självbestämmande makt låg. Dessutom vill 

transaktionella ledare understöda beroendet bland sina underordnade istället för att 

uppmuntra dem att vara öppna till förändringar. På basis av denna argumentation kan 

även göras kopplingar till anställdas röst. Ifall kommunikationen inom organisationen 

endast sker från ledaren till den underordnade och ifall anställda inte uppmuntras att 

vara öppna för innovationer inom organisationen, är sannolikheten för att anställda 

skall vilja ge uttryck för sin röst väldigt låg. Detta förhållande mellan auktoritärt 

ledarskap och anställdas röst kan därför tänkas vara starkare i Ryssland än i Finland. 

McCarthy et al. (2008) tillägger att den transaktionella ledarskapsstilen saknar 



 

 

23 

öppenhet och förespråkar en svag informationsförmedling mellan ledaren och den 

underordnade och kommer att existera så länge den höga maktdistansen dominerar i 

Ryssland. Den höga maktdistansen påverkade ledarskapsstilen redan under sovjettiden 

där det var vanligt att ledaren hade rätt till att straffa de personer som misslyckades 

med sina arbetsuppgifter. Detta skapade en situation där anställda ständigt kände sig 

rädda för följderna om de misslyckades vilket i sin tur resulterade i ett arbetsbeteende 

där det huvudsakliga målet endast var att undvika misstag. Dessa faktorer kan även 

kopplas till anställdas röst eftersom rädsla över att bli straffad och ovillighet att ta 

ansvar på arbetsplatsen gör att anställda inte känner sig bekväma med att ge uttryck för 

sin röst. Anställda är rädda för att vara tvungna att arbeta ensamma utan ett socialt 

nätverk runt omkring sig och även rädda för att de skall få negativ respons av sina 

överordnade och tvingas arbeta utanför sin bekvämlighetszon. (McCarthy et al. 2008) 

Denna tradition av bland annat rädsla gör att sambandet mellan auktoritärt ledarskap 

och anställdas röst kan förväntas vara starkare i Ryssland än i Finland. Utgående från 

det ovanstående kan vi förvänta oss följande samband: 

Hypotes 3: Det förväntas finnas ett starkare samband mellan ett auktoritärt 

ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland 

2.3. Transformativt ledarskap 

Utövandet av ett transformativt ledarskap karakteriseras av att underordnade visar 

respekt och förtroende gentemot sina överordnade. Enligt Dvir et al. (2002) kan 

transformativa ledare beskrivas som förändringsbenägna personer som har en tendens 

att influera underordnade med att förbättra och utvidga deras målsättningar inom 

organisationen. Ett transformativt ledarskap har dessutom en positiv inverkan på 

anställdas kreativitet och innovation inom organisationen (Shin & Zhou, 2003). Vidare 

vill den transformativa ledaren visa sitt förtroende gentemot de underordnade genom 

att uppmuntra dem att utöka sin prestationsförmåga utöver de specificerade 

förväntningarna som anges i deras arbetsbeskrivning. (Dvir et al. 2002) Eftersom 

anställda känner förtroende för sin ledare och är motiverade att göra en större insats än 

vad de egentligen förväntas göra, har ett transformativt eller ett karismatiskt 

ledarskapsbeteende en förmåga att förstärka effekten av anställdas attityder och 

beteende påpekar Podsakoff, MacKenzie och Bommer (1996). Med detta menar 

Podsakoff, MacKenzie och Bommer (1996) att skickliga ledare har en förmåga att ändra 

anställdas grundläggande värderingar, attityder och tro för att få anställda att prestera 
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utöver vad som specificeras. Vidare framhäver författarna att tidigare forskning har 

visat att det transformativa ledarskapet har en positiv inverkan på anställdas insats, 

tillfredställelse och arbetsprestation. (Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 1996) 

Liu, Zhu och Yang (2010) lyfter fram två olika sätt för anställda att ger uttryck för sin 

röst. Anställda uttrycker sina konstruktiva idéer och åsikter antingen för sina kolleger 

(eng. voice toward peers) eller för sin överordnade (eng. voice toward supervisor). 

Liu, Zhu och Yang (2010) tillägger även att ett transformativt ledarskap har en positiv 

inverkan både på anställdas röst gentemot kolleger och överordnade. Enligt Kirkman et 

al. (2009) utvecklar det transformativa ledarskapssättet idéer för att förbättra olika 

funktioner inom organisationen och att hålla anställda uppdaterade kring förändringar 

inom organisationen. Dessutom har den transformativa ledaren för vana att uttala sig 

om en gemensam vision för framtiden och denne förstår att individer är olika och ger 

ett stort stöd till sina anställda (Bass, 1985; Podsakoff et al. 1990). Kirkman et al. 

(2009) påpekar däremot att den transformativa ledaren även har höga förväntningar 

på de anställda. Kirkman et als. (2009) studie baserar sig på en tvärnationell studie 

mellan Kina och USA där fokus ligger i att studera bland annat i vilken grad 

maktdistansen inom organisationen påverkar transformativt ledarskap och individens 

uppfattning om den procedurmässiga rättvisan (eng. procedural justice). Kirkman et 

als. (2009) studie visar att anställda i Kina är mer benägna att acceptera en hög 

maktdistans än anställda i USA, vilket även påverkar det transformativa 

ledarskapseffekten och maktdistansen i respektive länder. Kirkman et al. (2009) 

påpekar att det transformativa ledarskapet är speciellt viktigt för företagsledare inom 

en organisationskultur med låg maktdistans. Kirkman et al. (2009) tillägger att det är 

väldigt viktigt att överordnade har en förmåga att utveckla ett ledarskapsbeteende som 

stämmer överens med de underordnades värderingar. Kirkman et als. (2009) studie 

visar att förhållandet mellan transformativt ledarskap och procedurmässig rättvisa är 

svagare bland underordnade som upplever en hög maktdistans. Med procedurmässig 

rättvisa menas i vilken grad anställda upplever att överordnades kriterier för 

beslutsfattandet är rättvisa (Colquitt, 2001).  Sambandet mellan ett transformativt 

ledarskap och procedurmässig rättvisa är lägre då maktdistansen är hög och högre då 

maktdistansen är låg. Kirkman et al. (2009) argumenterar att anställda inom en hög 

maktdistans har svårt att influeras överhuvudtaget av det transformativa ledarskapet. 

Kirkman et al. (2009) refererar till Robert et al. (2000) som menar att anställda inom 

en organisationskultur med hög maktdistans behöver ett paternalistiskt ledarskapsätt 

eftersom anställda behöver specifika anvisningar istället för större självbestämmande 
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makt och deltagande inom organisationen. Enligt Kirkman et al. (2009) är ett 

transformativt ledarskap en speciellt viktig ledarskapsform för anställda inom en 

organisationskultur med en låg maktdistans.  

Implikationen av Kirkman et als. (2009) resultat är att i Finland, där 

organisationskulturen karakteriseras av en låg maktdistans, skulle det transformativa 

ledarskapet ha en mer betydelsefull effekt på anställda i jämförelse med Ryssland där 

organisationskulturen präglas av en hög maktdistans.  

Detert och Burris (2007) påpekar att istället för ett personifierat eller ett allmänt 

positivt ledarskapsbeteende, bör det finnas ett mycket specifikt ledarskapsbeteende för 

att kunna stimulera anställda att rutinmässigt uttala sig på arbetsplatsen. Detert och 

Burris (2007) studie visar att både ett transformativt ledarskap och ett 

ledarskapsbeteende som förespråkar öppenhet har en positiv inverkan på anställdas 

röst. Samtidigt påpekar författarna att ett öppenhetsbaserat ledarskap ger starkare 

signaler om ett positivt mottagande av anställdas röst, vilket i sin tur ökar effekten av 

anställdas röst. (Detert & Burris, 2007) 

Eftersom tidigare forskning har visat att transformativt ledarskap har en positiv 

inverkan på anställdas kreativitet, tillfredsställelse, och arbetsprestation (Podsakoff, 

MacKenzie & Bommer, 1996) samt på basis av Kirkman et als. (2009) resultat kan ett 

transformativt ledarskap tänkas ha en positiv inverkan på anställdas vilja att ge uttryck 

för sin röst i Finland (en organisationskultur med låg maktdistans). På basis av 

ovanstående ställs följande hypotes upp: 

Hypotes 4: Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst i 

Finland 

2.3.1. Transformativt ledarskap i Ryssland 

McCarthy et al. (2008) påpekar att ett transformativt ledarskap i Ryssland skulle 

utveckla en mer grupporienterad organisationsstruktur där både överordnade och 

underordnade accepterar ansvarsskyldighet inom organisationen. Enligt Elenkov 

(2002) har ett transformativt ledarskap i Ryssland en positiv inverkan på 

gruppsammanhållningen mellan anställda i ryska organisationer. I Elenkovs (2002) 

studie görs en undersökning mellan det transaktionella och transformativa 

ledarskapets inverkan på anställdas arbetsresultat inom ryska organisationer. Studien 
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visade att ett transformativt ledarskapsbeteende visade sig ha en effektivare inverkan 

på organisationens arbetsresultat i jämförelse med ett transaktionellt ledarskap.  

Dessutom visade studien att ledare som visade individualiserad hänsyn (eng. 

individualized consideration), karisma och intellektuell stimulation i sitt 

ledarskapsbeteende hade en positiv inverkan på organisationens målsättning. Ett 

transformativt ledarskap hade även en positiv inverkan på innovation inom de 

organisationer som studerades och eftersom företagsledare understödde innovation 

hade detta även en positiv inverkan på arbetsprestationen. Elenkov (2002) påpekar att 

studiens resultat visade att ryska ledare måste utveckla en mer transformativ 

ledarskapsstil för att kunna nå en effektivare ledarskapsprofil och för att uppnå en 

högre nivå på organisationens prestationsförmåga trots att den ryska 

organisationskulturen karakteriseras av en mycket hög maktdistans. Eftersom det 

transformativa ledarskapet har en effektiv inverkan på anställdas prestationsförmåga, 

gruppsammanhållning och ansvarsskyldighet kan detta även tänkas ha en positiv 

inverkan på anställdas röst i Ryssland (Elenkov, 2002). Det bör samtidigt noteras att 

detta delvis går emot vad Kirkman et al. (2009) kom fram till. Utgående från 

ovanstående kan vi förvänta oss följande samband:  

Hypotes 5: Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst inom 

ryska organisationer 

Trots att tidigare empirisk forskning visar att det transformativa ledarskapet 

uppmuntrar anställda att göra en större insats på arbetsplatsen än vad som förväntas 

och de känner sig mer motiverade för sitt arbete (Podsakoff, MacKenzie & Bommer, 

1996; Dvir et al. 2002) så präglas den ryska organisationskulturen av en hög 

maktdistans (Hofstede, 2005). Anställda har samtidigt svårt att låta sig påverkas av ett 

transformativt ledarskap då en hög maktdistans råder (Kirkman et al. 2009). 

Maktdistansen i Ryssland kan således tänkas ha en dämpande inverkan på sambandet 

mellan ett transformativt ledarskap och anställdas röst i jämförelse med Finland (där 

organisationskulturen präglas av låg maktdistans). På basis av ovanstående ställs 

följande hypotes upp: 

Hypotes 6: Det förväntas finnas ett svagare samband mellan ett transformativt 

ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland 
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2.4. Sammanfattning  

I detta stycke sammanfattas de mest centrala argument och resonemang som 

presenteras i den teoretiska referensramen. Dessutom sammanställs en argumentation 

kring de härledda hypoteserna och teorin bakom deras uppbyggnad. Målet är att ge en 

ökad förståelse av hur teorin i denna avhandling byggts upp. Figur 2 förklarar med 

hjälp av de härledda hypoteserna sambandet mellan auktoritärt ledarskap och 

transformativt ledarskap, samt anställdas röst i Ryssland (en organisationskultur med 

hög maktdistans) och Finland (en organisationskultur med låg maktdistans). 

Syftet med denna avhandling är att testa i vilken mån ett auktoritärt och ett 

transformativt ledarskap förklarar anställdas röst. På basis av tidigare empirisk 

forskning har denna teoretiska referensram argumenterat för förekomsten av 

anställdas röst inom ryska och finska organisationer samt skillnader i dess samband 

mellan de två länderna. De härledda hypoteserna är följande; 

Hypotes 1: Auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst i Finland  

Hypotes 2: Auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst inom 
ryska organisationer 

Hypotes 3: Det förväntas finnas ett starkare samband mellan ett auktoritärt 
ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland 

Hypotes 4: Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst i 
Finland 

Hypotes 5: Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst inom 
ryska organisationer 

Hypotes 6: Det förväntas finnas ett svagare samband mellan ett transformativt 
ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland 

Tidigare forskning kring sambandet mellan ledarskap och anställdas röst har visat att 

det är viktigt att företagsledare signalerar positiva tankar och visar sitt intresse och sin 

förmåga att besvara anställdas missnöje på arbetsplatsen. Ett öppet 

ledarskapsbeteende har visat sig öka anställdas motivation att ge uttryck för sin röst. 

(Ashford et al. 1993; Detert & Burris, 2007) Det är viktigt att överordnade eller 

handledare inom organisationen kan bygga upp en nära relation med underordnade 

och skapa en stödjande organisationsstruktur där underordnade känner sig trygga att 

ge uttryck för sin röst (Milliken, Morrison & Hewlin, 2003).  
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Tidigare forskning har argumenterat för att ett auktoritärt ledarskap i vissa 

sammanhang kan tänkas ha en dämpande effekt på anställdas vilja att ge uttryck för sin 

röst (Fahr & Cheng, 2000; Pellegrini & Scandura, 2008; Chan, 2014). Ett auktoritärt 

ledarskap har visat ha en försämrad inverkan på informationsförmedling inom 

organisationer; anställda är rädda över att utrycka sina åsikter, ledaren ställer höga och 

strikta krav på de underordnade, och anställda förväntas följa organisationens strikta 

regler och kontroll. Dessa faktorer kan i sin tur tänkas ha en negativ inverkan på 

anställdas röst. Anställda vill inte riskera sina personliga intressen genom att uttrycka 

sina åsikter på arbetsplatsen. (Chan, 2014) Eftersom denna ledarskapsstil i sin helhet 

har visat ha en strikt kontroll över hierarkin, regler och resurser inom organisationen 

kan ett auktoritärt ledarskap även i detta sammanhang tänkas ha en dämpande effekt 

på anställdas röst i Finland och på basis av denna argumentation härleddes hypotes 1 

(Auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst i Finland) (se även 

Figur 2) (Fahr & Cheng, 2000; Pellegrini & Scandura, 2008; Chan, 2014). 

Inom den ryska organisationskulturen har ledaren länge haft centraliserad makt inom 

organisationen. Det ryska ledarskapet karakteriseras av ett auktoritärt ledarskap där 

ledaren har en enväldig makt och kontroll över underordnade. Makt har en negativ 

inverkan på anställda och inom den hierarkiska organisationsstrukturen har anställda 

endast en begränsad möjlighet att påverka sitt arbetsbeteende eftersom ledaren har en 

fullkomlig kontroll över anställda. (Ket De Vries, 2000; McCarthy et al. 2008) Tidigare 

forskning har dessutom visat att anställda i Ryssland lever i ett kollektivistiskt samhälle 

där de är rädda över att ta ansvar och förväntar sig att få direkta order från ledarna, 

vilket i sin tur ökar passiviteten bland anställda. Dessutom anses det auktoritära 

ledarskapet ha en negativ effekt på anställdas deltagande, innovation och arbete i grupp 

inom organisationen. (Puffer & McCarthy, 2011) Tidigare forskning har även 

argumenterat för att det ryska ledarskapet karakteriseras av ett transaktionellt 

ledarskap. Ett transaktionellt ledarskap i Ryssland karakteriseras av ledare som 

kritiserar, straffar och tillrättavisar anställda. Det auktoritära och transaktionella 

ledarskapet följer till en stor grad ett identiskt beteendemönster gentemot anställda. 

Båda ett auktoritärt och transaktionellt ledarskapssätt förespråkar strikt kontroll på 

arbetsplatsen och kommunikationen är strikt ensidig mellan överordnade och 

underordnade. På basis av tidigare litteratur gällande ett auktoritärt och transaktionellt 

ledarskap i Ryssland kan det auktoritära ledarskapet tänkas ha en negativ inverkan på 

anställdas röst i Ryssland. (Kets De Vries, 2000; Fey & Denison, 2003; McCarthy et al. 

2008) På basis av denna argumentation har hypotes 2 (Auktoritärt ledarskap har en 
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negativ inverkan på anställdas röst inom ryska organisationer) ställts upp (se även 

Figur 2). 

I organisationer där ett transformativt ledarskap utövas visar överordnade respekt och 

förtroende gentemot underordnade. Dessutom har den transformativa ledaren ett 

positivt inlyftande på anställda och uppmuntrar dem att förbättra och höja sina 

målsättningar på arbetsplatsen. Detta förstärker även anställdas förtroende gentemot 

sina ledare. (Dvir et al. 2002) Det transformativa ledarskapet har en positiv inverkan 

på anställdas tillfredställelse, insats och arbetsprestation. Ledaren stöder anställda och 

vill utveckla en gemensam vision för framtiden. Informationsförmedlingen fungerar 

smidigt och ledarna håller anställda informerade över förändringar inom 

organisationen.  Det transformativa ledarskapet förespråkar öppenhet vilket har en 

positiv inverkan på anställdas röst och detta ger starkare signaler om ett positivt 

mottagande av anställdas röst. På basis av dessa argument härleddes hypotes 4 

(Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst i Finland) (se 

även Figur 2). 

Tidigare forskning kring transformativt ledarskap i Ryssland har visat att denna 

ledarskapsstil medför en mer grupporienterad organisationsstruktur och har en positiv 

inverkan på gruppsammanhållningen bland anställda inom ryska organisationer 

(McCarthy et al. 2008; Elenkov, 2002). Innovation inom organisationer är även 

uppskattad av den transformativa ledaren, vilket dessutom har en positiv inverkan på 

anställdas arbetsprestation. Eftersom det transformativa ledarskapet medför öppenhet, 

förstärks informationsförmedlingen och anställda accepterar ansvarsskyldighet inom 

organisationer vilket kan anses ha en positiv inverkan på anställdas röst inom ryska 

organisationer. Dessa resonemang ligger som grund för hypotes 5 (Transformativt 

ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst inom ryska organisationer) (se 

även Figur 2). 

Eftersom tidigare litteratur visar att den ryska organisationskulturen präglas av ett 

auktoritärt ledarskap och en hög maktdistans (Kets De Vries, 2000; McCarthy et al. 

2008; Puffer & McCarthy, 2011), förväntas det finnas ett starkare samband mellan 

auktoritärt ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland ((Hypotes 3 (Det 

förväntas finnas ett starkare samband mellan ett auktoritärt ledarskap och 

anställdas röst i Ryssland än i Finland), A > C)). Eftersom den finska 

organisationskulturen däremot karakteriseras av ett transformativt ledarskap, där 

organisationskulturen karakteriseras av en låg maktdistans (Hofstede, 2005), förväntas 
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det finnas ett svagare samband mellan det transformativa ledarskapet och anställdas 

röst i Ryssland än i Finland ((Hypotes 6 (Det förväntas finnas ett svagare samband 

mellan ett transformativt ledarskap och anställdas röst i Ryssland än i Finland), B < 

D)). Figur 2 illustrerar förhållande mellan det auktoritära och tranformativa 

ledarskapet, och anställdas röst i Ryssland och i Finland.  
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3 METOD 

Syftet med detta kapitel är att redogöra och motivera val av tillvägagångssätt för den 

empiriska studien. Kapitlet inleds med en presentation av forskningsuppgiften, varefter 

forskningsfilosofin och metodsynsättet för studien introduceras. Det tredje stycket 

behandlar forskningsprocessen för denna studie, där datainsamlingsprocessen, 

samplet, enkäten och mätinstrumenten presenteras.  I det fjärde stycket presenteras 

den tvärkulturella studien. Slutligen diskuteras studiens validitet och reliabilitet på 

basis av en faktor- och reliabilitetsanalys. 

3.1. Forskningsuppgift 

För att förstå avsikten med denna studie är det viktigt att återgå till syftet för 

avhandlingen som helhet, eftersom syftet styr valet av undersökningens utformning. 

Som redan tidigare diskuterats är avhandlingens syfte att testa i vilken mån ett 

auktoritärt ledarskap eller ett transformativt ledarskap förklarar anställdas röst i 

Finland och i Ryssland samt skillnader i dessa samband mellan de två länderna. På 

basis av den empiriska studien är målet att besvara följande forskningsfrågor; 

i) Vilket samband finns det mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas 

röst? 

ii) Vilket samband finns det mellan ett transformativt ledarskap och 

anställdas röst? 

iii) Hur påverkar dessa ledarskapssätt anställdas röst inom ryska 

organisationer? 

iv) Vilka olikheter/skillnader finns det i förhållande till Finland?  

Tabell 2 presenterar de olika faserna av forskningsprocessen i denna studie. Tabellen 

baserar sig på Saunders, Lewis och Thornhills (2009) ”forskningslök” (eng. research 

”onion”). I tabellen presenteras studiens forskningsfilosofi, vetenskapligt angreppssätt, 

forskningsdesign samt datainsamlingsmetod. De olika faserna diskuteras mer 

djupgående längre fram i detta kapitel.  
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3.2. Forskningsfilosofi och metodsynsätt 

I detta stycke diskuteras de filosofiska antaganden och metodsynsätt som ligger till 

grund för avhandlingens problemformulering.  

Forskningsfilosofin innehåller viktiga antaganden om hur forskaren ser på världen. 

Med hjälp av dessa antaganden kan forskaren bygga upp sin forskningsstrategi och de 

olika metoderna som är en del av forskningsstrategin. (Easterby-Smith, Thorpe & 

Lowe, 2008) Enligt Easterby-Smith, Thorpe och Lowe (2008) ligger forskningsfilosofin 

som grund för den vetenskapliga forskningen. Grunden till vetenskapsfilosofi bygger på 

ontologi, det vill säga filosofiska antaganden om hur verkligheten ser ut och hur 

människan kan påverka och studera denna omgivning eller verklighet. Det finns tre 

olika synsätt inom den ontologiska vetenskapsfilosofin; subjektiv, relativ och objektiv 

syn på verkligheten där den subjektiva och objektiva verklighetssynen är varandras 

motsatser. Eftersom syftet med denna studie är att identifiera sambanden mellan tre 

olika variabler; ett auktoritärt ledarskap och transformativt ledarskap, och anställdas 

röst, har denna studie ett objektivt synsätt att se på forskningsfrågan och 

verkligenheten. Ett objektivt antagande baserar sig på tron att en yttre verklighet 

existerar, det vill säga att en objektiv sanning existerar. Med hjälp av olika mätningar 

(faktoranalys och regressionsanalys) i denna studie kommer sambandet mellan ett 

transformativt och auktoritärt ledarskap, och anställdas röst att klargöras. För att på 

bästa möjliga sätt kunna förstå verkligheten i denna studie, grundar sig denna studie på 

ett positivistiskt kunskapsteoretiskt synsätt. Positivismen har en naturvetenskapligt 

inriktad kunskapsteori som strävar till att mäta, validera och förklara olika strukturer. 

Inom positivismen existerar även en tro om en yttre verklighet som baserar sig på 

konkreta system och strukturer. Det positivistiska synsättet följer den kvantitativa 
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undersökningsmetoden, vilket även denna studie gör. (Easterby-Smith, Thorpe & 

Lowe, 2008)  

Inom vetenskaplig forskning finns generellt tre olika sätt att relatera teori och empiri. 

Dessa tre sätt är; induktion, deduktion och abduktion. Positivismen kan båda följa ett 

deduktivt eller ett induktivt vetenskapligt resonemang. Det deduktiva synsättet utgår 

från existerande teorier och baserar sig på hypotestestande forskning medan ett 

induktivt synsätt baserar sig på teoriskapande forskning. Inom samhällsforskning är 

det deduktiva synsättet det mest förekommande. Även denna studie följer det 

deduktiva synsättet, där de härledda hypoteserna för studien på basis av en empirisk 

granskning antingen kommer att bekräftas eller att förkastas. Hypoteserna härleds 

utifrån tidigare teorier och studier inom auktoritärt och transformativt ledarskap, samt 

anställdas röst. Hypoteserna är även deduktiva: på basis av allmänna principer och 

existerande teorier dras slutsatser om specifika samband. Eftersom utgångspunkten i 

det deduktiva synsättet är befintlig teori, kan även objektiviteten i forskningen 

förstärkas, vilket minskar inflytandet av den enskilda forskarens subjektiva 

uppfattning. (Bryman & Bell, 2005) I följande stycke presenteras den kvantitativa 

undersökningsmetoden. 

3.2.1. Kvantitativ undersökningsmetod 

Valet mellan att tillämpa antingen en kvantitativ eller en kvalitativ 

undersökningsmetod bestäms av syftet med undersökningen (Olsson & Sörensen, 

2007). Eftersom studiens ontologiska inriktning är objektiv, och den 

kunskapsteoretiska inriktningen följer ett positivistiskt synsätt, följer denna studie en 

kvantitativ forskningsstrategi, det vill säga insamling och analys av studiens data 

kvantifieras. Den kvantitativa undersökningsmetoden lämpar sig bland annat för en 

studie där det gjorts tidigare forskning inom ämnet och känslig informationen kan 

förekomma. Även om det inte finns tidigare forskning som undersöker det 

transformativa och auktoritära ledarskapets inverkan på anställdas röst i Ryssland har 

det gjorts tidigare forskning av förhållandet mellan transformativt och auktoritärt 

ledarskap samt anställdas röst i allmänhet.  Inom den kvantitativa 

undersökningsmetoden finns oftast ett behov av att göra jämförelser mellan olika 

länder. Eftersom denna studie jämför skillnader mellan anställda i finska 

organisationer samt anställda i deras dotterbolag i Ryssland stöder även denna 

argumentation valet av en kvantitativ undersökningsmetod. Dessutom kan studiens 
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resultat jämföras med tidigare empirisk forskning. Idealt vore dock att både följa en 

kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi men inom ramen för denna 

magisteravhandling utesluts den kvalitativa undersökningsmetoden. För att kunna 

besvara forskningsfrågorna, upptäcka sambandsmönster och förklara samband mellan 

variablerna kommer den kvantitativa forskningsdesignen att användas tillsammans 

med en tvärkulturell studie (eng. cross-cultural study). Inom företagsekonomisk 

forskning som baserar sig på ett tvärkulturellt anslag anses kultur vara den 

huvudsakliga förklarande faktorn till anställdas beteendemönster inom organisationen. 

En tvärkulturell studie baserar sig på insamling och analys av data från två eller fler 

länder, och i denna studie sker insamlingen och analysen av data alltså från både 

Finland och Ryssland. Den tvärkulturella studien presenteras mer detaljerat i ett senare 

skede av detta kapitel. Fördelen med den kvantitativa undersökningsmetoden är att 

studiens resultat kan mätas. På basis av den utförda korrelations- och 

regressionsanalysen i studien kan sambandet mellan de olika variablerna noggrant 

estimeras. Däremot kan den kvantitativa undersökningsmetoden ge en förenklad, 

statiskt och onaturlig bild av verkligenheten. (Bryman & Bell, 2005; Bryman, 2008) 

3.3. Forskningsprocess 

I detta stycke behandlas tillvägagångssättet för forskningen i sin helhet. Stycket 

presenterar undersökningens datainsamling, samplet, enkäten och studiens 

mätinstrument. Först behandlas datainsamlingsprocessen varefter undersökningens 

sampel och enkät diskuteras. Stycket avslutas med en presentation av studiens 

mätinstrument. 

3.3.1. Datainsamling 

Insamlingen av primärdata för avhandlingen gjordes med hjälp av en nätbaserad 

Webpropol-enkät som är en del av en större enkät inom ett forskningsprojekt som 

behandlar effektivt ledarskap och personaladministration i Finland och i Ryssland. 

Forskningsprojektet genomförs vid institutionen för företagsledning och organisation 

vid Svenska Handelshögskolan.  

Eftersom samplet bestod av både anställda i Finland och i Ryssland översattes enkäten 

till ryska och finska och dessutom till engelska då några av respondenterna varken hade 

finska eller ryska som modersmål. Då enkäter översätts till andra språk är det viktigt att 

variationen mellan dem minimeras, varför professionella översättare användes för 
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denna enkätundersökning. (Bryman & Bell, 2005) En annan teknik som användes för 

att minimera variationen mellan de tre enkäterna var back-translation tekniken. 

Översättningstekniken back-translation, som är den vanligaste tekniken för att 

säkerställa språklikvärdighet, innebär att en tvåspråkig person översätter den 

ursprungliga enkäten till det lokala språket varefter en annan tvåspråkig person, utan 

att ha sett den ursprungliga enkäten, översätter den tillbaka till originalspråket. 

Därefter jämförs de båda översättningarna och eventuella korrigeringar görs för att 

uppnå en korrekt översättning som stöder syftet med undersökningen och minimerar 

kulturella missförstånd bland respondenterna. Inom tvärkulturella studier är denna 

översättningsteknik mycket utbredd, vilket även stöder valet av översättningstekniken i 

studien. (Brislin, 1970) Eftersom enkäten i denna studie översatts av professionella 

översättare anses det här att enkäten har översatts korrekt både ur ett kulturellt och 

språkligt perspektiv. Samtidigt är det viktigt att notera att det alltid kan förekomma 

exempelvis nyansskillnader mellan den finska, ryska och engelska enkäten, men i det 

här sammanhanget torde deras eventuella inverkan på studiens resultat vara 

försumbara. (Brislin, 1970) Vidare gjordes testundersökningar i samband med att 

översättningsprocessen av enkäten slutfördes för att säkerställa att det nätbaserade 

Webropol-verktyget fungerade som önskat, vilket ytterligare ökar enkätens 

tillförlitlighet. (Bryman & Bell, 2005) 

För att väcka respondenternas intresse, samt för att öka svarsprocenten, skickade 

anställda vid respektive personaladministrationsavdelning först ett e-postmeddelande 

till respondenterna för att informera dem om undersökningen. Forskningsledarna för 

forskningsprojektet hade erhållit adresslistor över respondenterna i respektive företag 

och en av forskarna inom forskningsprojektet skickade sedan ut en personlig länk till 

enkäten tillsammans med ett följebrev till respondenterna. Eftersom enkäten skickades 

tillsammans med en personlig länk till varje respondent kan respondenterna 

identifieras i analysskedet. Respondenterna informerades därför om att deras 

individuella svar förblir anonyma i undersökningen. Enkäten skickades till 

respondenterna under två dagar, den 5 juni 2013 samt den 11 juni 2013. Därefter 

skickades en påminnelse till de respondenter som inte svarat den 14 juni 2013.  För att 

åstadkomma en tillfredställande svarsprocent skickades ytterligare en påminnelse till 

respondenterna några dagar senare. Enkäten skickades till sammanlagt 612 individer, 

varav 453 individer är anställda i Finland och 159 individer är anställda i Ryssland. Av 

dessa 612 individer har sammanlagt 396 individer besvarat enkäten. Totalt inkom 292 

svar från det finska samplet och 104 svar från det ryska samplet. Tabell 3 
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sammanställer svarsandelen för det finska och ryska samplet. I följande stycke 

presenteras undersökningens sampel mer omfattande.  

 

3.3.2. Sampel  

Samplet för denna studie består av personer anställda i finska multinationella företag 

samt anställda i deras dotterbolag i Ryssland. Mer exakt jämförs skillnader mellan 

anställda och chefer på mellannivå i finska bolag i Finland med individer i motsvarande 

position i deras dotterbolag i Ryssland.  Samplet är tudelat, vilket även illustrerades i 

Tabell 3. 

I denna studie tolkas ett transformativt och auktoritärt ledarskap på basis av 

förhållandet mellan underordnade och överordnade i finska multinationella företag och 

deras ryska dotterbolag. Analyserna utfördes på individnivå och studien baserar sig på 

ett vertikalt dyadiskt synsätt vilket betyder att varje förhållande mellan den 

underordnade och överordnade noterades skilt eftersom det antas att ledarskapsstilen 

förändras beroende på den anställda inom organisationen, förutom att olika anställda 

kan uppleva samma ledarskapsstil på olika sätt.  Faktorer som påverkar detta 

förhållande är respondenternas känslor, ageranden och uppfattningar om förhållandet 

mellan underordnade och överordnade inom organisationen. För att öka resultatets 

trovärdighet skulle idealet ha varit att samla in ytterligare data från andra informanter 

som till exempel kolleger och medarbetare samt att utföra observationer inom 

organisationen. (Bryman & Bell, 2005) 

 

I Tabell 4 presenteras studiens sampel mer djupgående. Tabellen presenterar samplets 

fördelning mellan kön och arbetsposition i de respektive länderna. Det finska samplet 

består av betydligt fler män (67 %) än kvinnor (33 %) medan det ryska samplet har en 

mer jämn fördelning mellan män (45 %) och kvinnor (55 %).  I det finska samplet är 40 

% av respondenterna i en ledande position (överordnade) medan 60 % av 

respondenterna är i en icke ledande position (underordnade). I det ryska samplet är 
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däremot endast 24 % av respondenterna i en ledande position medan 76 % av 

respondenterna tillhör kategorin i en icke ledande position.  

 

 

3.3.3. Enkät  

Som redan tidigare nämnts bygger studien i denna avhandling på en 

enkätundersökning som diskuteras mer djupgående i detta stycke. Utförandet av en 

enkätundersökning medför flera olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till innan 

datainsamlingen för studien sker. (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2008) 

Enkätundersökningen utfördes med det nätbaserade Webropol-verktyget och bestod av 

sammanlagt av 136 frågor. I denna avhandling behandlas enbart de frågor/ 

mätinstrument som denna studie fokuserar på (se Bilaga 1 och Tabell 5). 

Inom samhällsforskning betraktas oftast enkäter och strukturerade intervjuer som 

likartade forskningsinstrument. Skillnaden mellan dessa två forskningsinstrument 

ligger i att respondenterna av en enkätundersökning själva skall läsa och besvara 

frågorna medan i en strukturerad intervju formuleras frågorna av en intervjuare. 

Fördelen med en enkätundersökning är att den är billigare att utföra, speciellt då 

respondenter är spridda över ett större geografiskt område. Dessutom är 

enkätundersökningar; snabbare att administrera, lättare att anpassa efter 

respondenternas behov och medför ingen intervjuareffekt.  Ifall studien skulle ha 

baserat sig på en intervju- eller observationsbaserad studie skulle detta ha krävt större 

engagemang från de deltagande företagen, vilket i sin tur skulle ha ökat risken för 
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uteblivna svar. Eftersom studiens syfte kräver ett brett sampel är det viktigt att inte 

kräva för mycket av de deltagande företagen, eftersom det kan resultera i att de 

deltagande företagen väljer att låta bli att delta i undersökningen. (Bryman & Bell, 

2005) Dessutom befann sig respondenterna i det här fallet både i Finland och i 

Ryssland, vilket gjorde att en e-postbaserad enkätundersökning var det mest 

tidseffektiva och smidigaste sättet att genomföra studien.  Frågorna i enkäten mäts på 

basis av likertskalor. En likertskala ger respondenten möjlighet att uttrycka sin 

subjektiva åsikt och ger dessutom respondenten möjligheten att svara neutralt på 

påståenden. (Lundahl & Skärvad, 1999) Mätinstrumenten för studien presenteras mer 

utförligt i följande stycke. De största nackdelarna med en enkätundersökning är att 

intervjuaren inte kan hjälpa respondenterna med tolkningen av frågor och att 

intervjuaren inte har möjligheten att ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor. 

Eftersom respondenterna är anställda av finländska multinationella företag anses de 

frågeställningar som enkäten behandlar dock till stor del vara bekanta för anställda och 

inte förorsaka missförstånd bland anställda. (Bryman & Bell, 2005; Bryman, 2008)  

Eftersom enkäten i denna studie behandlar förhållandevis känsliga ämnen gällande 

uppfattningen om relationen mellan anställda och dess överordnade är det viktigt att 

säkerställa att respondenterna uppfattar enkäten riktigt. Respondenter i 

undersökningar har i allmänhet en tendens att skapa en uppfattning om frågornas 

pragmatiska mening, det vill säga respondenterna funderar över anledningen till varför 

en fråga ställts och hur den skall besvaras på ett så lämpligt sätt som möjligt. (Shaeffer 

& Presser, 2003). Eftersom deltagande företagens personaladministrationsavdelning 

var involverade i denna studie, var det ytterst viktigt att övertyga respondenterna om 

att informationen behandlas konfidentiellt av forskarna och ingen information ges till 

vidare till företagen. I följande stycke presenteras studiens mätinstrument.  

3.3.4. Mätinstrument  

I detta stycke presenteras mätinstrumenten för anställdas röst, transformativt 

ledarskap och auktoritärt ledarskap. Även om auktoritärt och transformativt ledarskap 

och anställdas röst i sig inte är kvantitativt mätbara kan de ändå kvantifieras på basis 

av olika skalor. Samtidigt är det viktigt att betrakta resultatet med en viss försiktighet, 

och för att kunna mäta dessa begrepp kommer indirekta mått, det vill säga indikatorer, 

att användas. Dessa indikatorer mäts med hjälp av likertskalor. (Bryman & Bell, 2005) 

I detta stycke presenteras först den beroende variabeln (anställdas röst), sedan de 
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oberoende variablerna (transformativt ledarskap och auktoritärt ledarskap) samt 

kontrollvariablerna (ålder, kön, befattning, längd av anställning med befintlig chef och 

genomsnittlig arbetstid) för studien.  I Tabell 5 sammanfattas dessa mätinstrument och 

deras underliggande frågor.  

Beroende variabler 

Anställdas röst - mäts med sex frågor (se Bilaga 1 och Tabell 5) där både den främjande 

röstdimensionen (eng. promotive voice) och den förhindrande röstdimensionen (eng. 

prohibitive voice) mäts med hjälp av tre frågor var. Alla frågor mäts med en femskalig 

likertskala, där ett (1) står för definitivt nej (eng. definitely no) och fem (5) för definitivt 

ja (eng. definitely yes). Dessa frågor utgår ifrån Liang, Farh och Farhs (2012) studie (se 

Bilaga 1 och Tabell 5). (Liang, Farh & Farh 2012) 

Oberoende variabler  

Transformativt ledarskap – mäts på basis av Podsakoff et als. (1990) sex 

huvuddimensioner av ett transformativt ledarskap (se Bilaga 1 och Tabell 5). Dessa sex 

dimensioner är; att formulera en gemensam vision (eng. articulating a vision), att 

tillhandahålla en lämplig organisationsmodell (eng. providing an appropriate model), 

att främja godtagandet av gemensamma målsättningar (eng. fostering the acceptance 

of group goals), att tillhandahålla individuellt stöd (eng. providing individualized 

support), att ställa höga prestationskrav (eng. high performance expectations), och ge 

intellektuell stimulans (eng. intellectual stimulation). Tidigare studier har visat att de 

tre första dimensionerna (att formulera en gemensam vision, att tillhandahålla en 

lämplig organisationsmodell och att främja godtagandet av gemensamma 

målsättningar) korrelerar med varandra och kommer därför att mätas i en gemensam 

dimension med betäckningen ”TLcore” (se Tabell 5). (Podsakoff, MacKenzie & 

Bommer, 1996) 

Den första dimensionen (TLcore) av ett transformativt ledarskap mäter graden av 

identifikation och uttal om en gemensam vision inom organisationen. Med detta menas 

hur väl ledaren kan inspirera sina underordnade med sin vision om framtiden samt 

identifiera nya möjligheter för sin division/enhet eller sitt bolag.  Den andra 

dimensionen (TLcore) mäter i vilken grad den transformativa ledaren kan förse 

anställda med en lämplig beteendemodell inom organisationen, det vill säga om 

ledaren visar exempel och omfattar värderingar inom organisationen. Den tredje 
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dimensionen (TLcore) beskriver i vilken grad ledaren kan skapa godtagande av 

gemensamma målsättningar inom organisationen – om ledaren strävar efter samarbete 

mellan anställda för att uppnå gemensamma målsättningar. Den fjärde dimensionen 

(TLsup) beskriver i vilken grad den transformativa ledaren stöder sina anställda på 

individnivå. Ledaren måste då beakta anställdas personliga känslor och behov samt 

respektera sina anställda. Den femte dimensionen (TLhigh) handlar om huruvida 

ledaren förväntar sig att anställda har en hög prestationsförmåga, det vill säga om den 

överordnade har höga förväntningar på att anställdas prestationsförmåga är av högsta 

klass. Den sjätte dimensionen (TL intel), intellektuell stimulans bland anställda, 

beskriver i vilken grad den överordnade uppmuntrar underordnade att ompröva olika 

förutsättningar i arbetet samt utveckla kreativa faktorer som kan förbättra deras 

arbetsprestation. (Podsakoff et al. 1990) Dessa sex dimensioner utgör en central del av 

den transformativa ledarskapsprocessen. På basis av dessa antaganden inom det 

transformativa ledarskapet byggdes studiens nio frågor upp (se Tabell 5 och Bilaga 1). 

Svaren mäts på en femskalig (1-5) likertskala som sträcker sig från ett (1) starkt emot 

(eng. strongly disagree) till fem (5) starkt för (eng. strongly agree) (se Bilaga 1). 

(Podsakoff et al. 1990)  

Auktoritärt ledarskap - Det auktoritära ledarskapet mäts som en del av det 

paternalistiska ledarskapet där det auktoritära ledarskapet mäts med en femskalig 

likertskala som sträcker sig från ett (1) starkt emot till fem (5) starkt för (se Bilaga 1). 

Dessa mätinstrument för det auktoritära ledarskapet har förkortats och ändrats jämfört 

med Fahr och Chengs (2000) ursprungliga mätinstrument som bestod av 26 

frågeställningar (se Bilaga 1). (Sheer, 2010; Chen et al. 2014) 

Kontrollvariabler 

Denna studie inkluderar fem kontrollvariabler; respondenternas ålder, kön, befattning, 

längd av anställning med befintlig chef samt genomsnittlig arbetstid. Dessa 

kontrollvariabler presenteras i Tabell 5 (se även Bilaga 1). Med hjälp av 

kontrollvariabler minskar risken för att dra felaktiga slutsatser av huvudsambandet i 

dataanalysen. (Hair et al. 2006)  

Ålder – mäts genom att respondenterna själva fyller i sin ålder i frågeformuläret.  

Kön – mäts genom att respondenten väljer mellan svarsalternativen man (eng. male) 

och kvinna (eng. female) 
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Befattning – mäts genom att respondenten väljer antingen överordnad (eng. 

supervisor) eller underordnad (eng. non-supervisor) 

Längd av anställning med befintlig chef – mäts genom att respondenten själv fyller i 

antalet år han eller hon arbetat under den befintliga chefen (ifall under 1 år anges 0 år).  

Genomsnittlig arbetstid – mäts genom att respondenten själv fyller i den 

genomsnittliga arbetstiden (i timmar) per vecka.  

I Tabell 5 sammanfattas studiens mätinstrument, där frågorna för beroende, oberoende 

och kontroll variablerna presenteras skilt för sig.  

 

3.4. Tvärkulturell studie (eng. cross-cultural study)  

Tvärkulturella studier har blivit allt vanligare tack vare av en ökad internationalisering 

av affärsverksamheter. En tvärkulturell studie undersöker skillnader och likheter 

mellan olika kulturer, där syftet med studien är att öka förståelsen av kulturella 

skillnader mellan olika länder. Eftersom det inte har gjorts tidigare tvärkulturella 

studier enbart om anställdas röst i Ryssland, vilket kan anses vara en styrka för denna 

studie. I följande stycke diskuteras närmare vilka fördelar och tilläggskrav tvärkulturell 
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forskning medför och hur detta i sin tur påverkar denna studie. (Schaffer & Riordan, 

2003) 

Inom tvärkulturell forskning är det centralt att lyfta två olika tillvägagångssätt; ett 

emiskt (eng. emic approach) och etiskt (eng. etic approach) perspektiv. Inom 

tvärkulturell forskning är det viktigt att beakta problematiken med att kunna balansera 

dessa två perspektiv. (Schaffer & Riordan, 2003) Det emiska perspektivet undersöker 

ett fenomen i samband med en specifik kultur och försöker bygga upp en förståelse för 

detta fenomen på basis av medlemmarna inom denna kultur. Det etiska perspektivet 

förutsätter däremot att en konstruktion redan är allmänt definierad och på ett 

meningsfullt sätt är jämförbar mellan kulturer. För att kunna nå en effektiv 

tvärkulturell jämförelse inom organisationsforskning tillämpar de flesta tvärkulturella 

jämförelsestudier ett etiskt tillvägagångssätt men i vissa sammanhang används även en 

kombination av ett etiskt och emiskt perspektiv. (Liao, Sun & Thomas, 2013) En 

kombination av ett etiskt och emiskt perspektiv utesluter kulturella fördomar och 

utvecklar istället en förståelse över kulturella skillnader som existerar mellan olika 

kulturer. Denna förståelse av kulturella skillnader möjliggör utförandet av en 

tvärkulturell studie, det vill säga ett samband görs mellan det emiska perspektivet och 

olika kulturer. Det är viktigt att hitta samband mellan olika kulturer eftersom en 

tvärkulturell studie endast kan utföras då det existerar observerade samband mellan 

olika kulturer.  (Schaffer & Riordan, 2003) Enbart ett etiskt tillvägagångssätt utvecklar 

däremot en förståelse av en konstruktion genom att tydligt göra jämförelser mellan 

olika kulturer och utgå ifrån förutbestämda kännetecken för dessa kulturer. Eftersom 

denna studie jämför ett auktoritärt och ett transformativt ledarskaps inverkan på 

anställdas röst i Ryssland och i Finland följer även denna studie ett etiskt 

tillvägagångssätt. Med hjälp av ett etiskt tillvägagångssätt inom tvärkulturell forskning 

vill forskare skapa säkerhet om att vissa kulturella kännetecken kommer att underlätta 

framtida forskningsprocesser. Ifall dessa kännetecken kan uppfattas vara 

generaliserbara mellan olika kulturer kan detta minska resurskostnaderna för 

forskningsprojektet eftersom forskarna inte behöver studera det emiska perspektivet 

skilt. (Schaffer & Riordan, 2003) 

Det huvudsakliga antagandet är att kunna konstruera ett gemensamt ramverk av 

referenser för de olika kulturerna för att sedan kunna fastställa gemensamma analyser 

och mätinstrument för de respektive samplen och därmed kunna göra jämförelser 

mellan olika kulturer. (Schaffer & Riordan, 2003) Även i denna studie används 
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gemensamma mätinstrument för de olika variablerna för det ryska och finska samplet. 

Eftersom det emiska tillvägagångssättet mer djupgående analyserar kulturens inverkan 

och därmed ger enbart en begränsad bild av generaliserbarheten mellan olika kulturer 

är det lämpligast att utgå från ett etiskt tillvägagångssätt. Samtidigt ger det etiska 

tillvägagångssättet en mer jämförbar och effektiv bild av skillnader som finns mellan de 

olika kulturerna. (Liao, Sun & Thomas, 2013) 

I en tvärkulturell studie finns det tre olika analysnivåer att välja mellan; en individuell 

nivå, en organisatorisk nivå eller en kulturell nivå. I denna studie analyseras skillnader 

mellan anställda och chefer på mellannivå i finska bolag i Finland med individer i 

motsvarande positioner i deras dotterbolag i Ryssland (Liao, Sun & Thomas, 2013). 

Vidare är det inom tvärkulturella studier viktigt att beakta idiosynkratiska aspekter 

inom den särskilda kulturen för att kunna utveckla en jämförbar studie. Det är viktigt 

att beakta metodologisk, konceptuell och mätmässig likvärdighet mellan de olika 

kulturerna, vilket även är en central del av denna studie. Metodologisk likvärdighet 

inom tvärkulturella studier behandlar val och utveckling av de olika mätinstrument 

som används i en studie. Variabler som behandlar attityder på individnivå eller 

psykiska egenskaper hos individerna kan uppfattas olika mellan de kulturer som 

studeras. Liao, Sun & Thomas (2013) påpekar att det är därför väldigt viktigt att 

samarbeta med forskare från andra länder för att minska dessa potentiella 

missförstånd. Eftersom de finska företagens dotterbolag i Ryssland är verksamma i St. 

Petersburg anses dessa företag ha ett västerländskt inflytande, dels på grund av det 

demografiska läget i Ryssland, dels på grund av att dessa företag är dotterbolag till 

finska företag. Konceptuell likvärdighet behandlar i sin tur hur begreppen i 

undersökningen definieras i de olika kulturerna. Det är viktigt att forskaren har 

kunskap och förståelse för den främmande kulturen för att kunna minska olikheter 

mellan begreppen. I denna studie var en av forskarna från Ryssland vilket även stöder 

denna argumentation och kan anses förstärka studien trovärdighet. Det tredje 

konceptet, mätmässig likvärdighet, betyder att mätinstrumenten i studien måste mäta 

samma underliggande koncept inom de olika kulturerna. För att uppnå mätmässig 

likvärdighet mellan två kulturer anser Liao, Sun och Thomas (2013) att det är centralt 

att utföra en konfirmatorisk faktoranalys, det vill säga att konfirmera att studiens data 

beter sig som det förväntas på basis av mätinstrumentet. Eftersom det inte går att 

utföra en konfirmatorisk faktoranalys i SPSS, har istället en kvasi konfirmatorisk 
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faktoranalys utförts, vilken presenteras närmare i följande stycke som behandlar 

studiens validitet och reliabilitet. (Liao, Sun & Thomas, 2013) 

Avslutningsvis framhäver Liao, Sun & Thomas (2013) att det är viktigt att komma ihåg 

att tvärkulturella studier baserar sig på kvasiexperimentell struktur (eng. 

quasiexperimental design), vilket begränsar förmågan att dra kausala slutsatser av en 

tvärkulturell studie. Inom tvärkulturell forskning är de flesta studier korrelationella 

(engelskans cross-sectional), vilket betyder att både beroende och oberoende variabler 

studeras på basis av enkätsvar som är insamlade vid en och samma tidpunkt. På grund 

av resursbrist mäts även de beroende och oberoende variablerna för denna studie med 

hjälp av enkäten, vilket enligt Liao, Sun och Thomas (2013) anses vara en metodologisk 

brist eftersom inga kausala samband kan dras på basis av detta. I följande stycke 

diskuteras studiens trovärdighet.  

3.5. Validitet och reliabilitet  

Inom ramen för kvantitativ forskning är det viktigt att diskutera avhandlingens 

trovärdighet, det vill säga kritiskt beakta undersökningens validitet och reliabilitet 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Validitet beskriver i vilken grad en indikator, eller 

en uppsättning indikatorer, som är utformade för att mäta ett begrepp verkligen mäter 

det begrepp som den betecknar. Validitet mäter även i vilken grad studien är fri från 

systematiska eller icke slumpmässiga fel. Reliabilitet å andra sidan är relaterat till 

konsistensen av måtten. Reliabilitet mäter i vilken utsträckning en variabel eller en 

uppsättning variabler är överensstämmande med det som skall mätas. För att mäta 

validiteten i denna studie genomförs en faktoranalys av det finska och ryska samplet 

och för att mäta reliabiliteten av samplet genomförs en reliabilitetsanalys (cronbach’s 

alpha). (Hair et al. 2006) Utförandet av dessa två analyser presenteras i detalj i 

följande stycke.   

3.5.1. Faktoranalys  

Det primära syftet med en faktoranalys är att definiera den grundläggande strukturen 

bland variablerna i analysen. Med hjälp av en faktoranalys kan eventuella 

bakomliggande faktorer urskiljas genom att observera samband mellan olika variabler. 

Som redan tidigare nämnts utförs en kvasi konfirmatorisk faktoranalys, vilket betyder 

att de bakomliggande faktorerna i denna analys specificerades på förhand, i detta fall 

tre stycken faktorer; transformativt ledarskap (TL), anställdas röst (AR) och auktoritärt 
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ledarskap (AL). Målet är att försäkra sig om att det inte förekommer alltför höga 

krossladdningar mellan de studerade dimensionerna. Den absoluta urvalsstorleken för 

en faktoranalys skall bestå av minst 50 observationer, även om 100 eller flera 

observationer föredras. Faktoranalysen säkerställer den praktiska signifikansen för 

denna studie. Det lägsta acceptabla värdet för faktorladdningarna är +- 0,50, samtidigt 

som idealet för en reell signifikans är +- 0,70 eller högre. (Hair et al. 2006: 777) 

Studien utgår sedan från denna rekommendation.  

I Tabellerna 6 och 7 presenteras de utförda faktoranalyserna (extraction method: 

principal component analysis) i SPSS (19.0) för det ryska och finska samplet. Tabell 6 

presenterar faktorladdningarna för det ryska samplet och Tabell 7 faktorladdningarna 

för det finska samplet. Respektive tabeller visar hur mycket de olika variablerna laddar 

på de olika faktorerna i det respektive analyser. Ju högre faktorladdningar, i desto 

högre grad förklaras variabeln av den bakomliggande faktorn i samplet. I Tabell 6 

framgår att det transformativa ledarskapets ”hårda” dimensioner (TLhigh1: My 

supervisor insists on only the best performance, TLhigh2: My supervisor will not 

settle for second best) krossladdar med det auktoritära ledarskapet och därför kommer 

att uteslutas i den fortsatta faktoranalysen. Hädanefter, benämns dessa två variabler 

(TLhigh1 och TLhigh2) för ”höga prestationskrav” och de resterande variablerna för 

”transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav)”.  Röstdimensionen ARproh1 (I 

advice other colleagues against undesirable behaviors that would hamper job 

performance) utesluts från fortsatta analyser eftersom den inte laddar rent på någon av 

faktorerna. För det finska samplet utesluts även variablerna TLhigh1 och TLhigh2 

(höga prestationskrav) eftersom de även här krossladdar med det auktoritära 

ledarskapet. Samma gäller dessutom röstdimensionen ARproh1 (I advice other 

colleagues against undesirable behaviors that would hamper job performance) 

eftersom den inte heller i det finska samplet laddar rent på någon faktor. De uteslutna 

dimensionerna är svärtade i Tabellerna 6 och 7. Eftersom faktorladdningar under 0,20 

redan uteslöts under analysskedet i SPSS är den auktoritära ledarskapsdimensionen 

ALlead2 (My supervisor makes most of the decisions for our work unit) inte med i 

analyserna som presenteras i Tabell 6 och i Tabell 7.   
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I Tabell 8 och 9 presenteras de nya faktoranalyserna för det ryska och finska samplet. 

De nya faktoranalyserna har betydligt högre faktorladdningar då de tre variablerna 
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TLHigh1, TLHigh2, ARproh1 uteslutits från respektive faktoranalyser. Tabell 8 

presenteras den uppdaterade faktoranalysen för det ryska samplet. I det ryska samplet 

finns endast en krossladdning mellan TLsup2 ((”My supervisor considers my personal 

feelings before acting (behaves in a manner thoughtful of my personal needs”)) och 

auktoritärt ledarskap. Faktorladdningen överskrider det givna gränsvärdet och 

kommer därför inte att uteslutas från de fortsatta analyserna. Även de resterande 

faktorladdningarna i analysen överskrider det lägsta acceptabla värdet för 

faktoranalysen. (Hair et al. 2006)  

 

I faktoranalysen för det finska samplet presenterat i Tabell 9 har den största delen av 

variablerna en ren laddning som överskrider den reella signifikansnivån, det vill säga 

0,70. Däremot korrelerar de tre transformativa ledarskapsdimensionerna TLintel2 (My 

supervisor has ideas that have challenged me to reexamine some of my basic 

assumptions about my work) och TLintel1 (My supervisor has stimulated me to 

rethink the way I do things) relativt starkt med det auktoritära ledarskapet, men 

eftersom faktorladdningarna överskrider gränsvärdet 0,50 kommer de inte att 

uteslutas från fortsatta analyser. Dessutom finns en svag korrelation mellan TLsup1 

(My supervisor shows respect for my personal feelings) och anställdas röst, men även 

denna variabel återstår i de fortsatta analyserna eftersom faktorladdningen på 0,767 är 

högre än den reella signifikansnivån 0,70. (Hair et al. 2006) 
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3.5.2. Reliabilitetsanalys 

Reliabilitetsanalys används i första hand för att analysera den inre reliabiliteten (eng. 

internal reliability). Reliabiliteten (tillförlitligheten) i en studie är en bedömning av 

överensstämmelsen mellan flera mätningar av en variabel, det vill säga i vilken grad de 

enskilda indikatorerna eller frågeställningarna på en skala är högt korrelerade och 

därmed kan antas mäta ett gemensamt samband. Cronbach’s alpha är det mest 

använda reliabilitetsmåttet som även används i denna studie. (Hair et al. 2006)  

I denna reliabilitetsanalys har frågeställningen “ARproh1: I advice other colleagues 

against undesirable behaviors that would hamper job performance” uteslutits på 

basis av faktoranalysen för att kunna öka studiens tillförlitlighet. Dessutom bildar 

frågorna ”TLHigh1: My supervisor insists on only the best performance” och 

”TLhigh2: My supervisor will not settle for second best” den gemensamma 

dimensionen ”höga prestationskrav”. De återstående frågorna inom det transformativa 

ledarskapet benämns som trasformativt ledarskap (utan höga prestationskrav). Enligt 

Nunallys (1978) är den rekommenderade nedre gränsen för Cronbach’s alpha 0,70 

medan Hair et al. (2006) rekommenderar en nedre gräns på 0,60 vid en explorativ 

analys. I första hand utgår denna studie från Nunallys (1978) rekommendation. Ju 

högre indexvärde, desto högre reliabilitet har studien (Hair et al. 2006). I Tabell 10 

presenteras måtten enligt den utförda reliabilitetsanalysen. Cronbach’s alpha 
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presenteras skilt för varje mätinstrument, det vill säga transformativt ledarskap (utan 

höga prestationskrav), höga prestationskrav, anställdas röst och för det auktoritära 

ledarskapet. I Tabell 10 framgår det att alla fyra mätinstrument för det finska samplet 

överskrider den nedre gränsen för Cronbach’s alpha (0,70), vilket betyder att 

frågeställningarna i enkäten hänger ihop med varandra och fångar upp en gemensam 

bakomliggande attityd, vilket innebär att studien är tillförlitlig. I det ryska samplet 

överskrider transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) (0,885), höga 

prestationskrav (0,905) och anställdas röst (0,826) den nedre gränsen för Cronbach’s 

alpha. Däremot underskrider mätinstrumentet auktoritärt ledarskap (0,664) den 

generella nedre gränsen för Cronbach’s alpha men i enlighet med Hair et als. (2006) 

rekommendation för den nedre gränsen (0,60) kommer inte denna dimension att 

uteslutas från fortsatta analyser.  

 

3.6. Analytisk metod 

I denna studie användes en form av regressionsanalys som på engelska heter ”linear 

mixed models” och vars engelska namn används även på svenska. Det väsentliga med 

denna metod är att den kan beakta det faktum att observationerna till en del inte är 

oberoende av varandra. I denna studie berör detta framförallt observationer som 

baserar sig på respondenter underställda av samma chef. (Hair et al. 2006) 
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel presenteras resultaten för den empiriska undersökningen. Syftet med 

undersökningen är att testa i vilken mån ett transformativt ledarskap och ett 

auktoritärt ledarskap förklarar anställdas röst i Finland och Ryssland samt skillnader i 

dessa samband mellan de två länderna. En korrelations- och regressionsanalys utförs 

för att undersöka sambanden mellan ett auktoritärt ledarskap och transformativt 

ledarskap, och anställdas röst. Det här görs genom att först testa ifall det finns ett 

linjärt samband mellan de olika variablerna (korrelationsanalys) och sedan testa hur 

det linjära sambandet ser ut då både kontrollvariablerna och flera oberoende variabler 

beaktas samtidigt (regressionsanalys). Därefter dras ett antal slutsatser på basis av 

dessa resultat och med hjälp av dem kommer hypotesernas signifikans att testas och 

studiens forskningsfrågor att diskuteras (Hair et al. 2006). Kapitlet inleds med en 

presentation av den utförda korrelationsanalysen. Därefter följer en redogörelse av 

studiens regressionsanalys innan studiens hypoteser slutligen sammanfattas.  

4.1. Korrelationsanalys 

Syftet med korrelationsanalysen (Tabell 11) är att visa graden av samband mellan de 

olika variablerna. I första kolumnen presenteras medelvärdet (eng. mean) för 

respektive variabel, i den andra kolumnen presenteras variablernas standardavvikelse 

(eng. standard deviation) och i den tredje kolumnen presenteras variablernas 

korrelation (Pearsons korrelation). För att klargöra; negativ korrelation (-1 ≤ estimatet 

< 0) mellan variabler bildas då höga värden på den ena variabeln hänger ihop med låga 

värden på den andra variabeln och vice versa. En positiv korrelation (0 < estimatet ≥ 1) 

skapas då höga värden på den ena variabeln hänger ihop med höga värden på den 

andra variabeln och vice versa. Det svagaste korrelationsvärdet är 0,00 (estimatet = 0), 

vilket betyder att det inte finns ett linjärt samband mellan variablerna. +1 och -1 är 

samtidigt de starkaste korrelationsmåtten för variabler (det råder ett perfekt samband 

mellan variablerna). I analysen mäts korrelationen på en 1 % (p < 0,01) och 5 % (p < 

0,05) signifikansnivå. (Hair et al. 2006) 

På basis av Pearsons korrelationstabell (Tabell 11) kan två av studiens forskningsfrågor 

besvaras direkt; ”vilket samband finns det mellan ett auktoritärt ledarskap och 

anställdas röst” och ”vilket samband finns det mellan transformativt ledarskap och 

anställdas röst”. Korrelationsanalysens resultat (se Tabell 11) tyder på att det inte finns 
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något samband mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst i vare sig Ryssland 

(p > 0,06) eller Finland (p > 0,09). Däremot finns ett samband mellan höga 

prestationskrav och anställdas röst (p < 0,01) i Ryssland. I Finland finns ett samband 

mellan transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas röst (p < 

0,01) och även mellan höga prestationskrav och anställdas röst (p < 0,01).  
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4.2. Regressionsanalys  

I detta stycke presenteras den utförda regressionsanalysen som kan ge ny information 

om samband mellan de olika variablerna då den beaktar flera variablers korrelation på 

en gång och på så sätt får fram unika korrelationer mellan dem. Då analysenheterna är 

beroende av varandra leder detta till att standardfel underskattas i studien, vilket 

resulterar i att signifikansen överskattas. Därför är det viktigt att utgå i från att alla 

observationer skall vara oberoende av varandra. Eftersom denna studie utgår från ett 

sampel där de ryska och finska anställda arbetar inom samma företag under en 

gemensam chef tyder detta på att de inte kan vara oberoende av varandra, varför en 

regressionsanalys (estimates of fixed effects) som baserar sig på den blandade linjära 

modellen som introducerades i föregående kapitel används. Denna modell kan 

identifiera beroende förhållanden mellan observationerna och utesluta dem i analysen. 

I analysen utförs lands-analyserna skilt för Finland och Ryssland. För att en 

regressionsanalys skall vara effektiv skall samplet bestå av minst 50 respondenter, dock 

föredras ett sampel som består av fler än 100 respondenter. Standardgränsvärdet för 

variablernas signifikansnivå är 0,05, men desto lägre tal, desto säkrare är det att 

koefficienten är signifikant (tillförlitlig). (Hair et al. 2006) I regressionstabellen (Tabell 

12) presenteras sambandet mellan variablerna, standardfelet, t-värdet och 

signifikansnivån för de olika variablerna i studien.  

Regressionstabell 12 visar att det finns ett starkt samband mellan det transformativa 

ledarskapet (utan höga prestationskrav) och anställdas röst i Finland (signifikansnivån 

0,03). I Ryssland är sambandet mellan höga prestationskrav och anställdas röst 

signifikant (signifikansnivå 0,04), men däremot finns inget samband mellan 

transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas röst 

(signifikansnivå 0,24). Vidare finns det inget samband mellan ett auktoritärt ledarskap 

och anställdas röst i Ryssland, det vill säga det auktoritära ledarskapet minskar inte 

anställdas röst i Ryssland men påverkar inte heller anställdas röst i en positiv 

bemärkelse (signifikansnivå 0,30). På basis av regressionsanalysen konstateras 

dessutom att det inte heller finns något samband mellan auktoritärt ledarskap och 

anställdas röst i Finland (signifikansnivå 0,89). 
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På basis av regressionsanalysens resultat kan vissa skillnader urskiljas i jämförelse med 

korrelationsanalysen. I korrelationstabellen framgick att både ett transformativt 

ledarskap (utan höga prestationskrav) och höga prestationskrav hade ett samband med 

anställdas röst i Finland men i Ryssland hade endast höga prestationskrav ett 

signifikant samband med anställdas röst. På basis av regressionsanalysen kan vi 

däremot konstatera att finns ett starkt samband endast mellan ett transformativt 

ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas röst i Finland medan vi för 

Rysslands del i regressionsanalysen finner samma sak som för korrelationsanalysen, 

dvs. att det finns ett samband mellan höga prestationskrav och anställdas röst. Som 

redan tidigare nämnts är det viktigt att påpeka att regressionsanalysen kan ge ny 

information angående samband mellan variablerna, eftersom denna analys beaktar 

flera variablers korrelation på samma gång.  

4.3. Sammanfattning av studiens hypoteser 

I denna studie härleddes sex hypoteser på basis av tidigare teorier och empirisk 

forskning. I detta stycke kommer dessa hypoteser att analyseras på basis av 

regressionsanalysen som presenterades i föregående stycke.  I Tabell 13 sammanfattas 
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resultaten för studiens hypoteser, det vill säga ifall de bekräftas eller förkastas på basis 

av de utförda analyserna i denna studie.  Den första hypotesen, Hypotes 1: Ett 

auktoritärt ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst i Finland, förkastas 

eftersom det auktoritära ledarskapet inte hade någon inverkan på anställdas röst i 

Finland (signifikansnivå 0,89). Den andra hypotesen, Hypotes 2: Auktoritärt 

ledarskap har en negativ inverkan på anställdas röst inom ryska organisationer, 

förkastas eftersom det auktoritära ledarskapet inte minskar anställdas röst inom ryska 

organisationer och har inte heller någon positiv inverkan på anställdas röst, det vill 

säga det finns inte något samband mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst 

inom ryska organisationer (signifikansnivån 0,30). Den tredje hypotesen, Hypotes 3: 

Det förväntas finnas ett starkare samband mellan ett auktoritärt ledarskap och 

anställdas röst i Ryssland än i Finland, förkastas även den eftersom det inte finns 

något samband mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst i vare sig Ryssland 

eller Finland.  Den fjärde hypotesen, Hypotes 4: Transformativt ledarskap har en 

positiv inverkan på anställdas röst i Finland, bekräftas eftersom det fanns ett starkt 

samband mellan transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas 

röst i Finland (signifikansnivån 0,03). I Ryssland fanns inget samband mellan 

transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas röst 

(signifikansnivån 0,24) men däremot fanns ett samband mellan höga prestationskrav 

och anställdas röst (signifikansnivån 0,04). Detta betyder att Hypotes 5: 

Transformativt ledarskap har en positiv inverkan på anställdas röst inom ryska 

organisationer, förkastas. Samtidigt är det mycket intressant att diskutera sambandet 

mellan dimensionen höga prestationskrav och anställdas röst i Ryssland. På basis av 

studiens resultat kan vi hävda att ett transformativt ledarskap (utan höga 

prestationskrav) inte räcker för att öka anställdas röst i Ryssland. Den sista hypotesen, 

hypotes 6: Det förväntas finnas ett svagare samband mellan ett transformativt 

ledarskapets och anställdas röst i Ryssland än i Finland, kan därmed bekräftas 

eftersom det finns ett starkt samband mellan transformativt ledarskap (utan höga 

prestationskrav) och anställdas röst i Finland medan det i Ryssland inte finns ett 

samband mellan transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas 

röst.  
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4.4. Forskningsetik 

En genomgående målsättning i denna studie har varit att sträva efter att inte låta 

subjektiva åsikter och personliga värderingar påverka studiens resultat vare sig under 

insamlings- eller analysfasen av data. Dessutom har en betydande insatser gjorts för att 

studiens resultat skall på ett objektivt sätt. Dock är det viktigt att påpeka att det till en 

viss grad är oundvikligt att förhindra att subjektiva åsikter och personliga värderingar 

påverkar studier av detta slag. (Lundahl & Skärvad, 1999) Subjektiva åsikter relaterade 

till nationella stereotypier och egna erfarenheter har därför med största sannolikhet i 

en viss mån påverkat denna studie.  

Inom samhällsvetenskapliga undersökningar är det viktigt att beakta etiska problem 

som kan uppstå under undersökningens gång. Etikens roll i undersökningar beskriver 

till exempel hur forskaren skall behandla de individer som studeras. Inom en 

kvantitativ studie uppstår oftast denna problematik vid insamling och analys av data.  

Det är inte alltid så tydligt för forskaren att dra gränsen mellan vad som anses vara 

etiskt och oetiskt i ett undersökningssammanhang, vilket lämnar rum för forskaren att 

göra egna ställningstaganden. På grund av detta har insatser gjorts för att formulera 

avhandlingens syfte, forskningsmetod och insamling samt lagring av studiens data i 

enlighet med god forskningssed och ansvarsfullhet.  (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009) Eftersom studiens data utgör en del av datan till ett större forskningsprojekt har 

samtliga dokument, anteckningar och behandlad data som hänvisats till i denna studie 

sparats i personliga samlingar av material för denna studie.     

Viktiga etiska områden som är värda att lyfta fram i denna studie berör faktorer som 

bristande samtycke, eventuella skador, falska förespeglingar och inträngande på 

respondenternas privatliv. För forskaren är det viktigt att vara ömsesidig och visa 

förtroende för respondenterna. (Bryman & Bell, 2005) I denna studie poängterades att 
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respondenterna förblir anonyma och all information angående studien behandlas 

konfidentiellt av forskarna och ingen information kommer att ges till vidare till 

företagen. Denna rekommendation följs även i denna studie vilket gör att ingen vidare 

information angående respondenternas identitet ges.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel sammanfattas avhandlingens resultat samtidigt som slutsatser 

diskuteras och jämförs med de teorier och empiriska studier som presenterades i 

avhandlingens teoretiska referensram. Genom att diskutera avhandlingens resultat är 

avsikten att bidra till en större förståelse för vilken inverkan ett auktoritärt och 

transformativt ledarskap har på anställdas röst inom ryska organisationer samt vilka 

skillnader som finns i förhållande till Finland. Detta sker i form av en kritisk diskussion 

av det forskade fenomenet där forskningsfrågorna och studiens resultat ifrågasätts. 

Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning samt begränsningar för studien.  

5.1. Kritisk diskussion 

Målet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan ett auktoritärt och 

transformativt ledarskap och anställdas röst inom ryska organisationer - det vill säga i 

vilken mån ett auktoritärt och eller ett transformativt ledarskap förklarar anställdas 

röst och vilka skillnader som finns i jämförelse med Finland. För att få en djupare 

förståelse av det presenterade resultatet är det viktigt att återgå till studiens 

forskningsfrågor och diskutera hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning. 

Följande frågeställningar lyftes fram för denna studie;  

i) Vilket samband finns det mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst? 

ii) Vilket samband finns det mellan ett transformativt ledarskap och anställdas röst? 

iii) Hur påverkar dessa ledarskapssätt anställdas röst inom ryska organisationer? 

iv) Vilka olikheter/skillnader finns det i förhållande till Finland?  

Studiens resultat tyder på att det varken i Ryssland eller i Finland finns något samband 

mellan ett auktoritärt ledarskap och anställdas röst. Speciellt för Rysslands del är det 

uteblivna sambandet värt att betrakta noggrannare eftersom det innebär att trots en 

hög grad av auktoritärt/transaktionellt ledarskap fanns ingen (vare sig positiv eller 

negativ) effekt på anställdas röst. Det här går emot tidigare forskning som framfört viss 

evidens för att det finns ett negativt samband mellan ett auktoritärt ledarskap och 

anställdas röst (Farh & Cheng, 2000; Pellegrini & Scandura, 2008; Chan, 2014). 

Forskning som studerat Ryssland specifikt har även argumenterat för ett negativt 

samband mellan ett auktoritärt ledarskap eller transaktionellt ledarskap, och anställdas 
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röst i vissa sammanhang - till exempel situationer där ensidig kommunikationen 

mellan den överordnade och den underordnade ökar passiviteten bland de 

underordnade. Med detta sagt är dock en kritisk granskning av både 

generaliserbarheten och rimligheten i dylik forskning på sin plats. För det första bör det 

noteras att tidigare forskning (exempelvis Kets De Vries, 2000; Fey & Denison, 2003) 

baserar sin forskning på intervjuer utförda under 90-talet (och i viss mån även på 80-

talet). Oavsett sammanhang kan dessa idag anses vara något föråldrade, och speciellt 

för rysk vidkommande, givet de stora förändringar det ryska samhället har genomgått 

sedan denna tidsperiod, kan dagens värde av dessa klart ifrågasättas. Stöd för denna 

linje av argumentation ges även indirekt av Kets De Vries (2000: 71) som upprepande 

gånger betonar de stora skillnad som finns mellan den äldre och yngre generationen i 

Ryssland; en äldre generation med ”sovjetiska” värderingar och en yngre generation 

som har mer ”västerländska” värderingar.  Kets De Vries (2000) baserar sin studie på 

respondenter som tillhör den äldre generationen, och givet att det gått närmare 15 år 

sedan Kets De Vries (2000) artikel publicerades har andelen ryska företagsledare från 

den yngre generationen givetvis ökat kraftigt sedan dess. Tittar vi närmare på samplet i 

denna studie kan vi konstatera att medelåldern för de ryska respondenterna endast är 

drygt 36 år (se Tabell 11). Även om Kets De Vries (2000) inte anger någon exakt 

åldersgräns för att tillhöra respektive kategorier är det uppenbart att en majoritet av 

det aktuella samplet tillhör gruppen som betecknas som den yngre generationen (som 

till största delen levt sina liv under marknadsekonomi i Ryssland). Avslutningsvis kan 

det även vara värt att kritiskt granska relevansen av nyare studier och deras 

argumentation. McCarthy et als. (2008) studie påpekar exempelvis att på grund av den 

blomstrande tillväxt rysk ekonomin upplevde då artikeln skrevs (2008) var 

förändringsviljan bland ryska företagsledare vid den tidpunkten mycket låg. Givet att 

rysk ekonomi genomgick en stor kris 2009 i samband med att finanskrisens effekter 

slog till med full kraft (BNP föll med 7,8 %, (www.suomenpankki.fi)) kunde det 

omvända argumentet användas; givet den djupa kris rysk ekonomi befann sig i under 

den här perioden borde förändringsviljan bland ryska företagsledare ha varit mycket 

stor efter 2009 och således inneburit ett stort steg i förändringen mot ett mer 

västerländskt ledarskap. Avslutningsvis påpekar Puffer och McCarthy (2011) att det 

finns en betydlig brist kring västerländsk forskning i ledarskap i Ryssland, vilket 

förstärker denna studies relevans (denna studie är den första som jämför sambandet 

mellan auktoritärt ledarskap och anställdas röst i Ryssland).  
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Gällande sambandet mellan transformativt ledarskap och anställdas röst visar studien 

att det i Ryssland endast finns ett visst samband mellan höga prestationskrav och 

anställdas röst. I Finland är däremot sambandet väldigt starkt mellan ett 

transformativt ledarskap (utan höga prestationskrav) och anställdas röst. Gällande 

Finland är det här är i linje med vad tidigare forskning har visat (Posakoff, MacKenzie 

& Bommer, 1996; Detert & Burris; Kirkman et al. 2009). För Rysslands del står 

studiens iakttagelser delvis i kontrast till tidigare forskning.  (Elenkov, 2002) visade 

exempelvis att det transformativa ledarskapet har en positiv inverkan på 

gruppsammanhållningen, anställdas målsättningar, innovation och arbetsprestation, 

vilket i sin tur kan tänkas öka effekten på anställdas röst i Ryssland (Elenkov, 2002). 

Det transformativa ledarskapet har dessutom visats en positiv inverkan på en 

grupporienterad organisationskultur där anställda accepterar sin ansvarsskyldighet 

inom organisationen (McCarthy et al. 2008). Tidigare forskning som studerat 

anställdas röst har dessutom påpekat att för att underordnade skall ge uttryck för sin 

röst måste de känna sig säkra och trygga över att ge uttryck för sina konstruktiva 

åsikter och idéer gällande arbetsrelaterade frågor (Detert & Burris, 2007). Denna 

studies resultat visar dock att ett öppet transformativt ledarskap (utan höga 

prestationskrav) inte räcker till för att öka effekten på anställdas röst i Ryssland. 

Anställda i Ryssland behöver mer press från de överordnade för att ge uttryck för sin 

röst. En tänkbar förklaring är att den auktoritära och hierarkiska organisationskulturen 

i Ryssland medför detta, vilken även Kirkman et als. (2009) studie stöder. Författarna 

menar att anställda inom en organisationskultur med hög maktdistans har svårt att 

influeras av ett transformativt ledarskap. Kirkman et als. (2009) studie visade 

dessutom att det transformativa ledarskapet är speciellt viktigt inom en 

organisationskultur med en låg maktdistans, vilket stöder studiens resultat om att det 

transformativa ledarskapet har ett starkt samband mellan anställdas röst i Finland.  

För att sammanfatta; studiens resultat visar att varken ett auktoritärt ledarskap eller ett 

öppet transformativt ledarskap förstärker effekten av anställdas röst i Ryssland. För 

öka anställdas röst i Ryssland måste företagsledare pressa sina anställda för att de i 

större utsträckning skall uttrycka sina åsikter. Detta kan troligtvis förklaras av att de 

auktoritära och transaktionella ledarskapsstilarna och den höga maktdistansen länge 

präglat den ryska organisationskulturen. I Finland, där maktdistansen är låg, är det 

dock betydligt lättare att med hjälp av ett transformativt ledarskap (utan höga 

prestationskrav) öka effekten av anställdas röst. På basis av studiens resultat krävs 
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dock fortsatt forskning kring andra faktorer som kan öka effekten av anställdas röst i 

Ryssland, vilket diskuteras i följande stycke.   

5.2. Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna öka förståelsen för anställdas röst krävs vidare forskning kring andra 

faktorer som eventuellt kan tänkas påverka anställdas vilja att ge uttryck för sin röst. 

Eftersom studiens resultat tyder på att anställda inom ryska organisationer behöver 

mer press (höga prestationskrav) för att ge uttryck för sin röst finns det utrymme att 

studera vilken inverkan personaladministrationen har på transformativt ledarskap och 

ifall detta kan öka effekten av anställdas röst. Tidigare forskning kring sambandet 

mellan personaladministration (HRM) och anställdas röst har visat att HRM har en 

positiv inverkan på anställdas förtroende och engagemang gentemot organisationen, 

vilket även har visat ha en positiv effekt på anställdas röst (Guthrie, 2001; Wood & 

Wall, 2007). Personaladministration är ett relativt nytt fenomen inom ryska 

organisationer och speciellt viktig för västerländska företag som växer i snabb takt i 

Ryssland, varför det kan vara intressant att studera ifall HRM tillsammans med ett 

transformativt ledarskap kan öka effekten på anställdas röst i Ryssland (Fey, Engström 

& Björkman, 1999; Fey, Björkman, Pavlovskaya 2000; Fey & Björkman, 2001; Gurkov 

& Zelenova, 2011).  

5.3. Begränsningar  

Inom ramen för avhandlingens resultat är det viktigt att diskutera begränsningar för 

denna studie, vilket kan tänkas ha en central inverkan på studiens resultat. Enligt den 

utförda regressionsanalysen för denna studie är det viktigt att vidta försiktighet med att 

dra kausala slutsatser på basis av korrelationer/ samband mellan variabler inom en 

tvärsnittsstudie. Eftersom denna tvärkulturella studie följer en korrelationell (eng. 

cross-sectional) studie, där de oberoende och beroende variablerna studeras på basis 

av en gemensam enkätundersökning, är det svårt att dra generella slutsatser på basis av 

studiens resultat. Dessutom påverkar samplets storlek studiens resultat. På basis av ett 

relativt litet sampel (396 respondenter) är det även viktigt att vara försiktig med att dra 

kausala slutsatser gällande sambandet mellan det auktoritära och transformativa 

ledarskapet och anställdas röst. Det ryska samplet bestod endast av 104 respondenter, 

vilket gör att detta påverkar resultatets tillförlitlighet. På basis av drygt 100 

respondenter är det svårt att dra generella slutsatser i vilken mån ett tranformativt och 
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auktoritärt ledarskap förklarar anställdas röst inom ryska organisationer. Vidare är det 

viktigt att påpeka att i den utförda reliabilitetsanalysen för det ryska samplet låg 

dimensionen auktoritärt ledarskap under den generella nedre gränsen (0,70), vilket 

därmed kan betraktas som en begränsning för denna studie. Det låga alfavärde kan 

även bero på den låga sampelstorleken i Ryssland. Dessutom befann sig de ryska 

respondenterna i St. Petersburg, vilket rimligtvis är den mest Europeiska staden i 

Ryssland, samtidigt som de ryska respondenterna var anställda inom finska 

dotterbolag i Ryssland, vilket även påverkar studiens tillförlitlighet. För att öka 

resultatets tillförlitlighet behövs ett större sampel från ett större geografisk område i 

Ryssland. Slutligen är det viktigt att påpeka att resultatet för det ”utbrutna” 

dimensionen ”höga prestationskrav” bör ses mot bakgrund av att den transformella 

ledarskapsstilen inte fullkomligt kunde valideras i studien.  
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BILAGA 1 - Frågeformuläret 
 
Dear Participant, 
  
You have been invited to complete this questionnaire, which should take about 20 minutes of 
your time. 
You must respond to every question before you submit your answers. Should you wish to save 
your answers and return to the questionnaire at another time, then enter your email address in 
the space provided at the bottom of the questionnaire. 
 
SECTION 1: Background information 

0. The name of your company  

1. Your Age _____ years 

2. Your Gender Male                                                Female 

3. Your job role/function (Please circle 
correct) 

Supervisor                                 Non- supervisor 

4. Length of you working for the same 
supervisor _____ years (if less than1 put 0) 

5. Your average work hours per week _____ hours 

 
SECTION 2: Leadership 
Please, consider your direct supervisor and indicate the extent of your agreement or 
disagreement with the following items: 

                                                                                                                    
                                                                                                        Strongly disagree        Strongly agree 

1. My supervisor shows respect for my personal feelings  1        2        3       4       5 

2. My supervisor will not settle for second best  1        2        3       4       5 

3. My supervisor insists that subordinates follow his / her 
rules 

1        2        3       4       5 

4. My supervisor provides (a good) an appropriate model to 
follow 

1        2        3       4       5 

5. My supervisor makes most of the decisions for our work 
unit 

1        2        3       4       5 

6. My supervisor insists on only the best performance  1        2        3       4       5 

7. My supervisor has ideas that have challenged me to 
reexamine some of my basic assumptions about my work  

1        2        3       4       5 

8. My supervisor has stimulated me to rethink the way I do 
things  

1        2        3       4       5 

9. My supervisor considers my personal feelings before acting  1        2        3       4       5 

10. My supervisor inspires others with his / her plans for the 
future  

1        2        3       4       5 
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11. My supervisor demands obedience from subordinates  1        2        3       4       5 

12. My supervisor exercises strict discipline over 
subordinates 

1        2        3       4       5 

 
 
3. Behavioral outcomes 
Please indicate the extent you agree with the following statements concerning your 
actual behavior in this company. Use the 5-point scale from 1 =’definitely no’ to 5 = 
‘definitely yes’.     
       
                                                                                                                      Definitely no        Definitely yes 
I proactively develop and make suggestions for issues that may 
influence my work unit. 1        2        3        4       5        

I proactively suggest new projects, which are beneficial to my work 
unit.  1        2        3        4       5        

I raise suggestions to improve my unit’s working procedure.  1        2        3        4       5        

I advise other colleagues against undesirable behaviors that would 
hamper their job performance. 1        2        3        4       5        

I speak up honestly with problems that might cause serious loss to 
my work unit, even when / though dissenting. 1        2        3        4       5        

I dare to voice out opinions on things that might affect efficiency in 
my work unit, even if that would be embarrassing.  1        2        3        4       5        

 
 

 

 

 

 


