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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to examine if the leadership style in Faiveley Transport Nordic Ltd 

has an impact on the psychosocial climate in the workplace. Henceforth, we have checked if 

the psychosocial climate influences the feeling of satisfaction that exists in the organization 

and if this in turn influences the degree of extra effort the employee chooses to impose on his 

or her task.  

 

In order to measure the leadership in the organization we have used the Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ). The climate, in turn, has been measured through Ekvalls 

GEFA. All 125 employees in Faiveley Transport Nordic Ltd got the possibility to attend the 

survey, 58 participated. 

 

The results points to that a transformational leadership style leads to an innovative climate. 

The climate itself does not lead to a high satisfaction in the organization, this does on the 

other hand a plural of the leadership facets that is measured in the MLQ.  The feeling of 

satisfaction leeds to that the employees put more extra effort on their task. 

 

Keywords: leadership, organizational climate.  
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INLEDNING 

 

Anledningen till att det valdes att skriva om ledarskap och organisationsklimat bottnar i ett 

intresse att fördjupa sig ytterliggare i dessa ämnen. Målsättningen när det gäller samarbetet 

med Faiveley Transport Nordic AB (F.T. Nordic AB) var därför att undersöka om det finns ett 

samband de två emellan. 

 

Ledarskap 

 

Ledarskap har varit ett ämne som intresserat forskare sedan början av 1900-talet och mycket 

av fokus har legat på vad det är som bestämmer ett effektivt ledarskap. 

 

Det finns många olika definitioner på ledarskap. Forskarna definierar oftast ledarskapet enligt 

deras eget perspektiv och aspekterna av de fenomen som är av störst intresse för dem. 

Ledarskap har bland annat angivits i termer av drag, beteenden och makt. Själva definitionen 

på ledarskap beror mycket på vad som är syftet med forskningen. Syftet kan vara att 

bestämma exempelvis hur en ledare väljs, vad de gör eller varför dem är effektiva (Yukl, 

2005).  

 

Yukl (2005) använder följande definition på ledarskap;  

 

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

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

individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (Yukl, 2005, 

Sid. 8) 

 

Det råder en kontrovers om skillnaden mellan ledarskap och chefskap, vilka förmodas ha 

olika värderingar och personligheter. Chefer värderar stabilitet, ordning och effektivitet 

medan ledare värderar flexibilitet, innovation och anpassning. Chefer är också måna om hur 

saker blir gjorda och försöker få personer att prestera bättre. Ledare är istället angelägna om 

sakers betydelser för människor och försöker att nå en överkommelse om vad som bör 

prioriteras (Yukl, 2005). Distinktionen mellan chefskap och ledarskap är nära besläktat med 

Burns begrepp; ledare står för framåtriktning och förändring, vilket kan liknas vid de 
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transformativa ledarna. Medan chefer istället står för drift och förvaltning av verksamheten i 

ett stationärt tillstånd, vilket liknar egenskaper hos den transaktiva ledaren (Ekvall, 1996) . 

 

Ett ämne som skapat diskussioner är vilken som är den bästa ledarskapsstilen. Demokratiska 

ledarskapsmodeller har ersatt de monarkistiska och auktoritära (Heinitz m.fl.2005). På 1980-

talet blev teorier om karismatiskt och transformativt ledarskap viktiga. Ledarskapsforskarna 

var nu intresserade av de processer som kan hjälpa oss att förstå hur ledare påverkar 

medarbetarna att uppoffra sig själv och sätta organisationens behov framför sina egna 

intressen. Burns (1978 i Yukl, 2005) jämförde transformativt ledarskap med transaktivt, vilka 

kommer förklaras närmare nedan. De två ledarskapstilarna definierades i termer av det 

beteende som användes för att influera medarbetarna och den effekt som ledaren hade på dem. 

Bass (1985 i Yukl, 2005) menar att ledarskapsstilarna är distinkta men inte slutna processer 

och att effektiva ledare använder en kombination av båda typer av ledarskap.  

 

Transaktivt ledarskap 

Bass (1985 i Heinitz m.fl. 2005) karakteriserar den transaktiva ledaren som någon som arbetar 

inom rådande system och strukturer. Ett av ledarens utmärkande beteenden är att klargöra 

krav och visa på den utlovade belöning som ges i de fall målen nås. Han övervakar ingående 

de anställdas utförande för att, om så är fallet, kunna rätta till felaktigt beteende. På så sätt 

arbetar han också för att upprätthålla säkerheten i organisation (Heinitz m.fl. 2005). 

 

Ledarskapet innefattar en utbytesprocess mellan ledare och medarbetare som kan resultera i 

att medarbetarna fogar sig efter ledarens krav, vilket troligtvis inte skapar engagemang och 

entusiasm för uppgiftens mål (Yukl, 2005). 

 

Transaktivt ledarskap kan kopplas till Leader – Member Exchange teorin (Graen & Uhl-Bien, 

1995; Liden, m.fl., 1997; Schriesheim, m.fl., 1999 i Hogg & Vaughan, 2005). Detta är en 

teori, där effektivt ledarskap grundar sig på ledarens möjligheter att utveckla ett bra 

utbytesförhållande med individuella medlemmar. Ledaren utvecklar relationer av olika kvalité 

med sina medarbetare. Relationer med hög kvalité är dem där medarbetaren gynnas av 

ledaren och får många värdefulla resurser. Det kan inkludera både psykologiska fördelar som 

tillit och förtrolighet, samt materiella fördelar som privilegier och pengar. Relationer med låg 

kvalité baseras enbart på det formella anställningskontraktet mellan ledare och medarbetare. 

Här försöker inte ledaren i särskilt hög grad motivera eller utveckla medarbetaren. Det bör 
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finnas en relation som är av hög kvalité mellan medarbetaren och ledaren eftersom detta ökar 

arbetsprestandan och välmåendet hos medarbetaren (Hogg & Vaughan, 2005). 

 

Bass (1985 i Yukl, 2005) formulerade tre typer av transaktiva beteenden; 

 

1. Kontinuerligt belönande- Ledaren påverkar medarbetarens motivation genom att 

kontinuerligt belöna insatser samt att använda gruppackord. Ledaren klargör för 

medarbetaren vad som krävs för att få belöningen. 

 

2. Passivt styrande genom avstånd- Ledaren straffar och använder andra rättande 

handlingar som svar på avvikelser från ett korrekt utförande av uppgiften. 

 

3. Aktivt styrande genom avstånd- Detta beteende innebär att ledaren försöker undvika 

misstag genom att upprätthålla regler (Yukl, 2005). 

 

Forskning har visat att kontinuerligt belönande är positivt relaterat till medarbetares 

engagemang, utförande och tillfredställelse (Bass m.fl. 2003). 

 

Transaktivt ledarskap är omfattande i den så kallade ”path – goal” teorin, som House (1971 i 

Yukl, 2005) utformade. Teorin försöker förklara varför och när kontinuerligt belönade av 

ledaren fungerar (Hater & Bass, 1988) och innefattar bland annat hur ledaren skapar 

motivation. Detta görs både genom att öka personliga belöningar när målen nås och genom att 

göra vägen till målet så lätt som möjligt.  

 

Den primära påverkningsprocessen för transaktivt ledarskap är instrumentell foglighet, vilket 

innebär att personen utför en handling för att behålla en belöning eller undvika bestraffning. 

Motivationen för detta beteende är endast instrumentell och nivån av ansträngning är låg hos 

medarbetaren (Yukl, 2005). 

 

Den transaktiva ledaren arbetar mest effektivt i en förutsägbar och stabil miljö i motsats till 

den transformative ledarens omgivning, där det förekommer risktagande och där detta 

används för att utveckla organisationen (Heinitz m.fl. 2005).  

 

 



En studie av ledarskapet och organisationsklimatet på F.T. Nordic AB 

 6

Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap utvecklades i slutet av 1970-talet och i början på 1980-talet 

(Anderson 1992). Det var det transaktiva ledarskapet som kom att utvecklas till 

transformativt. Den transformative ledaren svarar positivt på förändringar och försöker 

framkalla dem istället för att undvika dem (Hogg & Vaughan, 2005). Adaptiva ledare arbetar 

mer effektivt i en snabbt föränderlig miljö genom att förstå utmaningarna och kunna svara på 

dem (Bass m.fl., 2003). Det är viktigt att ledaren har förmågan att tänka långsiktigt. Genom 

att göra framtiden mindre avlägsen kan både ledaren och andra se potentiella följder, 

händelser och mål (Bass, 1995). 

 

Teorier om transformativt ledarskap har blivit starkt influerade av Burns (1978 i Yukl, 2005) 

men mer forskning har gjorts på teorier formulerade av Bass (1985, 1996 i Yukl, 2005). Bass 

omarbetade och utökade Burns teori och gjorde den mer användbar i praktiken (Heinitz m.fl., 

2005). 

 

Ledarskapsstilen kan definieras enligt följande;  

 

”Transformativt ledarskap representerar visioner, planering, kommunikation 

och kreativa åtgärder som enar grupper av individer kring en samling klara 

värderingar och övertygelser för att nå tydliga och mätbara mål. Det 

transformativa ledarskapet påverkar samtidigt den personliga utvecklingen och 

produktiviteten hos alla inblandade” (Anderson, 1992, sid.56). 

 

Medarbetarna känner tillit, beundran, respekt och lojalitet gentemot den transformative 

ledaren. De är också motiverade att göra mer än vad som förväntas av dem (Yukl, 2005)  

Enligt Bass (1985, 1996 i Yukl, 2005) motiverar och förändrar ledaren medarbetarna genom 

att förmå dem att gå över sina egna intressen för organisationen eller teamets skull. Även 

genom att göra medarbetarna mer medvetna om hur viktigt resultatet på uppgiften är (Yukl, 

2005). 

 

Det har spekulerats om att relationen mellan transformativt ledarskap och en mer långsiktig 

prestanda, kan bero på att ledaren skapar en mer engagerande, inspirerande och 

sammanhållande kultur. Ledaren kan med detta åstadkomma att medarbetarna tror mer på sig 
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själva och deras mål. Genom att få medarbetarnas tillit kommer de också göra de uppoffringar 

som krävs för organisationen (Bass m.fl., 2003). 

 

Burns (1978 i Bass, 1995) ansåg att ledaren kan komma att ändra medarbetarnas position i 

Maslows behovshierarki, från ett behov av säkerhet och trygghet, till ett behov av att prestera 

och nå ett självförverkligande. Ledaren måste försöka nå en samstämmighet mellan 

personens, gruppens och organisationens intressen (Bass, 1995). 

 

Bass (1985 i Yukl, 2005) formulerade fyra typer av transformativa beteenden: 

 

1. Idealiserat inflytande innebär förmågan att utöva inflytande genom att vara en 

förebild. Då detta kan speglas både hos medarbetaren och hos ledare har denna faktor 

blivit indelad i två subdimensioner; idealiserat inflyttande attribut för medarbetaren 

respektive idealiserat inflytande beteende hos ledaren. 

  

2. Intellektuellt stimulerande mäter i vilken grad ledaren försöker hitta nya lösningar och 

få fram nya idéer genom att uppmana till frågor, omformuleringar av problem och 

påståenden. Beteendet ökar medvetenheten hos medarbetarna angående problem och 

får dem att se dessa från ett nytt perspektiv. 

 

3. Individuellt hänsynstagande beskriver hur en ledare ser de anställda som individer, 

lyssnar och peppar dem. Beteendet innefattar att ge stöd, uppmuntran och att på så sätt 

fungera som en ”coach” för medarbetarna. 

 

4. Inspirerande motiverande pekar på ledarens förmåga att illustrera framtida visioner på 

ett sätt som de anställda kan dela. Den tilltalande visionen kommuniceras genom att 

använda symboler och genom att ledaren är en förebild för lämpliga beteenden (Yukl, 

2005). 

 

Beteendekomponenterna, inspirerande motiverande och individuellt hänsynstagande, kan öka 

själveffektiviteten hos medarbetarna och den kollektiva effektiviteten i team. Komponenten 

intellektuellt stimulerande anses kunna öka kreativiteten.  
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Transformativt ledarskap omfattar två påverkningsprocesser: internalisering och personlig 

identifiering. Internalisering uppstår genom artikulerandet av en tilltalande vision som 

försöker sammanföra medarbetarnas värderingar och ideal med uppgiften. Detta beteende 

beskrivs i komponenten inspirerande motiverande. Beteendekomponenten idealiserat 

inflytande (attribut) resulterar i att medarbetarna attribuerar karisma till ledaren och leder 

därmed till påverkningsprocessen personlig identifiering (Yukl, 2005).  

 

Viktigt att nämna är att en del forskare ser transformativt och karismatiskt ledarskap som i 

grund och botten lika, medan andra ser dem som avgränsade men överlappande processer. 

Karisma utgör en nödvändig del av transformativt ledarskap men kan inte ensamt redogöra för 

den transformativa processen. En skillnad mellan de två teorierna är den tonvikt som läggs på 

karismatiska egenskaper och personlig identifikation.  

 

Kärnan i det karismatiska ledarskapet är att medarbetarna ser ledaren som extraordinär, och är 

även beroende av ledaren för vägledning och inspiration. Tyngdpunkten i det transformativa 

ledarskapet ligger istället på att försöka inspirera medarbetarna att engagera sig för delade mål 

och att utveckla förmågor hos medarbetarna. Transformativa ledare försöker även få 

medarbetarna mindre beroende av denne genom att delegera ut auktoritet och bygga en stark 

kultur som stödjer empowerment. Empowerment beskriver hur den inre motivationen och den 

egna effektiviteten hos personer påverkas av bland annat ledarens beteende (Yukl, 2005). 

Ledaren kan påverka genom att låta medarbetarna delta i beslutsfattandet samt genom att dela 

ledaransvaret mellan medlemmarna i organisationen. Positiva fördelar av empowerment kan 

vara att medarbetarna känner starkare engagemang i uppgiften, starkare förbindelse till 

organisationen och högre tillfredställelse med arbetet. Däremot kommer inte konsekvenserna 

vara positiva om ansvar delegeras för en uppgift och personen saknar den kunskap som krävs. 

 

Enligt Bass (1996, 1997 i Yukl, 2005) kan transformativt ledarskap hittas i alla organisationer 

på alla nivåer och situationer. Karismatiskt ledarskap är mer sällsynt och förekomsten beror 

mer på själva situationen. Bass (1996, 1997 i Yukl, 2005) menar vidare att transformativt 

ledarskap visat sig vara effektivt i alla situationer och kulturer oberoende av auktoritetsnivå, 

organisation eller land. Detta innebär dock inte att det är lika effektivt i alla situationer. 

Däremot är, som tidigare nämnts, denna typ av ledarskap viktigare i en dynamisk, turbulent 

miljö där behovet av förändring är större (Yukl, 2005).  
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Att den transformativa ledarskapstilen skulle vara effektiv i olika kulturer är något som har 

visats. Trots att själva originalmodellen har utvecklats i det individualistiska USA, verkar 

modellen vara lika användbar i kollektivistiska samhällen i Asien. Kollektivistiska kulturer 

förser ledaren med färdiggjorda möjligheter att bli transformativa ledare eftersom de flesta 

medarbetare i dessa kulturer redan har respekt för sina ledare. Det transformativa ledarskapet 

ökar även med en hög nivå av grupporientering bland medarbetarna. transformativt ledarskap 

verkar med detta vara mer genomträngande i de kollektivistiska samhällena, eftersom ledarna 

här redan har ett moraliskt ansvar att ta hand om sina medarbetare. I gengäld har 

medarbetarna en moralisk skyldighet att besvara detta med lojalitet och lydnad (Bass, 1995). 

 

Anderson (1992) menar att den transformativa ledarens utmaning och uppgift är att först 

utveckla sig själv och därefter andra individer, grupper och organisationer. Nu för tiden räcker 

det inte att chefen har auktoritet, denne måste också kunna ta till vara på den viktiga källan till 

positiv förändring som finns inom de individer som vill följa ledarens vision och mönster.  

Även om en ledare har alla de förmågor som behövs, fungerar inte det transformativa 

ledarskapet på alla eftersom medarbetarna har en fri vilja och för tillfället ett unikt perspektiv 

på livet. Det beror således inte enbart på ledarskapet utan även på den som ska tolka detta. Det 

har visat sig att de medarbetarnas egenskaper och värderingar spelar roll för hur de svarar på 

ledarens transformativa eller karismatiska beteende (Yukl, 2005).  

 

Huruvida transformativt ledarskap framträder beror en del på i vilket sammanhang 

medarbetarna och ledaren interagerar. Bass (1985 i Bass m.fl., 2003) menade att ledarskapet 

mer sannolikt dyker upp i pressade situationer och reflekterar sociala värderingar, medan 

transaktivt ledarskap ses mer i ett välordnat samhälle. 

 

Det är viktigt att en transformativ ledare undviker att ge uppfattningen om att vara mer värd 

än någon annan. Istället ser ledaren människor som innehavare av både intelligens och 

potential, där ledaren tjänar syftet att locka fram potentialen hos medarbetarna. Ledaren 

förändrar även sig själv i en kontinuerlig inlärningsprocess (Anderson 1992).  

Precis som Bass olika beteendekomponenter menar Anderson (1992) att ledarskapet består av 

olika egenskaper.  

 

1. Kommunikatör mellan människor – ledaren utvecklar relationer och löser konflikter, 

vilket ger en bättre arbetsmoral. 
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2. Rådgivare – ledaren måste kunna hantera problem individuellt och mellan individer. 

 

3. Konsult – ledaren försöker på ett nyskapande och systematiskt sätt förändra grupper, 

arbetslag och organisationer. 

 

För att återkoppla till vad som tidigare nämnts om chefskap och ledarskapsbegreppen är att 

det är viktigt att dessa integreras. Varje chef måste leda och varje ledare måste vara chef. 

Båda dimensionerna bör utvecklas för att kunna möta de konstanta förändringar och krav 

såväl inom som utom organisationen. De grundläggande egenskaperna för effektivt chefskap 

såsom planering, beslutsfattande, styrning och redovisning bör för ett effektivt ledarskap 

kombineras med ovan nämnda färdigheter inom det transformativa ledarskapet. På detta sätt 

uppfylls organisationens mål effektivare (Anderson 1992). 

 

Laissez- faire ledarskap 

Nyare versioner av Bass teori tar också med en tredje ledarskapstil; Laissez- faire ledarskapet. 

Denna typ av ledare visar passiv likgiltighet för medarbetarna och uppgiften. Det vill säga 

ledaren ignorerar de problem och behov som medarbetarna har (Yukl, 2005). Denna typ av 

ledare undviker att klargöra överenskommelser, förtydliga förväntningar och förse 

medarbetarna med de mål som bör uppnås (Bass m.fl., 2003). Ofta är kontakten med chefen 

sällsynt och medarbetarna känner att de får klara sig själv. Ovanligt är också gemensamma 

diskussioner och beslut (Baumgartel, 1957). Laissez- faire ledarskapet kan ses som en 

avsaknad av effektivt ledarskap snarare än som ett exempel på transaktivt (Yukl, 2005). 

 

En organisations klimat 

 

Begreppet organisationsklimat kan definieras som de stabila attityder, känslostämningar och 

beteenden som kännetecknar livet som finns i organisationen (Ekvall 1986). 

Organisationsklimat är således det socialpsykologiska förhållanden som finns på arbetsplatsen 

eller organisationen (Ekvall 1985). Inte sällan förväxlas ”en organisations klimat” med ”en 

organisations kultur”. Detta är inte samma fenomen. Enligt Ekvall (1985) skulle kulturen 

snarare vara en av de faktorer som påverkar själva klimatet. Även Ekvall m.fl. (1996) vill 

påpeka skillnaden mellan klimat och kultur och definierar kultur som ett kognitivt, idémässigt 

fenomen. De menar att det är gemensamma värderingar, antaganden och trosuppfattningar. 
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Visserligen är kultur och klimat väldigt lika, men det finns en riktig och meningsfull skillnad 

att bibehålla (Asforth, 1985 i Ekvall m.fl., 1996). Kultur är till stor del övertygelser och 

antaganden som påverkar klimatet via värderingar och normer (Ekvall, 1990 i Ekvall m.fl., 

1996). 

    

Klimat kan ses som en mellanliggande variabel i den process som finns från tillverkningen av 

en produkt till att den är färdig. Klimatet påverkar nämligen effekterna (det vill säga; vinst, 

innovationer, trivsel, kvalitet, produktivitet, välbefinnande) av de resurser (kapital, råvaror, 

anläggningar, utrustning med mera) som finns tillgängliga, i form av att det fungerar som en 

förstärkare eller försvagare. Med andra ord: ett positivt klimat kan förstärka effekten av 

tillgångar i företaget och ett negativt klimat kan försvaga effekten av tillgångarna. Effekten i 

sin tur påverkar tillgångarna, men även klimatet (se Figur 1.) (Ekvall, 1986; Ekvall, 1996a). 

 

 
Figur 1. Organisationsklimat som mellanliggande variabel (Ekvall, 1986) 

 

Det är själva organisationen som tillhandahåller utgångspunkterna för den kommunikation 

och det samarbete som sker mellan organisationens population. Detta görs i form av rutiner, 

regler, procedurer, strategier, policy och den fysiska miljön (Ekvall, 1985). Samtidigt är det 

även människorna i organisationen som spelar den stora rollen i hur klimatet utvecklas 

(Ekvall, 1986), genom sina svar på rutiner, regler med mera. Svaren förekommer i form av 

beteenden, känslor, och attityder (Ekvall, 1985). 
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Variabler som påverkar klimatet 

Isaksen m.fl. (1998) vill också påpeka att det finns faktorer som påverkar klimatet och dess 

förändring (se figur 2): 

 

 
Figur 2. Organisationsklimat som mellanliggande variabel (Ekvall, 1986) med påverkande 

variabler (Isaksen m.fl., 1998) 

 

1. Isaksen m.fl. (1998) menar att den externa miljön påverkar klimatet, precis som 

individens och organisationens utförande och välmående. Det externa klimatet kan 

bland annat definieras som den globala ekonomin, det politiska och sociala systemet, 

vetenskaplig utveckling och liknande. Ekvall (1986) menar även att de förhoppningar 

och vanföreställningar som finns externt mot organisationen har en påverkan. Skulle 

dessa vara negativa kan det öka sammanhållningen i gruppen, vilket givetvis påverkar 

klimatet i form av att det kan stärka moralen och lojaliteten. 

    

2. Ledarens beteende är väldigt synligt för individer i organisationen, detta inte minst 

under tider då förändring sker (Isaksen m.fl., 1998). Ekvall (1986) menar att det till 

och med kan vara så att valet av ledarskapsstil som annalkas kan vara den faktor som 

påverkar klimatet som mest. Detta kommer vidare att förklaras under rubriken 

ledarskap och klimat. 
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3. Värde, tro, historia och traditioner inkluderas i en organisationens kultur och 

återspeglar organisationens ”grundplatta”. Dessa försänkta principer och morallära 

påverkar interaktionsmönster och de val individen gör (Isaksen m.fl., 1998). 

Exempelvis kan människorna i en, sedan 200 år, väletablerad, organisation känna sig 

mer respektabla än i en nygrundad organisation. Detta påverkar klimatet. Även de som 

arbetar i en organisation vars sysselsättning bygger på en framgångsrik idé kan känna 

att de tillhör ett kreativt företag, vilket givetvis påverkar tankegångarna (Ekvall, 

1986). 

 

4. Mission och strategi definierar vad det är företaget ska göra och även hur de ska nå sitt 

mål. Missioner och strategier skapar mönster av beteende, attityder och känslor mot 

dem som pekar ut riktningen, men även mot dem som tar initiativ och realiserar dem 

(Isaksen m.fl., 1998). Ekvall (1986) säger att mål och visioner som för organisationens 

population verkar möjliga att nå, eller inte nå, påverkar klimatet. Det är viktigt att 

dessa ligger på en överenskomlig nivå. Skulle de inte göra det kan motivationen i 

organisationen påverkas negativt. Vad Locke och Latham (1996 i Landy & Conte, 

2004) anser skiljer sig minimalt när de i deras målsättnings- teori säger att det viktiga 

är att sätta specifika och svåra mål snarare än att bara säga ”gör ditt bästa” eller att inte 

sätta något mål alls. Ekvall (1986) fortsätter med att lägga vikt på om visionerna är 

klara eller oklara och dess betydelse för klimatet. Det handlar inte om att så länge man 

har mål och berättar dem så är allt bra, utan det handlar även om målens utformning. 

Är målen strama och välavgränsade blir friheten mindre. Individer med en  letande 

och testande personlighet blir hämmade av detta. 

 

5. Även organisationens struktur och storlek har en inverkan (Isaksen m.fl., 1998). 

Struktur hänvisar till ansvarsnivå, beslutsfattande ansvar med mera. Dessa finns för att 

försäkra att missionen och strategin är effektivt implementerad. Strukturen och 

organisationens storlek påverkar användandet av makt vid beslutsfattande samt 

påverkar det deltagandets omfattning. Ekvall (1986) påpekar att storleken kan påverka 

och ge direkta konsekvenser på klimatet. Interaktionen mellan individer omfattar en 

större del av de anställda i en organisation med få anhängare vilket är omöjligt i en 

stor organisation. Som exempel kan man ta ett familjeföretag med tio anställda; här 

vet förmodligen alla vem alla är, medan detta i en organisation med 500 anställda inte 

är en möjlighet. Strukturen, i sin tur kan vara djup eller bred eller så kan den vara 
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centraliserad eller decentraliserad. Djupet i organisationsstrukturen påverkas och blir 

djupare vid fler hierarkinivåer. Centraliserade respektive decentraliserade 

organisationer involverar i sin tur distributionen av makt och rätt att ta beslut neråt i 

hierarkin. Även komplexiteten i organisationen påverkar klimatet. Hög komplexitet 

innebär att organisationen har flera olika typer av kunskaper, erfarenheter och 

värderingar som kommer i kontakt med varandra (Ekvall, 1986). 

 

6. Isaksen m.fl. (1998) fortsätter och pekar på att organisationens resurser och teknologi 

är dess huvudsakliga verktyg för att göra affärer. Resurser och teknologi kan vara de 

anställda, kapital, maskiner, utrustning material, patenter och liknande. Även den 

kunskap som finns inom företaget är en resurs. Teknologi och resurser kan antingen 

förenkla eller försvåra en strävan efter ”det rätta beteendet”. Brist på nyckelresurser 

skapar inte sällan frustration och blir en barriär för det kreativa tänkandet, så även om 

de resurser och den teknologin man sitter på inte nyttjas effektivt. Även om teknologin 

på företaget skulle förändras; om organisationen, exempelvis, plötsligt börjar använda 

sig av elektronisk post kommer detta delvis kunna påverka klimatet (Ekvall 1986).    

 

7. Uppgiftens behov är blandningen av olika kompetens, kunskap och anlag som behövs 

i organisationen. Det behov som uppgiften har för att bli färdig påverkar valet av vem 

som ska jobba med vad. Vissa uppdrag kan kräva ett team med representanter från alla 

olika underavdelningar som har med projektet att göra. I vissa fall kan sådana team 

även ha representanter utanför organisationen, såsom leverantörer, klienter etc. Dessa 

är inte alltid effektiva och ett effektivt ledarskap behövs (Isaksen m.fl., 1998; 

Wheelan, 2005). Givetvis är beteenden, attityder och känslostämningar i 

organisationen olika beroende på om det är en bank eller teater (Ekvall, 1986).  

 

8. Individuella anlag och färdigheter beskriver Isaksen m.fl. (1998) som nivå och typ av 

individuella kompetenser som finns i företaget. Om en arbetsplats är full av 

högkvalificerad personal, med mer än nog med talang för att klara syftet med 

organisationen, kommer klimatet att påverkas positivt.  

 

9. Chefens ”trick” handlar om vilket beteende chefen använder sig av i sitt dagliga 

arbete. Detta riktar sig mot hur chefen gör för att bibehålla stabilitet och ordning i 

organisationen genom koordination, kommunikation, kontroller och planering av de 
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mänskliga-, finansiella- och materiella resurserna. Typiskt är att uppmuntra och 

övervaka individer, sätta upp mål, planera projekt eller göra upp budgeten. Hur chefen 

beter sig kommer speglas på hur andra i organisationen beter sig och därför har det en 

roll i påverkan på klimatet (Ekvall, 1986). 

 

10. System, policys och procedurer är exempel på hur man använder sig av belöning och 

erkännande, hur man tar tillvara på de mänskliga resurserna, vilken finansiell kontroll 

man har med mera. Detta ska förse organisationen med en kontroll och balans som gör 

att inga kostsamma misstag sker. De fungerar som tidiga varningssignaler. Detta 

hjälper till att skapa balans. Hur dessa implementeras och vad människorna tycker om 

dem influerar klimatet (Ekvall, 1986). 

  

11. Individens behov, motiv och fason är det som ger det basala drivhjulet kraft och 

fungerar som en energikälla för organisationen. Detta är psykologiska faktorer som 

ger en känsla av ett värde, eller en önskan om människors gärningar och tankar. Behov 

av ömhet, en känsla av tillhörande, och erkännande påverkar vad en människa gör. 

Deras motiv bestämmer vilken typ av uppgift de har energi att åta sig. Fasonen de 

föredrar berättar för oss hur de vill arbeta, tänka, lösa problem och hantera 

förändringar. Faktorn behov, motiv och fason berättar för oss om mängden energi som 

människor har att lägga ner på olika typer av arbete och kommer att påverka dess 

beteende, attityder och känslor (Ekvall, 1986). 

 

Precis som nämnts påverkar ovanstående organisatoriska faktorer klimatet, men klimatet 

påverkar även organisationen och individen i denna. Organisationen påverkas i samarbetet 

som finns individerna emellan, koordinering mellan enheter, förmågan att lösa problem, 

beslutsfattande, planering och uppföljning. Individerna i organisationen påverkas i sin 

motivation, sitt lärande och sin identifiering med organisationen (Ekvall, 1986). 

 

Ekvall (1985) tar upp två huvudlinjer angående forskningen om klimatets konsekvenser. Dels 

har det undersökts huruvida organisationsklimatet påverkar den generella produktionen, dels 

har det jämförts huruvida den individuella klimatbeskrivningen korrelerar med den aktuelle 

individens arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. Hellriegel och Slocum (u.å. i Ekvall, 

1985) har genomfört flera undersökningar och hävdar utifrån dessa att det finns en korrelation 

mellan klimat och arbetstillfredsställelse. Detta precis som det finns en korrelation mellan 
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klimat och prestation även om denna inte är lika gedigen som den tidigare nämnda. Ekvall 

(1985) påpekar i ett annat sammanhang att ett och samma klimat faktiskt kan ge olika 

beteenden hos två olika individer. Detta eftersom olika individer har olika värderingar, 

personligheter, behov och motiv som påverkar hur man läser av och reagerar på det rådande 

klimatet. Men enligt Hellriegel och Slucoms undersökningar borde det dock finnas en generell 

reaktion på organisationsklimatet.  

 

Klimatets tio dimensioner (enligt Ekvall) 

Klimatet består av tio dimensioner som är, mer eller mindre, relevanta för en organisations 

innovationsförmåga och förmåga att förändra sig (Ekvall, 1986). 

 

1. Utmaning innefattar det intresse och det tycke man har för organisationen och 

målsättningen i den. Om det finns en hög utmaning på företaget kommer det leda till 

motiverade anställda som känner välbehag i sitt arbete och en meningsfullhet i det de 

gör. Skulle det tvärtemot vara en låg utmaning på arbetsplatsen kan det leda till en 

känsla av apati och alienation.  

 

2. Frihet pekar på graden av frihet individen i organisationen besitter. Har de anställda 

en stor frihet kommer detta att leda till att kontakter knyts för att dela information och 

ta upp problem till diskussion. Vid låg frihet kommer de anställda att bli inaktiva, ha 

svårt att ta egna initiativ och vara i behov av instruktioner.  

 

3. Idéstöd fokuserar på hur man möter nykläckta idéer i organisationen. Är det någon 

som kommer med en ny idé så möts den positivt både från högre instans och av 

kolleger i den idéstödjande organisationen. Atmosfären blir kreativ i en sådan miljö. 

Att hitta fel och sätta hinder för nya idéer är ett kännetecken i en icke idéstödjande 

organisation.  

 

4. Tillit finns i organisationer som tillser trygga relationer. I sådana organisationer törs 

alla säga vad de tycker och ger förslag på förbättringar. Individerna i en sådan här 

organisation vågar ta initiativ utan att känna rädsla för påföljder om det skulle bli fel. 

En organisation utan tillit karaktäriseras av en rädsla för att bli exploaterad. 
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5. Livfullhet är den energi som hittas i organisationen. I en livfull organisation växlas 

tankar och handlingar ofta. Kontrasten till livfullhet är det sakta lunkandet där inget 

nytt någonsin händer.  

 

6. Lekfullhet/ Humor karaktäriseras av en lättsamhet. Det finns gott om spex och spratt i 

den lekfulla organisationen. I organisationen utan lekfullhet och humor finns 

allvarsamhet och stelhet. Det handlar inte om någon typ av oseriös arbetsmiljö, snarare 

menare Ekvall (1986) att dessa infall, inte sällan udda, leder till nya tankevägar. Ta 

brainstorming som exempel. Meningen med den är just att skapa skojfrisk och 

möjliggörande stämning för att låta de involverade komma med idéer som kanske inte 

hade kommit fram annars. 

 

7. Debatt tar upp i vilken omfattning man träffas och byter synpunkter. Denna dimension 

tar även upp hur mycket man utbyter lärdomar. Här gör sig flera röster hörda och 

ingen drar sig för att komma med idéer. Råder ingen debatt följs ett visst mönster utan 

att ifrågasättningar förekommer. Debatt ska inte förväxlas med påföljande 

dimensionen konflikt. I debatt talas det om idémotsättningar, vilket i sin tur leder till 

kreativitet, men i konflikt handlar det om personliga spänningar, vilket har en 

hämmande funktion. En diskussion kan däremot börja som en sakfråga och så 

småningom sluta i en personstrid. 

 

8. Konflikter, eller känslomässiga påfrestningar. I en konfliktfylld organisation hatar 

individer eller grupper varandra. Löst prat och baktalande hör inte till ovanligheterna. 

I motsatsen finns en kontroll över sina impulser.  

 

9. Risktagande organisationer är snabba på att agera och tar tillfället i akt. I den 

risktagande organisationen testar man gärna nya metoder medan det i den icke 

risktagande organisationen finns en försiktighet och en vilja att utreda innan ett 

eventuellt agerande. Risktagande förknippas ofta med ansvarslöshet; ett chansande 

som utförs utan varsamhet. Frågan ställs om det verkligen är negativt att sträva efter 

en typ av förutsägbarhet. Risker kan naturligtvis inte tas i alla organisationer. På en 

vårdcentral kan exempelvis läkare inte ta hur stora risker som möjligt. I organisationer 

som exempelvis har med hälsa att göra kan det vara frågan om liv och läkarna bör här 

arbeta helt enligt vetenskapligt utprövade metoder. Det här utelämnar dock inte att 
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andra risker tas; att man vågar experimentera med något nytt utan att för den sakens 

skull sätta verksamhetens säkerhet på spel. 

 

10. Idé- tid är den tid som finns till handa för att komma på nya idéer. Det ska finnas tid 

att prata om och prova på nya uppslag . I motpolen råder en specifik uppgift vid en 

specifik tidpunkt. Tidspressen leder till att det är svårt att gå utanför rutinerna.  

 

Ekvall (1986) vill inte påstå att den optimala organisationen har högst möjliga värden 

(organisationer som får höga värden i en dimension i Ekvalls GEFA- formulär har ett klimat 

som karakteriseras i hög grad av denna) i sina dimensioner, med undantag för 

konfliktdimensionen där det är positivt med ett lågt värde. Han säger snarare att den passande 

mängden av exempelvis idéstöd, tillit och risktagande måste avgöras på arbetsplatsen. Den 

generella tanken är att ju högre värde man får på de olika dimensionerna, ju mer innovation 

kommer att finnas på arbetsplatsen. Var och en förstår dock att det inte går att ha hur mycket 

livfullhet, lekfullhet, debatt eller risktagande som helst.  

 

Ledarskap och klimat 

 

Att ledarskapet skulle ha betydelse för det rådande klimatet råder det enligt Franscisco m.fl. 

(2005)  inget tvivel om. Det är en av de huvudsakliga variablerna vad gäller påverkan på 

klimat. 

 

Ekvall (1990) har tagit med ledarskapet som en av de faktorer som påverkar klimatet. Detta 

har han baserat bland annat på ledarskapsforskning av exempelvis Lewin, Lippit och White 

som forskade om auktoritärt och demokratiskt ledarskap på 30- talet. Även Litwin och 

Stringer har använt sig av olika ledarskaps stilar för att påverka klimatet och kom fram till att 

ledarskapet hade en stor betydelse på klimatet. Ekvall och Arvonen utförde 1984  en studie på 

ett svenskt verkstadsföretag som visade väldigt stora korrelationer (från r = 0.66 till r = 0.84) 

mellan olika ledarskapsstilar och klimat. Två test för ledarskapsstilar genomfördes: ett för hur 

man löste problem och fattade beslut (kognitiva stilar) och ett som mätte emotionella aspekter 

i ledarskapsstilen och olika dimensioner (dimensionerna som fanns med var som följer: 

utmaning, idéstöd, tillit, frihet, livfullhet och debatt) i klimatet. De kom fram till att två 

tredjedelar av skillnaderna mellan de olika avdelningarna på verkstadsföretaget hade att göra 

med den rådande ledarskapsstilen. Fler liknande studier har gjorts. Tedgård (1987 i Ekvall, 
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1990) gjorde en klimatmätning på ett flygbolag, där han såg att ett kreativt klimat följde med 

en särskild chef. Efter att chefen hade försvunnit från avdelningen stagnerade det kreativa 

klimatet sakta men säkert, samtidigt som den nya avdelningen (dit chefen blivit hänvisad) 

skapade ett kreativt klimat.  

 

”Det goda klimatet följde med denna chef från den ena avdelningen till den 

andra. Han tog det med sig när han gick” (Ekvall, 1990, sid. 36) 

 

Vid jämförelser för att se vilken typ av ledarskapsstil som korrelerar med ett kreativt klimat 

har Ekvall (1990) kommit fram till att det är ledare som är: 

 

• handlingsbenägna vad gäller att lösa problem och fatta beslut 

• praktiskt testande 

• rationella och framåtblickande 

• i sitt sociala beteende; prestigefria, icke- tävlande och samverkansinriktade  

• analytiska 

 

Som motsats till handlingsbenägna pekar Ekvall (1990) på eftertänksamma och avvaktande 

chefer. Sådana chefer skapar en mindre idéstödjande atmosfär. Vidare tenderar en 

konkurrensorienterad chef att skapa ett negativt klimat. En sådan chef tävlar ofta för att vinna 

över andra, vilket leder till att dimensionerna utmaning och tillit blir lidande. 

 

I förändringsorienterat ledarskap kan man hitta transformativt och karismatiskt ledarskap 

enligt Francisco m.fl. (2005). De fortsätter med att hänvisa till Lowe m.fl. meta- analys under 

1996 när de påstår att det finns tydliga bevis för att sådana mönster man hittar i de 

ovanstående ledarskapsformerna är effektiva. Ekvall m.fl. (1996) berättar att ledare med detta 

beteende fokuserar på förändring och utveckling. Ledaren är pådrivande vad gäller detta, de 

engagerar medarbetarna i projekt, tar risker, har visioner och en kreativ inställning. De menar 

att det finns ett samband mellan denna typ av ledarskapsstil och klimatet som finns på 

arbetsplatsen. Speciellt tydligt var detta hos kvinnliga chefer och att detta skulle bero på att 

kvinnor var mer tydliga i sitt ledarskap och därmed fick en starkare effekt på klimatet korsade 

deras tanke.  
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Interaktionen mellan ledare och medarbetare har Kozlowski och Doherty (1989) kommit fram 

till spelar stor roll. De såg att det fanns en signifikant korrelation med hur medarbetaren 

bedömde flera av klimatdimensionerna beroende på kvaliteten av utbytet mellan 

medarbetaren och ledaren. De berättar också hur Blake och Mouton (1964); Lewin (1951); 

Likert (1967); Litwin och Stringer (1968) och McGregor (1960) såg på ledarskapet som en 

viktig faktor som påverkade klimatet. Transformativ ledarskapsstil bygger visserligen på den 

transaktiva, men den ledare som verkar ha starkast koppling till framgång är den som har mer 

av det transformativa (Heinitz m.fl., 2005). 

 

Ur ett genusperspektiv 

 

Enligt olikhetsparadigmet: 

 

”Kvinnor har andra livserfarenheter än män och därför utvecklar de speciella 

värderingar, attityder och beteenden. Kvinnor är mera omhändertagande, har 

bättre inlevelse förmåga, är mera relationsorienterade, mindre maktbenägna 

och mindre prestationsinriktade… Kvinnor är också mera demokratiska, mer 

inneslutande och integrerande och mindre kontrollerande och dirigerande” 

(Ekvall, 1996b, sid. 129) 

 

Även Wilson (2003) håller med när hon säger att kvinnor har en tendens att visa större 

omtanke, sympati, storsinthet, sensitivitet och vilja att göra andra till lags. Slutsatsen skulle, 

enligt Ekvall (1996b) bli att kvinnor är mer Human Resource- inriktade (HR- inriktade) och 

män är mer uppgifts- och målorienterade. Enligt förespråkarna för olikhetsparadigmet blir 

därmed kvinnor bättre ledare. Detta framförallt då det råder mindre hierarki i de nya 

organisationerna, vilka dessutom är mindre än de stora privata och offentliga. Kvinnor har 

större tendens att få anställning som chef inom mindre ansedda och omtalade organisationer 

(Alvesson & Billing, 1992 i Wilson, 2003). 

 

Ekvall m.fl. (1996) såg i en studie de gjorde på folktandvården att de tio dimensionerna i 

klimatet hade en högre korrelation hos de kvinnliga ledarna än vad de hade hos de manliga 

ledarna. Det visade sig att klimatet på de arbetsplatserna med kvinnliga chefer inte var bättre 

än vad det var hos de med manliga chefer. Nio av tio dimensioner visade ingen skillnad 

mellan de manliga ledarnas organisationer respektive de kvinnliga. På den tionde 
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dimensionen; lekfullhet/ humor, hade de manliga ledarna högre värde än de kvinnliga. Ekvall 

m.fl. förklarar detta med att de manliga ledarna är mer personalinriktade än de kvinnliga. De 

kvinnliga ledarna i sin tur är mer förändringsinriktade. Dessa två orienteringar tar ut varandra 

på klimatresultatet, med undantag från en liten skillnad vad gällde lekfullhet/ humor, då de 

båda orienteringarna påverkar klimatet positivt. Ekvall (1996b) vill också påpeka att man i 

forskning beträffande kvinnliga respektive manliga ledare, bara har kunnat se att det skiljer 

sig vad gäller demokratiskt ledarskap. Här skulle kvinnor vara mer demokratisk än män. 

Männen är mer åt det auktoritära hållet.  

 

Vad gäller uppgiftsorientering och emotionsorientering kan man inte se någon skillnad. Här 

ska dock tänkas på att typen av forskning kan ha påverkat resultaten. Kulturen ute på 

företagen påverkar hur kvinnor respektive män reagerar. Exempelvis kan en kvinnlig ledare 

ute på företaget känna att hon måste bete sig på ett visst sätt eftersom det förväntas av henne. 

Detta skulle mycket väl kunna leda till att hon beter sig mer maskulint än hon annars skulle 

göra eftersom hon har de ”kraven” på sig. För att få en klarare bild av vad Ekvall menar kan 

man ställa sig samma fråga som Gherardi (1995 i Wilson, 2003): hur ofta ser man kvinnliga 

chefer med långt nedsläppt hår? Normalt passar detta inte sig; det är för sexigt och kvinnligt. 

Detsamma skulle då gälla beteende, attityder, kommentarer med mera. Kvinnor i ledande 

positioner svär exempelvis mer än kvinnor i icke- ledande positioner. De har också lägre ton 

när de pratar och tar i större omfattning upp typisk maskulina samtalsämnen som politik och 

ekonomi (Wilson, 2003).  

 

Roos (1996) menar att framtidens ledare måste besitta en hög social kompetens. Social 

kompetens definierar hon som en fallenhet för mänskliga relationer, såsom lyhördhet, intensiv 

förståelse, självinsikt och kommunikationsförmåga. Roos menar att kvinnor har tränat denna 

sida hos sig mer än vad männen har. Hon tillägger också att detta kommer att förändras till 

stor del nu när männen får en kvot av föräldraledigheten. Enligt tidskriften; The Scotsman 

(1997 i Wilson, 2003) är kvinnor inte heller lika aggressiva och ”macho” som män. De är 

också mer inriktade på att lösa konflikter genom förhandling snarare än makt. Detta skulle 

man kunna se som ett mer transformativt och deltagande beteende. Yukl (2005) menar att 

kvinnor använder sig mer av transformativa och deltagande ledarskapsstilar, vilka ger makt åt 

de anställda och decentraliserar organisationen. The Scotsman (1997 i Wilson, 2003) 

indikerar också att männen har en större tendens att lösa konflikter med hjälp av makt snarare 

än förhandling. Även Yukl (2005) tar upp att man förr trodde att drag som självkänsla, 
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uppgiftsorientering, tävlingsinriktan, beslutsamhet och självsäkerhet var nödvändiga för en 

ledare. Dessa drag har också varit sedda som typiskt maskulina. Ett effektivt ledarskap kräver 

även social kompetens, förtroendeingivande och stödjande: drag som traditionellt setts som 

feminina. Social kompetens, förtroendeingivande och stödjande har visserligen alltid varit 

viktiga drag, men i dagens organisationer har de blivit än viktigare. 

 

Yukl (2005) tar upp fler skillnader, men samtidigt vill han understryka att det finns skillnader 

mellan de båda könen och vilken typ av ledarskap de använder sig av. Skillnaderna mellan 

individer med samma kön är dock större än de skillnaderna man kan hitta mellan könen. Detta 

skulle således betyda att man inte kan predicera en ledares beteende beroende på kön.  

 

Faiveley Transport Nordic AB 

 

SAB WABCO växte fram samtidigt med järnvägsindustrin under senare hälften av 1800-talet. 

Organisationen har under årens lopp genomgått en mängd förändringar och 

sammanslagningar. 

 

SAB (Svenska Aktiebolaget Bromsregulator) grundades i Malmö 1916, baserat på en 

uppfinning av Axel R. Diurson; en bromsregulator som automatiskt reglerar spelrummet 

mellan bromsblock och hjul på järnvägsfordon. Denna uppfinning var före sin tid och det 

dröjde några år innan försäljningen tog fart. Tillverkningen av SAB-produkter skedde vid 

Thulinverken i Landskrona, som senare förvärvades av SAB. 1986 uppgick företaget i Cardo-

koncernen. 

 

1990 slogs SAB samman med WABCO (Westinghouse Air Brake Company) och Lucas 

Girling Rail, båda grundade under senare hälften av 1800-talet. WABCO var tillverkare av 

pneumatiska bromsar, en teknik som används än idag, och Lucas Girling Rail hade på 1950-

talet börjat utveckla skivbromsar. Det sålunda bildade SAB WABCO blev därmed en av 

världens största tillverkare av bromssystem för spårburen trafik. 

 

1990 skedde en sammanslagning mellan två andra företag, Davies & Metcalfe (specialister 

inom pneumatik och vakuumsystem) och Bergische Stahl Industrie (ingående i Thyssen- 

gruppen) med fokus på bromsreglering och koppel, även dessa grundade under 1800-talets 

senare hälft. Thyssens järnvägsdivision slogs 1997 ihop med SAB WABCO under namnet 
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Cardo BSI Rail AB. År 2000 förvärvade Cardo resterande delen av Thyssens aktieinnehav i 

Cardo BSI Rail AB och namnet ändrades till Cardo Rail AB. 

 

År 2002 förvärvade Vestar Capital Partners affärsområdet Rail från Cardo och företagets 

namn ändrades till SAB WABCO Group AB.  

 

Group Faiveley förvärvade SAB WABCO- gruppen den 16e november 2004 och namnet 

ändrades till Faiveley Transport. Varumärkena SAB WABCO respektive FAIVELEY behålls. 

 

Produktionsområde 

Faiveley Transport finns idag på fem kontinenter och i sexton länder runt omkring i världen.  

Huvudkontoret ligger i Saint-Denis i närheten av Paris, Frankrike. Idag har de fem stycken 

huvudsakliga produktlinjer där cheferna inom respektive linje har ett ansvar för 

marknadsföring på världsnivå. Produktlinjerna är som följer: 

 

1. Bromsar och koppel 

2. Elektronik och strömriktare 

3. Tågdörrar och pantografer 

4. Luftkonditionering 

5. Customer Services 

 

Affärsidé  

”Faiveley Transports affärsidé är att vara den världsledande leverantören av fullständiga 

bromssystem, bromsprodukter och koppel för spårburen trafik. Faiveley Transport strävar 

dessutom efter kundfokuserade eftermarknadsaktiviteter för att proaktivt bidra till 

lönsamheten och framgången i dess kundverksamheter” (egen översättning; F.T. Nordic AB, 

2006) 

 

Frågeställningar 

 

Mot bakgrund av ovanstående fakta finns ett antal hypoteser: 

 

H1: Ett transformativt ledarskap leder till ett innovativt klimat. 
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En förväntan finns således att hitta ett samband mellan organisationens klimat och dess 

ledarskap; där ett transformativt ledarskap ger ett innovativt klimat. 

 

H2: Det finns en positiv korrelation mellan organisationsklimatet och tillfredställelsen. 

 

En positiv korrelation kommer att finnas. Detta innebär att ett innovativt arbetsklimat kommer 

leda till höga värden på tillfredställelse i MLQ formuläret, medan ett stagnerat klimat kommer 

leda till låga värden. 

 

H3: Det finns en positiv korrelation mellan tillfredställelse och extra ansträngning. 

 

Om resultaten visar höga värden på tillfredställelse i MLQ formuläret räknas även med att 

finna höga värden på extra ansträngning. 

 

Orsaken till dessa tre hypoteser är att se om man kan finna ett samband mellan ledarskapet 

och klimatet. Vidare vill undersökas om klimatet påverkar tillfredställelsen och om 

tillfredställelsen sedan påverkar hur stor ansträngning man lägger ner på sin uppgift.  

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att se om ett samband finns mellan ledarskapet på F.T. Nordic AB 

och dess psykosociala klimat. Fortsättningsvis vill undersökas om klimatet påverkar graden 

av tillfredsställelse och vidare om tillfredsställelsen påverkar den ansträngning man lägger på 

sin uppgift. Andra syften med uppsatsen är att undersöka om det finns en skillnad i hur man 

uppfattar ledarskap och klimatets olika dimensioner beroende på kön, ålder, anställningstid 

och tjänst. 
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METOD 

 

Urval 

 

F.T. Nordic AB har för närvarande 125 anställda varav 58 är tjänstemän och 67 är kollektivt 

anställda. Bland de anställda finns 18 kvinnor och 107 män. Alla 125 fick möjligheten att 

delta i undersökningen. 

 

Mätinstrument 

 

För att mäta klimatet på F.T. Nordic AB användes Göran Ekvalls GEFA- formulär samt, för 

att utvärdera vilken typ av ledarskapsstil den aktuelle ledaren använder sig av har författarna 

använt sig av Bernard Bass MLQ formulär. Båda formulären har sedan tidigare blivit väl 

beprövade, genomgått kritiska granskningar och visat sig ha en stor validitet. 

 

Data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS v13.0. 

 

GEFA- formuläret 

GEFA- formuläret består av 50 påståenden vilka den tillfrågade ska svara på med hjälp av en 

skala som sträcker sig från 0 till 3. Summan av poängen från respektive individ i de frågor 

som skapar en dimension divideras med antalet frågor. Detta ger ett medelvärde inom 

dimensionen, för varje tillfrågad individ. Varje individs medelvärde summeras, för att än en 

gång divideras, denna gång med antalet respondenter. Man får nu ett medelvärde vilket man 

använder sig av för att mäta graden av en dimension i klimatet. Samma dimension kan 

jämföras olika organisationer emellan, däremot kan inte de olika dimensionerna jämföras med 

varandra.  

 

Viktigt att tänka på vid utförandet av GEFA- formuläret är att mätsäkerheten påverkas av hur 

länge försökspersonen har befunnit sig i organisationen. En ”nykomling” har förmodligen inte 

skapat sig den erfarenheten av organisationslivet som någon som befunnit sig där i ett år eller 

två har gjort. Därför ska försöksledaren sålla bort nyanställda. Enligt Wheelan (2005) finns 

det undersökningar som pekar på att grupper inte kommit över fas 1 i grupprocessandet förrän 

efter 2- 3 månader. Det är inte förrän i fas 3 som man börjat lära känna varandra och miljön så 

pass att man kan börja strukturera normer ihop. Ekvall definierar inte nyanställd med något 
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tidsperspektiv och därför har det utgåtts från Wheelans gruppdynamik- teorier när denna tid 

har definierats. Författarna vill därmed påstå att man inte längre är en ”nykomling” efter sex 

månaders anställning. 

 

Till GEFA- formuläret lades även till en sista sida som innehöll demografiska frågor samt 

information angående deras anonymitet och att resultaten av frågeformulären skulle hanteras 

med diskretion och till sist tackades för medverkan (se bilaga 1).  

 

Ekvall (1986) har sedan tidigare definierat vilka värden som definierar innovativt respektive 

stagnerat klimat. Isaksen m.fl. (1998) har sedan vidareutvecklat dessa. 

 

MLQ- formuläret 

Med hjälp av MLQ- formuläret ska medarbetaren göra en bedömning av sin närmsta ledares 

ledarskapsstil. Detta görs genom att denna svarar på 45 påståenden om ledaren. Svaren 

sträcker sig från 0 till 4. MLQ formuläret mäter ledarskapet i dess helhet; från ”icke- 

ledarskap” (laissez- faire ledarskap) till transaktivt och transformativt. Dessa tre typer av 

ledarskapsstilar mäts i nio dimensioner med vardera fyra påståenden. 

 

För att räkna ut ett medelvärde i de olika dimensionerna respektive ledarskapsstilarna används 

samma metod som man använder för GEFA- formuläret. Även här finns det sedan tidigare, av 

Bass, värden som är identifierade i samband med ett visst ledarskap. Bass har även tagit fram 

en blandning av olika ledarskap som han menar är det optimala ledarskapet. 

 

Till MLQ formuläret är det intressant att veta om ledaren ifråga är en kvinna eller man, därför 

lades även denna fråga till i formuläret (se bilaga 2). 

 

Procedur 

 

Under vecka 14 sattes det upp informationslappar angående den kommande undersökningen 

på de fyra anslagstavlorna i F.T. Nordic AB lokaler. Lapparna upplyste om att en 

undersökning snart skulle ske, vad för typ av undersökning det var, vikten av de anställdas 

deltagande, tillvägagångssätt och löfte om att alla uppgifter skulle hanteras med diskretion (se 

bilaga 3).  
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Receptionisten på F.T. Nordic AB lade en vecka senare, på torsdagen den 13 april 2006, ut ett 

kuvert med företagets logotyp i alla anställdas personliga postfack. Kuverten var markerade 

med ett T, för tjänsteman, eller ett K, för kollektivt anställd, och innehöll ett GEFA- formulär 

samt ett MLQ- formulär, även dessa markerade med någon av de två bokstäverna beroende på 

vilken typ av anställning respondenten till respektive ”kuvert- paket” har.  

 

Den 20 april sattes på förhand förbereda påminnelselappar (se bilaga 4) upp samt så tog HR- 

manager på F.T. Nordic AB kontakt med förmän och bad dem lämna en muntlig påminnelse 

till de anställda. Då svarsfrekvensen vid den här tidpunkten var väldigt låg lämnades 

ytterliggare en muntlig påminnelse ut under onsdagen den 26 april.  

 

Fredagen den 28 april samlades de sista formulären in.  
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RESULTAT 

 

Av de 125 anställda som fick möjlighet att fylla i de båda formulären var det 60 som hade 

svarat varav en endast hade besvarat GEFA formuläret. Två av de sextio hade en 

anställningstid som var kortare än den uppsatta gränsen för ”nykomling” och togs således bort 

från analysen. Detta gör således att svarsfrekvensen, genom hela organisationen, för GEFA 

formuläret är 46.4%, och 45.6% för MLQ formuläret. 

 

Vad gäller de olika avdelningarna; kollektivt anställda respektive tjänstemännen blev 

svarsfrekvensen som följer:  

 

- GEFA/MLQ (Tjänstemän): 58.6%  

 

- GEFA (Kollektivt anställda); 35.8% 

- MLQ (Kollektivt anställda); 34.3% 

 

Tabell 1. 

Fördelning av respondenter; demografiska variabler 

Kön Ålder Anställningstid Ledarens kön 
Respondentens 
organisationsnivå 

Män: 45 x- 35: 15 7 mån- 2 år: 7 Man: 53 Ip högre nivå: 1 
Kvinna: 9 36- 50: 24 2 år- 5 år: 7 Kvinna: 3 Ip samma nivå: 4 
Obesvarat: 4 51- x: 17 Mer än fem år: 43 Obesvarat: 2 Ip lägre nivå: 46 
  Obesvarat: 2 Obesvarat: 1   Inget av ovan: 1 
        Obesvarat: 6 
 

Spridningen mellan de nio ursprungliga åldersgrupperna gjorde att inga resultat var 

meningsfulla och därmed reducerades dessa till endast tre av det skäl att signifikans lättare 

skulle uppnås. 

 

Efter genomförd databearbetning av GEFA formulären har följande värden som utgör 

organisationsklimatet erhållits. 
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Tabell 2. 

Frekvens (N), medelvärde (M)  och standardavvikelse (SD) för GEFA värden. 

 
Kollektivt  
anställda      Tjänstemän     

Dimension N M SD    Dimension N M SD 

Utmaning 23 1,357 0,671  Utmaning 34 2,018 0,560

Frihet 23 1,348 0,604  Frihet 34 1,818 0,627

Idéstöd 24 1,183 0,651  Idéstöd 33 1,709 0,680

Tillit 23 1,313 0,629  Tillit 32 1,650 0,521

Livfullhet 23 1,487 0,587  Livfullhet 34 1,818 0,585

Lekfullhet 23 1,765 0,555  Lekfullhet 33 1,764 0,666

Debatt 23 1,339 0,524  Debatt 34 1,488 0,593

Konflikt 22 1,500 0,714  Konflikt 34 0,906 0,570

Risktagande 23 0,957 0,526  Risktagande 34 1,371 0,555

Idétid 23 0,939 0,694  Idétid 33 1,291 0,588

 

 
Figur 3. Organisationsklimatet hos tjänstemännen på F.T. Nordic AB i jämförelse med 

Ekvalls standardiserade variationsvidds- skalor för stagnerat respektive innovativt 

organisationsklimat (Isaksen, 1998).  
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Figur 4. Det kollektiva organisationsklimatet på F.T. Nordic AB i jämförelse med Ekvalls 

standardiserade variationsvidds- skalor för stagnerat respektive innovativt organisationsklimat 

(Isaksen, 1998). 

 

Det ansenliga skiftandet i frekvensen i Tabell 3 beror på att respondenterna har fått 

möjligheten att hoppa över de påståenden som inte känts relevanta i sammanhanget. 

 

Tabell 3. 

Frekvens (N), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för MLQ värden. 

 
Kollektivt 
anställda     Tjänstemän    

  N M SD    N M SD 

Transformativt 11 1,623 0,773  Transformativt 16 2,419 0,422

Transaktivt 16 1,734 0,598  Transaktivt 21 1,685 0,592

Styrande genom 

avstånd (Passivt) 16 1,500 0,983  

Styrande genom 

avstånd (Passivt) 24 1,094 0,846

Laissez- faire 22 1,568 1,198  Laissez- faire 30 1,092 0,607

Extra 

ansträngning 22 1,742 1,145  

Extra 

ansträngning 31 2,118 1,053

Effektivitet 18 2,014 1,165  Effektivitet 26 2,500 0,843

Tillfredsställelse 23 2,065 1,131  Tillfredsställelse 33 2,561 1,066
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Vid ett ANOVA test med tjänst som mellangruppsvariabel ser man att skillnaderna vad gäller 

ledarskapsfasett inte är signifikanta i något av fallen förutom vad gäller det uppfattade 

transformativa ledarskapet; F(1/22) = 13,65, p = 0,001, n2 = 0,383. Medelvärdet för de 

kollektivt anställda är här 1,623 med en standardavvikelse på 0,773. För tjänstemännen visar 

värdena på medelvärdet 2,419 med standardavvikelsen 0,422.  

 

Tabell 4. 

Regressionsanalys hos tjänstemännen, med transformativt ledarskap som prediktor 

 
Beroende 
variabel R R2 F df1 df2 p 
Utmaning 0,704 0,496 13,786 1 14 0,002
Frihet 0,431 0,185 3,186 1 14 0,096
Idéstöd 0,705 0,497 13,818 1 14 0,002
Tillit 0,59 0,348 6,934 1 13 0,021
Livfullhet 0,762 0,581 19,430 1 14 0,001
Lekfullhet 0,612 0,374 8,378 1 14 0,012
Debatt 0,766 0,587 19,915 1 14 0,001
Konflikt 0,192 0,037 0,538 1 14 0,476
Risktagande 0,461 0,212 3,769 1 14 0,073
Idétid 0,687 0,472 12,501 1 14 0,003
 

Ett ANOVA test på tillfredsställelse mellan de två tjänsterna; kollektivt anställda och 

tjänstemän visare resultaten att det inte finns någon signifikant skillnad; F(1/54) = 2,78, p = 

0,101, n2 = 0,049. Värde för tillfredställelsen över hela organisationen kommer därför 

användas när en regressionsanalys görs med klimatdimensioner som prediktorer, och 

tillfredsställelse som beroende variabel. 

 

När regressionsanalysen utförs med de tio dimensionerna som prediktorer visar uträkningarna 

att två av dimensionerna fungerar som signifikanta prediktorer (Idéstöd, p = 0,032; 

Lekfullhet, p = 0,033). Alla icke- signifikanta prediktorer plockas bort för att göra om 

prediktionen, denna gång enbart med de tidigare signifikanta prediktorerna. Idéstöd är inte 

signifikant längre, p = 0,076, och inte heller lekfullhet, p = 0, 299. Eftersom alla 

dimensionerna korrelerar sinsemellan kan detta påverka resultaten av värdena just vid en 

regressionsanalys. 
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Eftersom inga av dimensionerna visade sig ha en signifikant påverkan på tillfredsställelse 

gjordes en regressionsanalys över hela organisationen (det vill säga utan att ta hänsyn till 

några specifika grupper) av tillfredsställelse. Transformativt-, transaktivt-, laissez- faire 

ledarskap och styrande genom avstånd användes som prediktorer. R = 0,658, R2 = 0,434, 

F(4/19) = 3,636, p = 0,023. 

 

Vid en regressionsanalys över extra ansträngning med tillfredsställelse som prediktor 

upptäcks en signifikant korrelation: R = 0,684, F (1/51) = 44,825, p = 0,000. 

 

Tabell 5. 

Variansanalytisk tabell av klimatets dimensioner mellan tjänstegrupperna; tjänsteman – 

kollektivt anställd 

 

 

Beroende 

variabel df F p n2 

Tjänst Utmaning 1 20,938 0,000 0,304

  Frihet 1 10,542 0,002 0,180

  Idéstöd 1 9,364 0,004 0,163

  Tillit 1 7,846 0,007 0,140

  Livfullhet 1 5,558 0,023 0,104

  Lekfullhet 1 0,045 0,834 0,001

  Debatt 1 1,686 0,200 0,034

  Konflikt 1 11,407 0,001 0,192

  Risktagande 1 8,237 0,006 0,146

  Idétid 1 5,285 0,026 0,099

Error  48       

 

Signifikant skillnad finns i alla dimensioner utom ”lekfullhet” och ”debatt”. Se Tabell 3 för 

medelvärde och standardavvikelse.  

 

Vid ett multivariat ANOVA test mellan åldersgrupperna (x – 35, 36 – 50, 51 – x) för 

transformativt ledarskap, transaktivt ledarskap, styrande genom avstånd (passivt), laissez- 

faire ledarskap, effektivitet, extra ansträngning och tillfredsställelse visar resultaten att det 

föreligger en huvudeffekt för ”styrande genom avstånd (passivt)”, F (2/19) = 4,335, p = 0,028, 

n2 = 0,313. 
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Ett parvisa test utförs för styrande genom avstånd mellan de tre åldersgrupperna och i tabellen 

finns ett signifikant värde som pekar på att de i åldersgruppen x – 35 känner av ett styrande 

genom avstånd i högre grad än de i åldern 36 – 50 gör (p = 0,028). Medelvärdet hos 

åldersgruppen x – 35 är 1,625 och standardavvikelsen; 0,863 medan medelvärdet hos gruppen 

36 – 50 är 0,750 med standardavvikelsen; 0,845.  

 

Ett ANOVA test mellan åldersgrupperna för de tio klimatdimensionerna visar på signifikanta 

huvudeffekter för ”utmaning”, F(2/45) = 5,453, p = 0,008, n2 = 0,195; ”frihet”, F(2/45) = 

3,381, p = 0,043, n2 = 0,131 och ”idétid”, F(2/45) = 4,205, p = 0,021, n2 = 0,157.  

 

Tabell 6 

Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och frekvens (N) för de tre åldersgrupperna med 

signifikant skillnad i dimensionerna; utmaning, frihet och idétid. 

 

 Ålder M SD N 
Utmaning x- 35 1,984 0,723 13
  36- 50 1,460 0,701 23
  51- x 1,988 0,558 17
Frihet x- 35 1,953 0,643 13
  36- 50 1,443 0,608 23
  51- x 1,752 0,669 17
Idétid x- 35 1,261 0,590 13
  36- 50 0,939 0,664 23
  51- x 1,400 0,600 17
 

Tabell 7 

Parvisa test för de tre klimatdimensionerna  mellan åldersgrupperna 

 
Beroende 
variabel (I) Ålder (J) Ålder 

Medelvärdes

skillnad (I-J) Standardfel Sig.(a) N 

              

Utmaning x- 35 36-50 0,645 0,230 0,023 13 

    51- x 0,038 0,245 1,000   

  36-50 x- 35 -0,645 0,230 0,023 20 

    51- x -0,607 0,221 0,026   

  51- x x- 35 -0,038 0,245 1,000 15 

    36-50 0,607 0,221 0,026   

Frihet x- 35 36-50 0,574 0,228 0,046 13 

    51- x 0,221 0,242 1,000   
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  36-50 x- 35 -0,574 0,228 0,046 20 

    51- x -0,353 0,218 0,337   

  51- x x- 35 -0,221 0,242 1,000 15 

    36-50 0,353 0,218 0,337   

Idétid x- 35 36-50 0,442 0,199 0,096 13 

    51- x -0,058 0,212 1,000   

  36-50 x- 35 -0,442 0,199 0,096 20 

    51- x -0,500 0,191 0,036   

  51- x x- 35 0,058 0,212 1,000 15 

    36-50 0,500 0,191 0,036   

Not: Scheffes posthoc har använts 

 

Tabell 8 

Frekvens (N), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för transformativt och transaktivt 

ledarskaps fasetter. 

 
Kollektivt 
anställda    Tjänstemän   

  N M SD    N M SD 

IIA 12 1,563 0,899  IIA 25 2,460 0,841

IIB 17 1,794 1,001  IIB 21 2,417 0,672

IM 21 2,179 0,775  IM 32 2,820 0,733

IS 19 1,684 1,054  IS 25 2,550 0,718

IC 21 1,405 0,986  IC 29 2,017 0,701

CR 19 1,632 0,814  CR 29 2,009 0,712

MbEA 17 1,735 0,822  MbEA 23 1,315 0,843

IIA/B: Idealiserat inflytande a/b CR: Kontinuerligt belönande 

IM: Inspirerande motiverande MbEA: Styrande genom avstånd (aktivt) 

IS: Intellektuellt stimulerande  

IC: Individuellt hänsynstagande 
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DISKUSSION 

 

Tabell 2 visar att det råder ett mer gynnsamt klimat på den del av F.T. Nordic AB som 

tjänstemännen finns. När värdena lagts in i ett diagram med Ekvalls standardiserade 

variationsvidds- skalor av Isaksen m.fl. (1998) som i Figur 3 syns detta än mer tydligt. 

I Figur 3 kan ses att tjänstemännens utmaning, frihet, idéstöd, livfullhet och idétid ligger 

precis under eller i den undre delen av de värdena som karaktäriseras som innovativa. Värden 

för dimensionen tillit ligger högt på den stapeln som karaktäriserar innovativt klimat, men då 

det innovativa och stagnerade klimatets värden överlappar varandra så snuddar det även vid 

de, inom dimensionen, stagnerade värdena. Även lekfullhet har ett innovativt värde, samtidigt 

som det ligger nära det stagnerade värdet. Värden för debatt och konflikt är väldigt 

imponerande. Risktagande ligger mitt emellan de staplar som utgör innovativt respektive 

stagnerat klimat. Med detta som underlag skulle kunna påstås att tjänstemännen på F.T. 

Nordic AB har bedömt klimatet som innovativt, om än inte optimalt. Detta är positivt för 

arbetsklimatet och leder till att medarbetarna diskuterar öppet med varandra, hjälper varandra 

att hitta lösningar på problem och tar egna initiativ. För att kunna ha relationer där man öppet 

kommunicerar idéer och där man känner en arbetsglädje krävs lugna relationer men även tid 

och möjligheter att göra det. Varje dimension skulle kunna ha lite bättre värde för att (enligt 

Isaksen m.fl.[1998]) vara optimal, men de värden som mätts upp av GEFA formuläret under 

denna undersökning är likväl någorlunda imponerande.  

 

I Tabell 2 kan också värdena för den kollektiva avdelningen på F.T. Nordic AB ses. Här ser 

värdena klart sämre ut inom nästan alla dimensionerna. I dimensionen utmaning ligger 

värdena till och med en liten bit under de värden som skulle karaktäriseras som stagnerade. 

Lågt värde på utmaning visar på att medarbetaren upplever en låg motivation och 

meningsfullhet med sitt arbete. Detta kan bero på att arbetsuppgifterna är mindre varierande 

på den kollektiva sidan än på tjänstemannasidan. Frihet, idéstöd, livfullhet, konflikt och idétid 

har värden som ligger ungefär mitt i de stagnerade dimensionsstaplarna. Den låga känslan av 

frihet, som kan leda till lågt initiativtagande, kan bero på att inget större initiativtagande 

behövs i samma mån som hos tjänstemännen. Detta eftersom kollektivt anställda inte sällan 

får instruktioner om vad som ska tillverkas, och ramarna att gå utanför direktiven är 

naturligtvis inte särskilt stora. En högre grad av frihet kan också vara att individen får 

möjlighet att bestämma över schemaläggning, diskutera problem som uppstår, hur arbetet ska 

läggas upp och liknande. Konfliktvärdet är något högre på den kollektiva sidan än vad den är 
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hos tjänstemännen. Detta pekar på att eventuella spänningar lättare uppstår på denna sida av 

organisationen. Enligt Ekvall (1990) skulle låga värden på dimensionerna tillit och utmaning 

kunna bero på en konkurrensorienterad chef. En låg tillit till varandra kan givetvis även 

påverka antal och grad av konflikter. Som Ekvall (1985) säger så är gränsen mellan konflikt 

och debatt hårfin. Enligt Wheelan (2005) behöver gruppen inte nödvändigtvis bli negativt 

påverkad av konflikt, den kan även bli positivt påverkad. Det är friheten att få vara sig själv 

och kunna misstycka utan att vara rädd för att bli bestraffad som är det viktiga. Även hur 

ledaren hanterar konflikt är viktigt. Wheelan (2005) tar upp två typer av konflikt: substantiva 

konflikter vilka är när det råder bristande överensstämmelse om saker som mål, normer och 

andra uppgiftsrelaterade tvistemål och interpersonella konflikter som är när det genereras ren 

oförenlighet, eller fientlighet, mellan personer. Konfliktupplösning som fokuserar på att 

avsluta eller helt undvika konflikt samt konfliktbehandling uppmanar istället till konstruktiva 

dialoger är två alternativa sätt att handskas med konflikt (Wheelan, 2005). 

 

Som det tidigare nämnts i inledningen är det när det uppstår konflikter inom organisationen 

viktigt att ledaren kan hantera problem både individuellt och mellan individer och på så sätt 

fungera som en rådgivare. Genom att ledaren fungerar som en kommunikatör mellan 

människor kan denne lösa konflikter och istället utveckla relationerna inom organisationen.  

 

Debatt och lekfullhet hos de kollektivanställda liknar tjänstemännens värden då de befinner 

sig precis på toppen av eller en bit ovanför de stagnerade värdena för respektive klimat. Det 

finns således ingen signifikant skillnad de två tjänsterna emellan på dessa dimensioner. Det 

innebär att det råder en lättsamt humoristiskt stämning på båda sidor och att medarbetaren, i 

viss mån, kommer med nya idéer. Risktagande ligger mitt emellan de värden som 

karaktäriseras av innovativt respektive stagnerat.  

 

Klimatet hos de kollektivt anställda kan anses vara stagnerat. Förmodligen känner 

medarbetaren här ett ointresse i vad det är han eller hon gör samt har en likgiltighet för F.T. 

Nordic AB. Det är enstaka, i stagnerade organisationer, som känner en inre, intrinsisk 

motivation av att gå till arbetet. En känsla av endast extrinsisk motivation kan lätt leda till att 

medarbetaren endast utför det som förväntas av dem och inte mer.  

 

Individer i en stagnerad organisation tar inte egna initiativ i samma grad som det görs på en 

innovativ organisation. Detta kan grunda sig mycket på att de inte känner att de får det stöd 
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och den uppmuntran som behövs för att de ska känna trygghet i relationerna på arbetsplatsen. 

Att ha en ledare med inställningen ”inga andra sätt är rätta utom de mina” kan lätt dra ner på 

både idéstöds-, idétids- och frihetsdimensionen. Trygghet kommer förmodligen inte heller 

finnas i relationen eftersom medarbetaren hela tiden kommer att känna en rädsla över att han 

eller hon inte gör så som ledaren anser vara rätt. Därför är det viktigt att ledaren tar tillvara på 

den viktiga kompetens som finns hos medarbetaren.  

 

I stagnerade organisationer finns en tendens att, utan ifrågasättande, följa ett visst mönster 

varje dag. En brist på ifrågasättande skulle förmodligen hittas i större omfattning i 

organisationer som är väl etablerade sedan generationer tillbaka. Även inom industrin kan 

säkerligen ett mer monotont arbetssätt hittas eftersom produkten man eftersträvar fungerar bra 

som den är och eftersom det är ingenjörer som undersöker och tar fram eventuella 

förändringar. Detta skulle då innebära att ”organisationen” inte behöver ta del av de idéer som 

finns hos, i det här fallet, de kollektivt anställda och därmed behöver de inte heller tillgodose 

mer idétid.  

 

F.T. Nordic AB har en historia bakom sig som författarna fått uppfattningen av att de är stolta 

över. Detta kan vara väldigt nyttigt för medarbetarens identitet med organisationen. En sådan 

organisation har förmodligen inga problem att framföra sina värderingar och mål men för 

mycket fokus på historien kan kanske låsa blickarna på det man är och alltid har varit bra på 

istället för det man skulle kunna bli bra på. Dagens samhälle har visat sig ha en stor 

förändringspotential och det som skulle satsas på igår ska inte helt säkert satsas på idag. Detta 

har lett till att ledare som eftersträvas bör vara förändringsorienterade, ett beteende som ofta 

finnes hos den tranformelle ledaren. 

 

Just dimensionerna; idétid och idéstöd har relativt låga värden både hos de kollektivt anställda 

och hos tjänstemännen, vilket enligt Ekvall (1990) pekar på att ledarna agerar mer 

eftertänksamt vad gäller nya idéer snarare än att vara handlingsbenägna. Att lägga mer vikt på 

dessa två, kanske till och med ställa någon form av ”idékrav” behöver inte innebära fler 

utgifter. Snarare kan det innebära att många nya idéer som gör just F.T. Nordic AB unikt 

dyker upp. Inte nödvändigtvis kommer det heller att leda till ökad omsättning, däremot ett 

gynnat klimat. Vid införande av idéstöd och idétid kommer förmodligen även debatt att öka 

och vad som är viktigt för ledarna på organisationen är att lära sig hantera denna debatt just 

för att inte konfliktdimensionen ska påverkas negativt. Något som, till en början, skulle kunna 
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göras är att lägga vikt på de tankar och idéer som kan tänkas komma fram på kafferaster, 

lunch och liknande. Inte sällan är det här det diskuteras hur dagen och veckan har gått.  

 

Skillnaden mellan de två tjänstesektorerna som ses i Tabell 5 är signifikanta i samtliga fall 

utom i lekfullhet och debatt. I den administrativa delen av organisationen hittas förmodligen en 

högre grad av delegation, vilket även de högre värdena på den transformativa 

ledarskapsfasetten indikerar. Hos de kollektivt anställda antas att medarbetarna antagligen 

enbart deltar i delar av produktionen och kanske vissa inte ens kommer i närheten av själva 

slutprodukten. Även om det inte finns empiriska belägg för Marx alienationsteori, som säger 

att det inte ligger i människans sanna natur att göra delar av en produkt, tros det finnas en risk 

att detta leder till avhumanisering. Högre grad av delegering samt uppgifter som utförs av 

samma individ från början till slut går mer hand i hand med det Marx skulle vilja kalla för 

”människans sanna natur” och i sin tur motverkar det alienation. Med detta inte sagt att det inte 

skulle behövas förbättringar även bland F.T. Nordic AB:s tjänstemän. En högre grad av 

delegering kan leda till empowerment vilket i sin tur kan öka motivationen hos den anställde 

som känner mer tillfredställelse och mening med sitt arbete. Detta gäller givetvis inte om 

ansvar delegeras för en uppgift som den anställde inte behärskar.  

 

Alltså ses klart och tydligt att klimatet enligt Ekvall är stagnerat hos de kollektivt anställda 

och närmar sig ett innovativt sådant för tjänstemännen. För att få svar på vår första hypotes; 

om ett transformativt ledarskap leder till ett innovativt klimat, måste Tabell 3 ses vidare på, 

vilken visar medelvärden över ledarskapsstilen i de olika tjänsteavdelningarna. Här ses klara 

skillnader framförallt i den transformativa delen som även visar sig vara den enda 

signifikanta.  

 

Eftersom det råder ett innovativt klimat hos tjänstemännen utfördes en regressionsanalys på 

tjänstemännens värden på ledarskapet ifråga och deras värden på de olika dimensionerna. I 

Tabell 4 pekar dessa värden på att man kan predicera dimensionerna utefter mängden 

transformativt ledarskap. I sju av de tio dimensionerna som karaktäriserar klimatet ses att 

transformativt ledarskap leder till högre värden. Konflikt (som skulle få lägre värde för att det 

skulle vara positivt) finns inte bland dessa sju dimensioner. H1 blir alltså bekräftad och därför 

kan påstås att ett transformativt ledarskap leder till ett innovativt klimat.  
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Medelvärdet över tjänstemännens del av organisationen är 2,419 för det transformativa 

ledarskapet. Bass (1998) menar att det de optimala värdena inom varje ledarskapsfasett är 

som följer: 

 

• Transformativt ledarskap > 3,0 

• Transaktivt ledarskap < 2,5  

• Laissez- faire < 1,0  

• Styrande genom avstånd (passivt) < 1,0  

 

Hos tjänstemännen ligger värdena för transformativt ledarskap precis under de Bass (1998) 

rekommenderar, samt över de värdena för transaktivt, laissez- faire och passivt styrande 

genom avstånd. Hos de kollektivt anställda är de än mer skilda från de Bass rekommenderar 

(skillnaden är inte signifikant i andra fall än för det transformativa ledarskapet). Skulle 

värdena inom de båda tjänsterna närma sig 3,0 för transformativt ledarskap, 2,5 för transaktivt 

ledarskap, 1,0 för laissez- faire och 1,0 för styrande genom avstånd kan även förväntas att 

klimaten kommer att förändras mot det positiva.  

 

Det kan vara att arbetsuppgifterna på den kollektiva sidan inte har lika stor användning av ett 

förändringsorienterat ledarskap och därmed blir ett transformativt ledarskapsbeteende inte lika 

nödvändigt här. 

 

Vid jämförelse med Tabell 3 ses att det enda som egentligen följer Bass förslag på optimalt 

ledarskap, hos de kollektivt anställda, är de transaktiva värdena. Det finns som sagt ingen 

signifikant skillnad mellan de kollektivt anställda och tjänstemännen i någon annan fasett än 

den transformativa. Det kan likväl nämnas att värden hos tjänstemännen, för laissez- faire och 

styrande genom avstånd (passivt) ser mer framgångsrika ut än de gör hos de kollektivt 

anställda. Värdena på laissez- faire ligger över vad som rekommenderas vilket kan betyda att 

en del av ledarna endast reagerar då problem är riktigt allvarliga och i vissa fall undviker att ta 

beslut. Detta skulle kunna påverka medarbetarna negativt på så sätt att de upplever en 

villrådighet hos sin ledare och att ledaren undviker att besvara viktiga frågor. Ledarskapet på 

den kollektiva delen av företaget är mindre gynnsam för klimatet vilket också speglar sig i 

just de värden som har fåtts fram ur GEFA formuläret. 
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För att gå vidare till vår andra hypotes; att det finns en positiv korrelation mellan 

organisationsklimatet och tillfredsställelse. Efter att ha gjort ett ANOVA med tillfredsställelse 

som beroende variabel och de tio klimatdimensionerna som prediktorer kan ses att det inte 

finns någon signifikant korrelation bland någon av dimensionerna. Det verkar således som om 

det inte är ett innovativt klimat som leder till tillfredsställelse. Ett f- test som görs visar också 

att de två tjänsterna; kollektivt anställda och tjänstemän inte har några värden som pekar på 

skillnader vad gäller känsla av tillfredställelse. Trots att den kollektiva delen av F.T. Nordic 

AB är stagnerad och tjänstemännens del av organisationen är innovativ, hittas ändå inte någon 

signifikant skillnad på tillfredsställelsen. Detta pekar på att klimatet inte kan predicera 

tillfredsställelse. Dessa resultat står här i kontrast till vad Hellriegel och Slocum (u.å. i Ekvall, 

1985) hävdar, då de funnit en korrelation mellan klimat och tillfredställelse i flera 

undersökningar. Varför inte samma resultat har erhållits kan bero på ett antal faktorer, som 

exempel vår låga svarsfrekvens. Istället kan avläsas att det kan vara typen av ledarskap som 

påverkar upplevelsen av tillfredställelse på arbetsplatsen. 

 

H2 blir därmed förkastad; det finns inget samband mellan organisationsklimatet och känslan 

av tillfredställelse.  

 

Vad gäller vår tredje hypotes; att det skulle finnas en positiv korrelation mellan 

tillfredställelse och extra ansträngning. Det finns ett klart och tydligt samband mellan 

tillfredsställelse och grad av ansträngning, där högre tillfredsställelse leder till att man 

anstränger sig extra: R = 0,684, F (1/51) = 44,825, p = 0,000. 

Syftet var att se om ledarskapet påverkade klimatet som i sin tur påverkade känslan av 

tillfredsställelse som vidare påverkade graden av extra ansträngning man lade ner på 

uppgiften. Det har visat sig att typen av ledarskap påverkar klimatet som råder i 

organisationen. Detta går hand i hand med vad många andra säger; att ledarskapet är en viktig, 

eller en av de viktigaste variablerna i hur organisationens medarbetare uppfattar sin situation. 

Vidare pekar resultaten på att klimatet inte påverkar känslan av tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Tillfredställelsen påverkar däremot graden av extra ansträngning. Den 

bakomliggande tanken vid formulerandet av hypoteserna var att ledarskapet var viktigt för hur 

motiverade och hur mycket energi medarbetaren skulle lägga ner i sin uppgift. Våra hypoteser 

håller inte hela vägen, däremot kan det ses att ledarskapet spelar en stor roll på både klimatet 

och den ansträngning medarbetaren lägger ner. Att eftersträva högre värden på den 

transformativa ledarskapstilen, kan påverka medarbetaren positivt genom att höja dennas 
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motivation och med detta även graden av extra ansträngning. Vad som även skulle kunna öka 

känslan av tillfredställelse är att ledarna ger sina medarbetare feedback. På detta sätt känner 

medarbetarna att de behandlas som individer med individuella behov. Detta visar att det är 

viktigt med en ledare som även är relationsinriktad och inte bara fokuserad på uppgiften. 

 

Samtidigt som det gjordes en undersökning på F.T. Nordic AB ställdes demografiska frågor 

för att på så vis se om det kunde fastställas skillnader i klimat och hur man uppfattade 

ledarskapet beroende på variabler som ledarens kön, medarbetarens ålder etcetera. Det slutade 

dock med att många av dessa demografiska variabler skulle visa sig vara meningslösa 

eftersom en eller flera av dess variabelvärden utgjorde, antingen en minoritet eller en 

majoritet. ”Kön på respondenten”, ”anställningstid”, ”ledares kön” och ”respondentens 

organisationsnivå” kommer därför inte att bearbetas.  

 

Tabell 6 tar upp den enda signifikanta skillnaden mellan åldersgrupperna, nämligen den som 

finns i passivt styrande genom avstånd. Det finns en skillnad mellan åldersgruppen x – 35 och 

36 – 51 där den yngre gruppen känner av ett större styrande genom avstånd (passivt) än den 

äldre. Dessa resultat gäller även tjänsterna emellan, det vill säga att känslan av mer passivt 

styrande genom avstånd finns i högre grad hos de yngre både i den kollektiva delen av F.T. 

Nordic AB och bland tjänstemännen. Det skulle kunna bero på att de äldre har varit på 

organisationen under en längre tid vilket kan leda till att de gör färre fel som bestraffas.  

 

Tabell 7 visar att det finns signifikanta skillnader åldersgrupperna emellan. Detta vad gäller 

”utmaning”, ”frihet” och ”idétid”. Åldersgruppen ”36 – 50” år känner mindre utmaning än 

vad populationen i de två andra grupperna känner. Även om det bara är signifikant den yngre 

och den mellersta gruppen emellan så är fallet detsamma vad gäller känsla av ”frihet”. Kurvan 

för ”idétid” ser likadan ut, skillnaden här är dock att värden mellan den mellersta gruppen och 

den äldre är de som är signifikanta. De som befinner sig mellan åldrarna 36 och 50 år verkar 

alltså känna mindre utmaning, mindre frihet och känner att de får mindre idétid än den yngre 

och den äldre åldersgruppen.  

 

Tabell 8 visar att värdena för samtliga transformativa ledarskapsbeteenden är högre på 

tjänstemannasidan. Därför kan tänkas att ledaren motiverar och stimulerar sina medarbetare i 

högre grad. Ledarna uppmuntrar, stödjer och ”coachar” också sina medarbetare i större 

utsträckning än hos de kollektivt anställda. För att motverka ett stagnerat klimat och att 
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medarbetarna hos de kollektivt anställda upplever frustration är det viktigt att ledaren lyssnar 

och även uppmuntrar till nytänkande. Kanske känner inte de kollektivt anställda sig sedda och 

därför är det även viktigt med individuellt stöd. Det är viktigt att försöka närma sig Bass 

värden vad gäller ledarskapet även hos de kollektivt anställda för att de ska få en högre 

motivation vilket i sin tur kan leda till en högre effektivitet i organisationen.  

 

Vad gäller de transaktiva värdena finns det ingen signifikant skillnad mellan respektive tjänst, 

dock kan man se att värdena för kontinuerligt belönade är högre på tjänstemannasidan. 

Ledarna hos de kollektivt anställda skulle kunna öka medarbetarnas motivation genom att i 

större grad belöna goda insatser. Aktivt styrande genom avstånd har högre värden på den 

kollektiva sidan, vilket innebär att ledaren här undviker misstag genom att upprätthålla regler. 

Detta kan hänga ihop med klimatdimensionen risktagande som har lägre värden bland de 

kollektivt anställda. Troligtvis är man alltså här mer försiktig med att testa nya metoder än på 

tjänstemannasidan. Den transaktiva ledaren arbetar mer effektivt i en stabil miljö medan en 

transformativ ledare troligtvis behövs mer på tjänstemannasidan där värdena för risktagande 

är högre. Detta hör ihop med vad som sades i inledningen om chefskap och ledarskap, då det 

på den kollektiva sidan verkar förekomma mer chefskap som står för drift och förvaltning av 

verksamheten. Ledare står istället för framåtriktning och förändring, vilket mer verkar likna 

de transformativa ledarskapsbeteenden som förekommer på tjänstemannasidan. Att det 

föreligger kan som sagt bero på den skillnad som trots allt föreligger i de arbetsuppgifter som 

utförs inom respektive tjänst.  

 

Metoden som valdes var nöjaktig för utförandet av undersökningen. De två formulären har 

försett författarna med den information som anses ha varit nödvändig för att kunna kontrollera 

hypoteserna. Dessa väletablerade mätinstrument har gett en väldigt god validitet i 

undersökningen. Däremot skulle kunna påstås att svarsfrekvens från de kollektivt anställda 

var väldigt låg. Tjänstemännens svarsfrekvens var över förväntan och tillsammans med den 

kollektiva frekvensen nåddes acceptabla 45,6% och 46,4%. Undersökningen påbörjades med 

en tro att det skulle råda ett sämre klimat på den kollektiva sidan. Detta skulle även vara en 

förenklande faktor när sedan klimatet jämfördes med typen av ledarskap som rådde bland 

gruppen. När sedan svarsfrekvensen; 35,8% respektive 34,3% bland de kollektivt anställda 

uppstod stärkte detta tron angående klimatet. Då denna vetskap, eller tro, fanns redan innan 

undersökningen påbörjades skulle egentligen mer energi lagts ner på att öka svarsfrekvensen 

bland de kollektivt anställda i undersökningen. Detta hade kunnat uppnås genom att 
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exempelvis hålla en muntlig förberedelse med anvisningar, under fem minuter på lunchen. 

Våra värden skulle kunna kritiseras då det kan vara, på grund av  svarsfrekvensen från de 

kollektivt anställda, svårt att generalisera över organisationen. Svar från cirka en tredjedel av 

de anställda ger en tveksamhet till om man verkligen kan generalisera de resultat som samlats 

in över alla de kollektivt anställda. Samtidigt vill påpekas att en god normalfördelning på 

majoriteten av värdena finns. Detta pekar på att man skulle kunna utgå från att de övriga hade 

svarat på liknande vis. Som tidigare indikerats, kan då den låga svarsfrekvensen vara en 

biverkan på ett stagnerat klimat. Är fallet så skulle resultatet ha blivit sämre, på GEFA- 

formuläret. Standardavvikelser hos de kollektivt anställda är också väldigt låg vid 

klimatmätningen; runt 0,650. För ledarskapsmätningen är den en aning högre och skiljer sig 

markant de olika fasetterna emellan. Här har också fler av frågorna hoppats över vilket 

innebär att det finns ytterliggare färre respondenter inom vissa av fasetterna. Detta skulle 

kunna vara orsak nog att ifrågasätta generaliserbarheten och därmed även resultaten. 

 

Det var synd att de flesta av de demografiska variablerna var oanvändbara. Speciellt vad 

gäller kön där inte lika mycket forskning har bedrivits hade varit intressant att lära sig mer 

om. Vi skulle gärna se att kvalitativa undersökningar utfördes för att ta reda på om det finns 

några skillnader vad gäller, framförallt, uppfattning av ledaren beroende på dennes kön, men 

även beroende på de andra demografiska variablerna vi tog upp och eventuellt fler. Det hade  

också varit intressant att utvärdera varje enskild ledare inom organisationen, för att se vilken 

ledarskapstil denne använder och hur den fungerar. På grund av tidsbrist blev detta omöjligt.  

Vid en sådan händelse hade det varit kul att se fler deltagare i undersökningen. Vi vet inte hur 

pass monotont arbetet är hos de kollektivt anställda eller om de tillämpar skift av 

arbetsuppgifter. Det som också vore intressant att veta är vad individerna på den kollektiva 

sidan egentligen har att säga till om angående exempelvis; arbetsuppgifter, schemaläggning 

och liknande. Vetskapen om sådana ting hade givetvis hjälpt oss i analyserandet av materialet. 

Detta har dock översetts på grund av brist på tidigare erfarenhet. 
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Bilaga 1 
 
För att kunna göra jämförelser inom organisationen vill vi gärna att ni tar er tid att svara på de 
sista frågorna. Frågorna delar in er i ”klasser” och det är av vikt för att vi ska kunna se om det 
finns någon skillnad beroende på kön, ålder och hur länge ni arbetat på F.T. Nordic AB.  
 
Eftersom frågorna är av beskrivande karaktär har vi bestämt oss för att göra svarsalternativen 
”klassindelade” så ni ska kunna känna att er anonymitet bevaras. Anonymiteten är en 
milstolpe i denna undersökning och alla svarsenkäter kommer att hanteras med största 
diskretion. Eventuella svar som skrivs in på dator kommer att krypteras och hanteras endast 
av oss som försöksledare.  
 
 
Kön: 
 

 Kvinna  Man 
 
 
Ålder: 
 

 x – 25   26 – 30   31 – 35   36 – 40   41 – 45   46 – 50   51 – 55  
 

 56 – 60   61 – x  
 
 
 
Anställningstid: 
 

 0 – 6 månader  7 månader – 2 år  2 – 5 år  Mer än 5 år 
 
 
Om du anser att något av vikt har uteslutits eller om du har några kommentarer får du 
gärna dela med dig av dessa här under: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla svar kommer att behandlas med diskretion!!! 

 
 

 
 

Vi vill tacka för just Din medverkan i undersökningen. 
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Bilaga 2 
 

Glöm nu inte bort att svara på denna sista enkla fråga: 
 
 
 
 
 
Den närmsta ledaren som du har bedömt i detta frågeformulär är en: 
 
 

 Kvinna  Man 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur är klimatet hos er? 

 
Vi är två studenter från Lunds Universitet som håller på att 
skriva vår C– uppsats. Inför detta har vi tagit kontakt med 
Faiveley och fått lov att göra en undersökning i er 
organisation. Undersökningen går ut på att vi mäter vilken typ 
av ledarskapsstil som finns hos er, samt hurdant ert 
organisationsklimat ser ut. 
 
För att kunna göra detta är vi i stort behov av just din hjälp 
när det kommer till att fylla i svarsenkäterna. Ni kommer att 
få två olika enkäter att fylla i; en för organisationsklimatet 
och en för ledarskapsstilen. Enkäterna har 45 respektive 50 
påståenden och tar inte mer än 15– 20 minuter, vardera, att 
besvara. I samråd med Gun Persson på Faiveley Nordic Transport 
AB är det upp till varje medarbetare om han/ hon vill fylla i 
enkäten hemma eller på arbetsplatsen. Onsdag den 12 april 
delas enkäterna ut och senast torsdag den 20 april vill vi att 
ni ska ha förslutit kuverten och lämnat in dessa till Rose– 
Marie Månsson. 
 
Då ingen ska kunna härleda svaren till dig har vi bestämt att 
inga namn  ska skrivas på enkäterna och all information vi får 
ut av denna undersökningen kommer att skötas med största 
diskretion. De enda som kommer att ta del av de enskilda 
svaren är vi två som skriver uppsatsen. Allt för att du ska 
kunna känna dig anonym i dina svar.  
 
Vi skriver denna förberedelse till er för att understryka hur 
viktigt det är för oss att vi får in så många svar som möjligt 
så vi kan dra säkra slutsatser. 
 
Har ni några frågor får ni hemskt gärna höra av er till oss: 
 
fenixbretz@hotmail.com 
sofia_ronnerling@hotmail.com 

       
Tack på förhand/ 

    Sofia Rönnerling & 
    Fenix C. Bretz 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du Glömmer Väl Inte!? 

 
 
 
Den 20:e april är nu här och vi har hämtat de inlämnade 
enkäterna. 
 
 
Eftersom det är av stor vikt att vi får in så många svar som 
möjligt har vi bestämt oss för att de som ännu inte fyllt i 
formulären ska kunna göra det fram till Tisdagen 25:e april 
och lämna till Rose– Marie i ett förslutet kuvert. 
 
Enkäterna tar tillsammans 30—40 minuter att fylla i.  
 
Det är det upp till varje medarbetare om han/ hon vill fylla i 

enkäten hemma eller på arbetsplatsen.  
 
Enkäterna kommer endast att hanteras av oss två studenter och 

inga namn skrivs på enkäterna för att du ska kunna känna 
dig anonym och svara med uppriktighet. 

 
 
 
 
 
 
Har ni några frågor får ni hemskt  
gärna höra av er till oss: 
 
 
fenixbretz@hotmail.com 
sofia_ronnerling@hotmail.com 

   Tack på förhand/ 
    Sofia Rönnerling & 
    Fenix C. Bretz 
  


