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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to investigate how different leadership styles affect the organizational 

climate at Landvetter Airport. Material used for measuring the organizational climate is the 

GEFA questionnaire and for the leadership styles the MLQ questionnaire. The number of 

participants is 48. Our results indicate an overall transactional leadership style among the 

leaders at the airport and also relatively high scores on laissez-faire leadership. The results of 

the organizational climate show signs indicating a rather stagnated organization. The results 

of the measure also show that the present leadership styles affect the organizational climate 

negatively and lack in its ability to create an innovative climate. The airport has recently gone 

through some organizational changes and suffers from economical difficulties. Our 

conclusion is that this has had a considerable impact on our results. 
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BAKGRUND 

Under hösten har institutionen för psykologi vid Lunds universitet inlett ett samarbete med 

Luftfartsverket. Målsättningen för samarbetet är att studera ledarskap och organisationsklimat 

på Luftfartsverkets flygplatser. Under hösten 2003 genomförs studier på två av verkets större 

flygplatser. 
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Ledarskap har under 1900-talet studerats utifrån många olika synvinklar. Forskarna har byggt 

sina teorier utifrån olika uppfattningar om vad som är kärnan i ledarskap. På så vis har de 

teorier kring ledarskap som utarbetats bildat olika skolor. Under åren har man utgått från att 

lägga fokus på ledarens egenskaper, ledarens uppförande, ledarens inflytande och makt, och 

slutligen situationens inflytande på hur ledarrollen skapas. Sedan slutet av 1970-talet har 

utvecklingen gått mot att sammanföra dessa olika synsätt och se en helhet i ledarskapet och 

hur detta fungerar i organisationen. Ett resultat av detta är utvecklingen av transformella 

ledarskapsteorier som idag är mycket omtalade och betydelsefulla inom 

arbetslivsforskningen. 

 
En parallell utveckling är att man försöker klargöra och sära på begreppen management och 

leadership, dvs. chefsskap och ledarskap. Dessa begrepp har genom åren ofta använts 

likvärdigt, vilket är felaktigt. Yukl (2002) menar att en chef värderar ordning, stabilitet och 

effektivitet. En chef fokuserar på hur uppgifter utförs och strävar efter att medarbetarna skall 

uppnå ett så bra resultat som möjligt. Ledaren värderar istället flexibilitet, anpassning och 

nyskapande. Denne fokuserar också på att göra uppgifterna meningsfulla för medarbetarna 

och nå ett samförstånd om vad som är viktigt och värdefullt. Detta går också att knyta an till 

teorierna om transformellt och transaktionellt ledarskap. En chef är främst intresserad av 

resultat, förvaltning och drift i organisationen och kan därmed hänföras till teorin om 

transaktionellt ledarskap. En ledare fokuserar mer på förändring och att föra organisationen 

framåt, vilket är typiskt för transformellt ledarskap (Ekvall, 1996). 

 
I och med denna utveckling har det skett en intressant vändning. Tidigare har ledaren själv 

varit i fokus för forskningen på området. Även idag är det främst ledaren man fokuserar på 

när ledarskap studeras utifrån ett transaktionellt perspektiv. Den transformella 

ledarskapsteorin växte fram delvis som ett alternativ till det transaktionella ledarskapet. 

Genom detta kom istället medarbetarnas betydelse för ledarskapet att sättas i fokus. Den 

transformella ledaren lyssnar på och uppmuntrar sina medarbetare, medan den transaktionella 

ledaren är mer koncentrerad på organisationens resultat. 

 

Ledarens roll innebär makt och ansvar. En av ledarens viktigaste uppgifter är att fördela 

arbetsuppgifter och ansvara för att dessa utförs på ett sätt som gynnar organisationen. Ledaren 

ansvarar också för samverkan, planering, förändring och omstrukturering av organisationen. 
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Organisationer kan beskrivas som ett levande system. För att kunna titta på, och förstå en 

organisation måste man känna till dess historia, ålder och mognadsgrad. Utan insikt i dessa 

faktorer kan man varken beskriva eller ingripa. Ledaren måste ha förmåga att läsa av mönster 

och relationer inom organisationen för att kunna skapa ett bra arbetsklimat (Nerell & 

Sandberg, 1998).  

 

Transformellt ledarskap 

 
Det transformella ledarskapet beskrevs under slutet av 1970-talet av James McGregor Burns 

och har sedan vidareutvecklats av flera forskare som Bass (1985), Howell och Avolio (1993), 

Bycio, Hacket och Allen (1995), Avolio, Bass och Jung (1997). Den främste av dessa forskare 

är Bernard M. Bass som har kommit att bli betydelsefull inom området. När man började 

utveckla det transformella ledarskapet satte man det i motsatsförhållande till den 

transaktionella ledarskapsstilen.  

Tidigare talades det mycket om det karismatiska ledarskapet som Max Weber redan under 

1940-talet beskrev. Ordet karisma är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder ”gudagåva”. 

Weber menade att karismatiska ledare har förmågan att stärka och vägleda sina medarbetare, 

särskilt i krissituationer. Weber lade tyngdpunkten på hur medarbetaren uppfattar sin ledare 

och att denna har extraordinära egenskaper (Yukl, 2002). Dessa två ledarskapsstilar används 

ofta i samma sammanhang och är lika på många sätt. Trots detta är det två olika teorier som 

bör hållas isär. Det transformella ledarskapet är förutom en motpol till det transaktionella 

ledarskapet också en vidareutveckling av den karismatiska stilen. Grundidén bakom det 

transformella ledarskapet är att ledaren besitter en förmåga till nytänkande och att få 

medarbetarna motiverade. Ledaren får sina medarbetare att nå längre än vad de själva tror är 

möjligt. Det man fokuserade på var att ledaren ska skapa mening med arbetet och att arbetet 

bidrar till en personlig utveckling för medarbetarna. Medarbetarna känner respekt, tillit, 

lojalitet och beundran inför ledaren.  

Bass var den första som operationaliserade den transformella ledarskapsmodellen till ett 

mätinstrument. Därför är det också hans modell som legat till grund för det mesta av den 

empiriska forskningen på området (Conger, 1999). 

 

Den utarbetade modellen omfattar fyra olika komponenter: 

Idealiserat inflytande- Ledaren fungerar som en inspirationskälla och rollmodell. Ledaren 

betonar ett gemensamt syfte och vikten av hängivenhet, tillit och lojalitet för att nå detta. 
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Medarbetarna uppfattar ledaren som en mycket kapabel person som besitter åtråvärda 

egenskaper. 

Inspirerande motiverande- Ledaren uppmuntrar sina medarbetare till ett arbets- och 

tankesätt som gynnar både den enskilde individen och organisationen. Ledaren inspirerar, 

skapar mening och ger en framtidsvision. 

Intellektuellt stimulerande- Ledaren uppmuntrar sina medarbetare att vara kreativa och att 

hantera konflikter och problem på ett konstruktivt sätt. Ledaren uppmuntrar även till 

nytänkande och ifrågasätter organisationens traditionella handlingsmönster. 

Individuellt hänsynstagande- Ledaren tar hänsyn till individernas ambitioner och behov. 

Ledaren stödjer och uppmuntrar den personliga utvecklingen. Ledaren uppmuntrar också en 

tvåvägskommunikation och finns till hands bland medarbetarna. 

 

Enligt Bass är transformellt ledarskap alltid effektivt, oavsett organisationskultur eller 

situation. Bass menar alltså att det inte finns några situationer där det transformella 

ledarskapet är ineffektivt. Däremot är det inte lika effektivt i alla situationer eftersom olika 

variabler påverkar dess effektivitet i kontexten (Yukl, 2002). Detta är också intressant ur en 

kulturell synvinkel. Olika kulturer har olika värderingar och vi uttrycker oss på olika sätt. 

Därför varierar effektiviteten hos denna typ av ledarskap på olika platser i världen. 

 

Ett begrepp som tas upp i litteraturen kring transformellt ledarskap är empowerment. Det 

innebär att ledaren stärker produktiviteten och motivationen hos sina medarbetare genom att 

delegera ansvar och på så sätt få dem att känna sig delaktiga och viktiga. Den transformella 

ledaren anses ha större kapacitet till empowerment än den transaktionella. Empowerment 

resulterar i bättre insikt om organisationens syfte och mål för medarbetarna. Det ger även 

medarbetaren en bättre insikt om sin egen förmåga och kompetens att nå uppsatta mål. Detta 

påverkar medarbetarnas prestationer i en positiv bemärkelse. Empowerment är speciellt 

betydelsefullt när organisationer befinner sig i omstrukturering och förnyelse. Empowerment 

kan även ha en negativ effekt på medarbetarna eftersom det kan hindra individernas egen 

flexibilitet och kreativitet. Delgivningen och medarbetarnas insikt kring företagets mål kan ge 

en känsla av att dessa redan är uppsatta och klara, trots att syftet med delgivningen är positivt. 

Insikten och den kännedom som medarbetarna får gör det också lättare för den enskilde 

individen att gå emot organisationens uppsatta mål (Bass, 1998). Går man miste om den 

diskussion som den transformella ledaren eftersträvar och individen går sin egen väg, blir 

detta negativt. 
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Den transformella ledarens främsta egenskaper omfattar förmågan att skapa en positiv känsla 

inför arbetet, höja medarbetarnas värderingar och tro på sig själva. Ledaren skapar genom sitt 

styrandesätt en upplevelse av meningsfullhet. Medarbetarna uppmuntras till personlig 

utveckling och känner sig delaktiga och viktiga för organisationen som helhet. 

Ledaren främjar en god kommunikation och belyser vikten av en god relation mellan både 

ledare och medarbetare, och medarbetarna sinsemellan (Özaralli, 2002). 

 

 

Transaktionellt ledarskap 

 

Under de senaste decennierna har fokus flyttats från transaktionellt ledarskap till transformellt 

ledarskap. Ekvall (1996) menar att detta visar på den generella förändringen i tankesättet 

kring ledarskap och ledarskapsteorier. Idag fokuserar man på förändring, utveckling och 

hantering vilket är typiskt för det transformella ledarskapet. Tidigare har fokus istället legat på 

drift och förvaltning, vilket går att hänföra till den transaktionella ledarskapstilen. Den 

transaktionella ledaren är fokuserad på organisationens mål och hur medarbetarna uppfattar 

hur detta skall uppnås. Ledaren har höga förväntningar på medarbetarnas prestationer och 

deras lojalitet gentemot denne. Medarbetarna belönas genom konkreta premier efter utförda 

arbetsprestationer. Det innebär materiella belöningar såsom bonus eller lönehöjning. Det 

transaktionella ledarskapet utgår från organisationens mål men inriktar sig på individens 

behov för att nå detta. 

  

Det transaktionella ledarskapet innehåller tre komponenter: 

 

Kontinuerligt belönande- Ledaren inför belöningssysten för genomförda och avklarade 

arbetsinsatser. Ledaren tydliggör förväntningar och vilka medel som skall användas för att nå 

uppsatta mål. Man menar att detta resulterar i ett ömsesidigt samtycke mellan ledare och 

medarbetare eftersom de utbyter idéer och färdigheter som gynnar organisationen. 

 

Styrande genom avstånd (aktivt)- Ledaren styr organisationen och medarbetarna genom att 

på avstånd införa ramar och regler för arbetet och på så sätt undvika missförstånd och fel. 

Ledaren litar på sina anställda och deras kapacitet. Därför anser sig ledaren inte behöva gå in 
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och styra deras väg till målet alltför för mycket. Ledaren är nöjd så länge arbetet fortskrider 

som planerat.  

 

Styrande genom avstånd (passivt)- istället för att kontinuerligt följa upp arbetet väntar 

ledaren med att ingripa och ta i tu med problemen till dessa är uppenbara och allvarliga. 

 

Den transaktionella ledaren har höga förväntningar på medarbetarnas prestationer. De 

medarbetare som presterar bra har också ett bättre förhållande till ledaren än övriga. Fokus 

ligger på medarbetarens uppfattning om och förväntningar på ledaren. Medarbetarna och 

ledaren påverkas och influeras av varandra i detta förhållande. 

 

Trots att den transformella ledarskapsstilen anses mest effektiv i fråga om att skapa en god 

motivation och bra prestationer hos medarbetarna menar Bass att den optimala ledaren har 

drag från både transformellt och transaktionellt ledarskap i sitt arbete (Yukl, 2002). 

 

 

Laissez-faire 

 

En tredje ledarstil som tas upp i samband med dessa två är laissez-faire, vilket betyder ”låt 

gå”. Ledaren är passiv och ignorerar både problem och medarbetare i organisationen. Laissez-

faire innebär egentligen en frånvaro av ledarskap. Ledaren undviker konfrontationer och finns 

inte tillgänglig när han/hon behövs. Ledaren tar inte ansvar för vare sig medarbetare eller 

organisationens framskridande (Sarros & Santora, 2001). Denna typ av ledare är således 

mycket olik den transformella ledaren. 

 

 

Organisationsklimat 

 

Organisationsklimatet som begrepp har beskrivits som ”beteenden, attityder och 

känslostämningar som karakteriserar livet i organisationen” (Ekvall, 1993, s 20). Klimatet är 

också beskrivet som en mellankommande variabel av en organisations tillgångar och effekter.  

En organisations resurser omfattar dess medarbetare, anläggning, utrustning och kapital. 

Dessa resurser påverkas av organisatoriska och psykologiska processer som utgör 

organisationsklimatet i företaget. De organisatoriska processerna som påverkar utfallet av 
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organisationsklimatet omfattar bland annat kommunikation, idéhantering, samordning och 

problemlösning.  De psykologiska processerna som påverkar utfallet av organisationsklimatet 

är motivation och attitydbildning. Dessa är betydelsefulla för och påverkar verksamhetens 

effekter och resultat. De utfallsvariabler som påverkas av processerna är vinst, innovation, 

trivsel och kvalité. Organisationsklimatet påverkar således organisatoriska och psykologiska 

processer och därmed resultatet. Organisationsklimatet förstärker eller förminskar effekterna 

av företagets resurser, trots att klimatet enskilt inte presterar någonting. Effekterna påverkar i 

sin tur både klimatet och hur man tar till vara på resurserna. Goda effekter ger både en positiv 

inställning och ett bra resultat. 

 

Begreppen organisationsklimat och organisationskultur ligger nära varandra och det händer 

att dessa förväxlas. Organisationskulturen formas av gemensamma uppfattningar, antaganden 

och värderingar. Med andra ord övertygelser om vad som är bra för företagets framgång och 

även vad som inte främjar denna. Dessa är djupt rotade och påverkar genom normer och 

värderingar klimatet i organisationen. En organisations kultur påverkar således klimatet och 

därmed även faktorer som ledarskap, personalpolitik, mål, strategier och struktur.  

 

Klimatets uppkomst 

 

Klimatet i en organisation påverkas i stor utsträckning av vilka människor som arbetar i den. 

Samspelet mellan individerna i organisationen formar klimatet. Individerna i sin tur formar 

samspelet genom sin personlighet, sina erfarenheter och attityder. Beroende på hur 

individerna tolkar och reagerar på samspelet och händelser i organisationen uppkommer det 

psykologiska klimatet. Det psykologiska klimatet utgörs av de enskilda individernas tolkning 

av den organisatoriska situationen. Organisationsklimatet är en kollektiv beskrivning som 

utgör helhetsbilden av de olika individernas tolkningar. Ekvall (1986) menar att det finns en 

rad olika faktorer som i tidigare forskning har visat sig vara betydelsefulla för- och påverkar 

organisationsklimatet.  

 

Faktorer som påverkar företagets klimat omfattar dess: 

Storlek   Historia 

Verksamhet, uppgifter  Visioner och mål 

Lokaler   Strategier 

Teknologi   Trosuppfattningar och verklighetsbilder 
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Organisationsstruktur  Normer, Värderingar 

Arbetsorganisation  Ledarskap 

Människor   Personalpolitik 

Arbetsmarknad vs. Resurser ”Image” 

 

Sedan 1960-talet har begreppet organisationsklimat vuxit sig starkare och utvecklat en central 

roll kring forskning och teori om arbetslivet. Forskningsprogram kring kreativitet och 

innovation har fokuserat på organisationsklimatet som en katalysator för kreativitet och 

innovation (Ekvall, 1993). Något som har varit intressant i mätningen av 

organisationsklimatet är huruvida klimatet påverkar organisationen till att vara innovativ eller 

stagnerad.  

I en organisation med innovativt klimat känner den enskilde medarbetaren sig trygg, viktig 

och betydelsefull. Individerna känner, oavsett rang, frihet att ta kontakt med andra kollegor, 

man litar på varandra i gruppen och konfliktnivån är låg. I och med detta blir det lättare att 

rensa luften och ta upp svåra saker med varandra för att på ett tidigt stadium lösa problem. 

Det finns en stor rörlighet i organisationen och den utvecklas och ändras efter behov. 

Individen har stora möjligheter att själv påverka sitt arbete. Medarbetarna blir inspirerade till 

nytänkande i denna organisation där man lyssnar på varandra och vidareutvecklar nya idéer. 

 

I motsats till detta uppmuntrar inte ett stagnerat organisationsklimat till vare sig utmaning 

eller engagemang för medarbetaren. Istället känner man sig inrutad av bestämmelser och 

traditioner. Nya idéer får inget stöd och därför saknas också intresse för nytänkande. En 

stagnerad organisation är oförmögen att fullgöra sina uppgifter och det förs inte heller öppna 

diskussioner. Klimatet präglas av misstro och därför skapas också skadliga och sönderslitande 

konflikter. Medarbetarna upplever ingen livfullhet i organisationen och det finns inte heller 

någon benägenhet för att våga ta risker i arbetet. 

 

Klimatet utgörs enligt Ekvall (1986) av 10 dimensioner: 

Utmaning- Organisationsmedlemmarnas engagemang i och känsla för verksamheten och dess 

målsättning. Hög utmaning leder till motivation och meningsfullhet. Låg utmaning ger istället 

en känsla av likgiltighet och ointresse för arbetet. 

Idéstöd- Det sätt på vilka nya idéer bemöts. Antingen mottas nya idéer med intresse av 

kollegor och chefer eller så nedslås de med negativa argument och hinderresning. 
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Frihet- Den självständighet i beteendet som människorna i organisationen utövar. I ett klimat 

med stor frihet tar människorna större ansvar för sitt eget handlande. I ett klimat med mindre 

frihet följer människorna istället instruktioner och ramar. 

Tillit- Den känslomässiga trygghet i relationerna som ges. Vid hög tillit är kommunikationen 

öppen och rak, man vågar uttrycka sina idéer och åsikter. När denna istället är låg är man rädd 

för att göra misstag och eventuella påföljder. 

Livfullhet- Den dynamik som finns i organisationen. När livfullheten är hög drivs 

organisationen framåt i full fart. När den är låg lunkar istället arbetet på och allt har sin gilla 

gång. 

Lekfullhet/Humor- Den lättsamhet som råder på arbetsplatsen. Antingen är denna hög eller 

så är stämningen mer stel och dyster där skoj och skratt ses som opassande. 

Debatt/Mångfald- I vilken utsträckning det förekommer möten och kollisioner mellan 

synpunkter, idéer och olika erfarenheter och kunskaper. Antingen bidrar många med inlägg i 

debatten på arbetsplatsen eller så präglas situationen av ett mer auktoritärt mönster där man 

inte heller ifrågasätter. 

Risktagande- Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. I den risktagande 

organisationen vågar man prova idéer och handla snabbt. I den riskrädda organisationen 

utreder man hellre frågor innan man tar ett beslut och tar det säkra före det osäkra. 

Idétid- Den tid man använder för utarbetande av nya idéer. Beroende på tidspressen upplevs 

denna möjlighet olika. 

Konflikter-  Förekomsten av personliga emotionella spänningar i organisationen. När 

konfliktnivån är hög så förekommer det mycket intriger, skvaller och förtal. När konfliktnivån 

är låg löser man konflikter på ett konstruktivt sätt och medarbetarna kan kontrollera sina 

impulser. 

 

 

Ledarskap och organisationsklimat  

 
Både forskare och praktiker har kommit fram till att ledarstil har stort inflytande på klimatet i 

en organisation. Ekvall (1990) menar att ledarens beteendestil är den faktor som allra starkast 

påverkar organisationsklimatet. Klimatet påverkar i viss utsträckning även ledarstilen, 

däremot anses detta samband vara svagare och inte av lika stor betydelse. Tidigare forskning 

har visat vilka faktorer och egenskaper som är viktiga hos en ledare för att skapa ett innovativt 
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klimat. Dessa faktorer är ledarens förmåga att vara framåtblickande, icke tävlande, 

samverkansinriktad, praktiskt testande, rationell och handlingsbenägen (Ekvall, 1993). 

Konflikter medarbetare sinsemellan har negativa effekter på organisationsklimatet, likaså 

konflikter mellan ledare och medarbetare. 

 

Luftfartsverket 

 

Luftfartsverket, LFV, ansvarar för flyg och flygtrafikledning i Sverige. Genom 

Luftfartsinspektionen ansvarar Luftfartsverket också för säkerhet och kontroll av all luftfart, 

såväl kommersiell som civil.  

Luftfartsverkets verksamhet inriktar sig på tre punkter. 

- Produktion. LFV driver och utvecklar statens flygplatser och flygtrafiklednings-

tjänsten i Sverige. 

- Säkerhet. Tillsynen sker enligt normer uppsatta genom Luftfartsinspektionens ramar. 

- Sektorsverksamheten. Omfattar myndighetsutövning och trafikpolitiskt arbete inom 

luftfartssektorn. 

 

LFV driver idag 19 flygplatser runt om i Sverige och har sitt huvudsäte i Norrköping. År 2002 

omsatte Luftfartsverket tillsammans med sina dotterbolag 5,4 miljarder kronor. Totalt har man 

ca 4 500 medarbetare, varav ca 400 av dessa arbetar på Landvetter flygplats.  

 

Luftfartsverket har nyligen genomfört en viss omorganisation som berört just Landvetter. Den 

1 januari 2003 slogs den tidigare fristående Divisionen Landvetter ihop med Division Sturup 

och Division Regionflygplatser. Dessa tre divisioner bildade tillsammans Division 

Flygplatsgruppen. LFV befinner sig idag i en ekonomiskt pressad situation. Flygtrafiken har 

fortsatt att minska 2002 och LFV lyckades inte uppfylla sina ekonomiska mål. Flygbranschen 

världen över brottas i dagsläget med betydande lönsamhetsproblem, vilket också har drabbat 

Luftfartsverket och den svenska flygtrafiken (Luftfartsverket, 2003).  

 

Landvetter 

 

Landvetter är Sveriges andra största flygplats med cirka 400 anställda. Det är en stor 

arbetsplats med många olika yrkeskategorier. I organisationen arbetar såväl ingenjörer och 

tekniker som räddningspersonal, informationsfolk och lantbrukare. Precis som andra delar av 
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Luftfartsverkets organisation brottas även Landvetter med en stram ekonomi. Organisationen 

är uppdelad i två större avdelningar, avdelning Airside och avdelning Landside. Under dessa 

ligger flera mindre enheter. Utöver detta finns det en administrativ enhet (se figur nedan). 

 

Figur 1. Organisationsschema, Landvetter. (Luftfartsverket, 2003) 

 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet på Landvetter flygplats ser ut och 

hur detta i sin tur påverkar organisationsklimatet. Tidigare forskning på området har visat hur 

betydelsefullt ett väl fungerande ledarskap är för organisationsklimatet. Ett bra ledarskap är 

avgörande för en bra psykosocial arbetsmiljö och en väl fungerande organisation (Ekvall 

1993). För att kunna påverka och förändra ledarskapet i en organisation är första steget att 

titta på hur det ser ut i dagsläget. Förhoppningen är att våra resultat kan komma att ligga till 

grund för vidare studier på området i ett fortsatt samarbete mellan Lunds universitet och 

Luftfartsverket. 
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METOD 

Vi har i denna studie använt oss av kvantitativ metod för att mäta ledarskap och 

organisationsklimat på Landvetter flygplats. 

 

Urval och procedur 

 

Selektionen av vilka enheter och personer på Landvetter som valdes ut att delta i 

undersökningen gjordes av personalchefen. Antalet medverkande från respektive enhet valdes 

ut i relation till enhetens storlek. Detta för att få en rättvisande helhetsbild av ledarskapet och 

klimatet på flygplatsen. De båda frågeformulären delades ut till 100 personer som fick 

besvara dessa under vecka 48, 2003. Formulären samlades sedan in av personalchefen och 

skickades till oss. För att säkra deltagarnas anonymitet beslutade vi i samråd med ledningen 

på Landvetter att deltagarna inte skulle fylla i faktorer som ålder, kön, anställningstid och 

enhetstillhörighet. Detta för att undvika identifiering av både enskilda medarbetare och ledare.   

 

Mätinstrument 

 

För att genomföra denna studie har vi använt två väl utarbetade och etablerade frågeformulär. 

För att mäta ledarskapsstil hos ledarna har vi använt oss av Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ), utarbetat av Bass och Avolio (1995). Formuläret låter medarbetaren 

göra en bedömning av dennes närmsta ledare. Medarbetaren redogör för vilken nivå i 

organisationen den befinner sig på i relation till den ledare han/hon bedömer. Formuläret 

består av 45 påståenden om ledaren. Deltagaren ger en bedömning på en skala från 0 till 4, där 

0 = inte alls, 1= någon enstaka gång, 2 = ibland, 3 = ganska ofta, 4 = ofta, om inte alltid. 

Påståendena mäter i vilken utsträckning den bedömda ledarens egenskaper och handlingsstil 

kan hänföras till transformellt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap. De olika 

egenskaperna inom ledarstilarna mäts med fyra påståenden vardera. Undantagsvis mäts 

faktorn ”Extra Effort” med tre påståenden och ”Satisfaction” med två påståenden. 

Variabelvärdet för egenskaperna fås genom att poängsumman av dessa summeras och 

divideras med antalet frågor. 
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För mätning av organisationsklimatet har vi använt Ekvalls GEFA-formulär (1986). 

Formuläret innehåller 50 påståenden, fem för varje dimension (se sida 9). Bedömningen görs 

på en skala från 0 till 3, där 0 = stämmer inte alls, 1 = stämmer i viss mån, 2 = stämmer 

ganska bra, 3 = stämmer i hög grad. Resultatet ger ett poängtal för varje fråga och sedan 

summeras poängen för de frågor som tillsammans mäter en dimension. Summan av varje 

sådan dimension divideras med antalet ingående frågor och man får på så vis variabelvärdet i 

den ursprungliga 0 till 3 skalan. Dessa värden bildar en klimatkurva över de olika 

dimensionerna som sedan jämförs med de två standardiserade kurvorna för innovativt 

respektive stagnerat klimat.  
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RESULTAT 

Resultaten kommer att presenteras för GEFA och MLQ separat. 

Av de 100 personer som tilldelats de båda frågeformulären på Landvetter har 48 personer 

svarat. Dessa formulär har återkommit till Lunds universitet under vecka 49, 2003. 

Svarsfrekvensen är således 48 %. Materialet har därefter behandlats i dataprogrammet SPSS. 

Efter bearbetning av GEFA formuläret har vi fått fram följande värden på de dimensioner som 

utgör organisationsklimatet.  

 
Tabell1.  Frekvens, maximum, minimum, medelvärde och standardavvikelse för GEFA. 
 

  N Minimum Maximum 
Medel- 
värde 

Standard- 
Avvikelse 

Utmaning 240 ,00 3,00 1,6583 ,75983 
Frihet 240 ,00 3,00 1,6708 ,84585 
Idéstöd 240 ,00 3,00 1,3708 ,78158 
Tillit/Öppenhet 239 ,00 3,00 1,3347 ,85313 
Livfullhet/Dynamik 240 ,00 3,00 1,6292 ,84832 
Lekfullhet/Humor 240 ,00 3,00 1,9000 ,81718 
Debatt/Mångfald 239 ,00 3,00 1,5481 ,79704 
Konflikt 240 ,00 3,00 1,3750 ,95122 
Risktagande 239 ,00 3,00 1,1339 ,76619 
Idétid 240 ,00 3,00 1,0833 ,71544 
Valid N (listwise) 237      

 
 

Vad gäller frekvensen (N), skiftar dessa värden på grund av att enstaka frågor i formuläret har 

hoppats över av respondenter. Värdet för dimensionen konflikt skiljer sig från övriga. I 

motsatts till dessa skall värdet vara lågt, vilket indikerar på en låg konfliktnivå. 

 
Tabell 2.  Landvetters organisationsklimat i jämförelse med Ekvalls standardiserade kurvor för stagnerat 
respektive innovativt klimat (1986). 
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Nedan följer resultaten av de värden som mäter de olika ledarskapsstilarna genom MLQ. 

 
Tabell 3. Frekvens, minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelse för MLQ  
 

  N Minimum Maximum 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Kontinuerligt 
belönande 175 ,00 4,00 1,9829 1,34538 

Intellektuellt 
stimulerande 174 ,00 4,00 2,2011 1,08046 

Styrande genom 
avstånd (passivt) 174 ,00 4,00 1,5747 1,29590 

Styrande genom 
avstånd (aktivt) 162 ,00 4,00 1,6358 1,03813 

Laissez-faire 185 ,00 4,00 1,9838 1,16318 
Idealiserat 
inflytande 
(uppförande) 

184 ,00 4,00 2,3641 1,22051 

Inspirerande 
motiverande 187 ,00 4,00 2,5241 1,07923 

Individuellt 
hänsynstagande 186 ,00 4,00 2,1667 1,34332 

Effektivitet 170 ,00 4,00 2,2824 1,22703 
Extra 
ansträngning 128 ,00 4,00 2,1563 1,18679 

Tillfredsställelse 92 ,00 4,00 2,2065 1,36308 
Idealiserat 
inflytande 
(attribut) 

182 ,00 4,00 2,0055 1,26795 

Valid N (listwise) 60      
 
  
Frekvensen (N) för MLQ skiftar påtagligt. Detta beror på möjligheten för respondenten att 

lämna ett blankt svar om man anser att påståendet känns irrelevant. Mätskalans medelvärde är 

2,0. 

 

 

 

DISKUSSION 

Utifrån de resultat från GEFA som vi presenterat ovan kan vi konstatera att Landvetters 

klimatkurva i större utsträckning följer Ekvalls kurva för en stagnerad organisation än för en 

innovativ organisation. Utmaning, tillit/öppenhet och konflikt har alla tre värden som är så 

gott som identiska med den stagnerade kurvans värden. Dimensionerna frihet och idétid ligger 

också mycket nära de stagnerade värdena, likaså idéstöd. Det finns några undantag, 

dimensionerna lekfullhet/humor och debatt/mångfald har värden som följer den innovativa 

kurvan. Dimensionerna livfullhet/dynamik och risktagande visar värden som ligger mellan de 

typvärden som hänförs till ett stagnerat respektive innovativt klimat.  
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Standardavvikelsen har värden som ligger runt 0,8, vilket tyder på en relativt smal spridning i 

svaren. Detta betyder att respondenterna i många fall har samma uppfattning om 

organisationsklimatet, vilket ger resultaten god reliabilitet. 

 

Våra resultat tyder inte på att Landvetter skulle vara en organisation med innovativt klimat. 

Resultaten pekar på en hög konfliktnivå, att medarbetarna i stor utsträckning följer ramar och 

instruktioner och att varken tilliten eller öppenheten på arbetsplatsen är stor. Det kan betyda 

att medarbetarna hellre håller sina idéer för sig själva än riskera att bemötas på ett negativt 

sätt eller göra misstag. Detta stämmer överens med det relativt låga värde dimensionen 

idéstöd visar. Det pekar på att man upplever att nya idéer bemöts med ett svagt intresse från 

kollegor och överordnade. Detta stämmer också med värdet för dimensionen risktagande. 

Värdet ligger mitt emellan typvärdena för stagnerade och innovativa klimat, vilket kan tolkas 

som att medarbetarna är lite försiktiga i sitt handlande. Man tänker igenom idéer och 

handlingar innan de sätts i verket. Värdet av livfullhet/dynamik i organisationen ligger relativt 

lågt. Det indikerar på att arbetet kan upplevas rulla på utan stora överraskningar. De mycket 

låga värdena på dimensionen utmaning tyder på att respondenterna känner likgiltighet och 

ointresse för sitt arbete, vilket kan tänkas vara ett resultat av de låga värdena på frihet, 

tillit/öppenhet, idéstöd och livfullhet/dynamik. 

Även det låga värdet på idétid indikerar på att man upplever att det varken finns tid att 

fundera på eller diskutera nya idéer. Många tycks uppleva att arbetstempot är högt och att det 

inte finns tid eller intresse för att vidareutveckla idéer.  

 

Dessa resultat går emot värdena av lekfullhet/humor, konflikt och debatt/mångfald. 

Trots de låga värdena på många av dimensionerna ligger benägenheten för lekfullhet/humor 

relativt högt. Trots ett något pressat organisationsklimat råder ändå en viss lättsamhet och 

närhet till humor och skratt. 

 

Särskild vikt bör läggas vid dimensionerna konflikt och debatt/mångfald. Värdet för konflikt 

är identiskt med typvärdet för ett stagnerat klimat och värdet på debatt/mångfald motsvarar 

det för ett starkt innovativt klimat. Ekvall (1986) menar att debatt är kreativitetsstimulerande 

medan konflikter är hämmande. Våra värden betyder att det på arbetsplatsen bör finnas en 

klar debatt där olika röster gör sig hörda och mångfalden i åsikterna är märkbara. Detta kan 

orsaka det höga värdet på konfliktdimensionen. Värdet på konflikt tyder på att det 
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förekommer intriger och maktkamp på arbetsplatsen. Det finns en hel del spänningar i 

gruppen på grund av prestige och medarbetare kommer inte överens med varandra. Varför det 

är på detta sätt kan bero på en rad faktorer såsom sammansättningen av personal i fråga om 

ålder kön, utbildning osv. Tyvärr har vi ingen möjlighet att gå djupare in på detta eftersom vi 

inte känner till dessa faktorer på grund av anonymitetsgarantin i undersökningen. 

 

En tänkbar förklaring till mönstret är dock att den debatt som förekommer drivs av starka 

personligheter med starka idéer. På grund av den tidsbrist som resultatet visar genom de 

värden vi har på ”idétid” (1,08) och ”idéstöd”(1,37), krävs snabba beslut vilket kan resultera i 

konflikter och att de ”svagare” medarbetarna då upplever att de inte får någon chans att 

komma till tals och bidra till organisationens framskridande. 

 

Eftersom dessa dimensioner tillsammans utgör de organisatoriska och psykologiska processer 

som bildar organisationsklimatet, påverkar dimensionerna således effekterna och resultatet av 

organisationens resurser. På grund av de många låga värdena på Landvetters 

organisationsklimat, anser vi inte klimatet som optimalt för att företagets resurser skall kunna 

tas till vara på bästa sätt.  

 

Organisationsklimatet påverkas av en rad faktorer. En av dessa är organisationens storlek. 

Landvetter har ca 400 anställda uppdelade på ett flertal enheter med väldigt skilda 

yrkeskategorier. I en organisation av den storleken blir den enskilda medarbetaren mer 

anonym än i en mindre organisation. Interaktionen alla medarbetare emellan blir inte heller 

lika intensiv. Människorna i organisationen är också en betydelsefull faktor. Deras 

personlighet, referenser och erfarenheter påverkar uppträdande och tolkning av situationen.  

 

 

Enligt Bass (1998) ska värdena som i MLQ-formuläret mäter transformellt ledarskap, det vill 

säga ”idealiserat inflytande (attribut)”, ”idealiserat inflytande (uppförande)”, ”inspirerande 

motiverande”, ”intellektuellt stimulerande” och ”individuellt hänsynstagande” ligga på 3.0 

eller högre. Värdena som mäter transaktionellt ledarskap, det vill säga ”kontinuerligt 

belönande” och ”styrande genom avstånd (aktivt)” bör ligga på 2.5 eller lägre. ”Styrande 

genom avstånd (passivt)” och ”laissez-faire” ska ligga på 1.0 eller under. Bass menar att dessa 

siffror indikerar på ett bra ledarskap. Värdena som vi har fått fram följer inte detta mönster. 

Samtliga värden för transformellt ledarskap ligger mellan 2.17 och 2.52, vilket tyder på att 
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respondenterna inte upplever typiska transformella egenskaper hos sin ledare. Dessa värden 

ligger klart under vad som är optimalt för transformellt ledarskap. Standardavvikelsen för 

dessa värden är relativt hög vilket tyder på en spridning i svaren.   

 

Däremot ligger värdena för ”kontinuerligt belönande” och ”styrande genom avstånd (aktivt)” 

på 1.98 respektive 1.63. Detta stämmer bättre med Bass värden för transaktionellt ledarskap. I 

formuläret ligger ”styrande genom avstånd (passivt)” och ”laissez-faire” på samma 

bedömningsskala. Vårt värde för ”styrande genom avstånd (passivt)” är 1.57 och värdet för 

”laissez-faire” 1.98. Dessa värden ligger mycket över Bass rekommenderade värde 1.0 och 

nedåt. Standardavvikelserna för dessa värden ligger mellan 1,3 respektive 1,16, vilket tyder på 

att respondenterna har olika uppfattningar. 

 

Formuläret mäter även respondenternas allmänna uppfattning om ledarens förmåga att bidra 

till extra ansträngning, effektivitet hos gruppen och allmän tillfredsställelse i arbetet. Trots 

övriga resultat ligger dessa värden något över skalans medelvärde, 2.0. Intressant är värdet för 

”effektivitet”. Detta värde (2,28) tyder på att respondenterna ganska ofta anser sig tillhöra en 

effektiv grupp som leds på ett effektivt sätt. Värdet för ”tillfredställelse” är 2,21 och för ”extra 

ansträngning” (2,16). Dessa resultat tycker vi är höga i jämförelse med övriga värden för 

ledarskapsstilarna. Trots att dessa värden inte är extrema borde de vara betydligt lägre i 

jämförelse med de värden vi har på laissez-faire ledarskap.  

 

Siffrorna ovan visar att den allmänna uppfattningen bland medarbetarna om ledarna på 

Landvetter ligger närmare ett transaktionellt ledarskap än ett transformellt. Av de 

frågeformulär vi bearbetat får vi en bild av ledare som klargör organisationens mål och även 

individens väg att nå dit. Ledarskapet tycks vara fokuserat på det faktiska arbetet och har 

strikta ramar för hur detta skall utföras. Belöning och uppmuntran ges till medarbetare när 

uppsatta mål har nåtts. Våra siffror visar på att det finns ett utarbetat belöningssystem i 

organisationen. Detta påverkar självklart relationen mellan olika medarbetare och deras 

ledare. De personer som presterar bra, har också mer kontakt med ledaren än de som presterar 

sämre. Detta kan vara en bidragande orsak till den stora spridning vi har i svaren.   

 

De höga värden vi har på styrande ”genom avstånd (passivt)” och ”laissez-faire” framträder 

tydligt i formulären. Vi anser inte att det i detta fall betyder en frånvaro av ledarskap, utan vi 

uppfattar det som brister i den rådande situationen. Värdena visar att man är dålig på att 
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snabbt ta tag i problem. Respondenterna har överlag gett ledarna dåligt betyg i frågan om att 

finnas tillhands när dessa behövs. Utifrån resultaten är vår uppfattning att ledarna tar ansvar 

för organisationens resultat och att arbetsuppgifter blir korrekt genomförda. Det är alltså inte 

fråga om ett laissez-faire ledarskap i den mening att ansvar förbises. I formuläret ligger 

faktorn ”styrande genom avstånd (passivt)”, mycket nära och mäts på samma skala som 

”laissez-faire”. Dock är ”styrande genom avstånd (passivt)” en del av det transaktionella 

ledarskapet i Bass modell. Att de ligger så nära varandra i formuläret gör att dessa kan vara 

svåra att särskilja. 

 

Resultaten visar på en låg nivå av transformella egenskaper hos ledarna. Respondenterna 

rapporterar en avsaknad av personligt stöd, uppmuntran och individuellt hänsynstagande från 

ledaren som bidrar till en personlig utveckling i arbetet. I denna situation är det svårt att finna 

motivation och inspiration till nytänkande i det dagliga arbetet.  

 

Frekvensen för MLQ är mycket skiftande. Detta beror på att respondenterna är tillåtna att 

hoppa över frågor om ett påstående känns irrelevant, man är osäker eller inte vet svaret. Vi 

tycker det är viktigt att poängtera att vi har väldigt låg svarsfrekvens på vissa påståenden. Det 

kan tyda på en stor osäkerhet i sin uppfattning om ledaren. Beror den osäkerheten på att man 

inte har en regelbunden kontakt med ledaren? 

Detta interna bortfall tillsammans med standardavvikelsen gör att resultaten för MLQ inte kan 

betraktas som lika tillförlitliga som resultaten för GEFA. Dessutom är det här ett flertal olika 

ledare som bedöms. Dessa kan självklart skifta mycket i sin personlighet och ledarstil, vilket 

påverkar den övergripande bilden av det resultat vi sammanställer. 

 

 

Landvetters ledarskap och organisationsklimat 

 
Vi kan se ett mönster i våra resultat över organisationsklimatet och ledarskapet på Landvetter. 

Det finns en koppling mellan våra låga värden på många av dimensionerna av klimatet och de 

siffror vi har över laissez-faire och transaktionellt ledarskap. Utifrån våra siffror har vi en 

uppfattning om att Landvetter är en arbetsplats där många upplever någon form av stress i sitt 

arbete. Detta påverkar också utfallet på många av klimatdimensionerna. Att medarbetarna 

känner sig begränsade i sin frihet i arbetet kan dels bero på att man i stor utsträckning följer 

de ramar och instruktioner som finns. Dessutom kan en stressad situation göra att man inte 
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vågar gå utanför dessa. Det stagnerade resultatet för idétid beror med stor säkerhet också på 

tidsbrist. Man upplever inte att ledaren har tid, kraft eller ork att ta till sig alla nya idéer. 

Stressen kan även kopplas samman med upplevelsen av utmaning. Värdet är klart stagnerat 

vilket bidrar till att många rapporterar en låg motivation och viss likgiltighet inför arbetet. 

Tidspress i kombination med frånvaro av transformellt ledarskap kan vara bidragande orsaker 

till detta. Våra låga siffror på transformella egenskaper hos ledaren pekar på att många inte 

känner sig personligen uppmärksammade av ledaren. Både känslan för utmaning och 

tillit/öppenhet kan sammankopplas med våra höga värden för konflikter. Omges man dagligen 

av konflikter och intriger väljer sannolikt många att hålla inne med åsikter och idéer. Man 

väljer att inte utmana ödet för att riskera att bidra till ytterligare problem. Detta kan kopplas 

till våra tydliga siffror av frånvarande ledare som inte heller snabbt tar tag i problem. Nya 

idéer bemöts inte heller alltid positivt från kollegor och ledare, vilket påverkar känslan av 

idéstöd. Ledarna tar sig inte tid att lyssna på och sätta individen i fokus på det sätt som en 

typisk transformell ledare prioriterar. 

Trots våra resultat kring ovanstående dimensioner, tyder andra dimensioner på att 

organisationen ändå drivs framåt. Dimensionerna för livfullhet/dynamik och risktagande har 

värden som ligger mellan ett innovativt och stagnerat klimat. Detta kan tolkas som att 

organisationen drivs framåt men utan större överraskningar och förändringar i det dagliga 

arbetet. Resultaten visar också på att man är något försiktig i sitt handlande och gärna tar det 

säkra för det osäkra. Detta går att återkoppla till situationen kring idétid, konflikter och den 

stress som genomsyrar organisationen. Det påverkas också av delvis frånvarande ledare. 

 

Debatten och mångfalden är enligt våra siffror däremot mycket hög på Landvetter. 

Vi anser att detta till viss del går emot övriga resultat. Detta kan, som vi tidigare nämnt, bidra 

till den höga konfliktnivån. Samtidigt visar resultaten att det finns en tendens att hålla inne 

med nya idéer och att man inte gärna att tar risker kring dessa. Tidigare klimatmätningar som 

genomförts med GEFA visar en tydlig trend, vid hög konfliktnivå är dimensionen för 

debatt/mångfald låg, och tvärt om. Vårt resultat visar tvärtemot på höga värden för båda. Vi 

anser att en bidragande orsak till detta är behovet av att fatta snabba beslut som gynnar 

organisationen. Detta återspeglar ett transaktionellt ledarskap vilket våra siffror också visar.  

Vid ett transformellt ledarskap fokuseras och prioriteras individens behov i en större 

utsträckning, vilket kan vara svårt i ett klimat som präglas av tidspress. 

 

Värt att särskilt kommentera är det resultat för lekfullhet och humor respondenterna redovisar. 
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Värdet ligger över förväntning och visar att det råder en relativt god stämning medarbetare 

emellan. Det finns ett visst sinne för humor och man strävar efter en lättsamhet i arbetet. Detta 

är också intressant i relation till medarbetarnas uppfattning om ledarens övergripande förmåga 

att skapa en känsla för effektivitet och tillfredsställelse. Även dessa värden från MLQ är, som 

vi tidigare nämnt, överraskande höga i relation till övriga resultat. 

 

Vi vill påpeka att ett transaktionellt ledarskap i sig inte är negativt. Bass menar att den 

optimala ledaren har drag från både den transaktionella och transformella ledarskapsstilen. 

Däremot är ett transaktionellt ledarskap i kombination med så höga värden på laissez-faire 

inte bra och inte heller gynnande för ett behagligt organisationsklimat. 

 

Landvetter är i dagsläget en organisation som befinner sig i en ekonomiskt pressad situation 

där resurser dras in och där man tvingas säga upp medarbetare (L.Brantlind, personlig 

kommunikation, 27/10 2003). Landvetter är sedan ett knappt år tillbaka inte längre en 

fristående division, utan har tillsammans med Sturup och övriga regionflygplatser slagits ihop 

en division.  Detta har troligtvis haft en inverkan på våra resultat. 

 

Våra slutsatser är att organisationen påverkas av det faktum att den är ekonomiskt pressad och 

att den relativt nyligen genomgått en viss förändring. Resultaten av vår mätning av 

ledarskapet och organisationsklimatet stämmer överens med varandra. Resultatet har gett oss 

en bild av en mycket fysiskt och psykiskt stressad arbetssituation. Dessa faktorer kan alla vara 

bidragande orsaker till både rådande ledarskap och organisationsklimat på Landvetter.  

Ledarna måste givetvis anpassa sig till den rådande situationen, vilket gör att ledaren 

dessutom har en tuff utgångspunkt. Det finns enligt vår uppfattning en hel del att jobba med 

för att förbättra dagens situation. 
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ALLMÄN DISKUSSION 

Vi har en hel del reflektioner och tankar kring vårt genomförda arbete.  

Tyvärr känner vi inte till exakt vilka enheter som valts ut att delta i undersökningen. Vi 

känner inte heller till ålder eller kön på våra respondenter. För att försäkra sig om ett inga 

respondenter eller ledare ska kunna spåras, uteslöts dessa faktorer. Tyvärr gick i detta beslut, 

en för oss värdefull information förlorad. Givetvis är det av största vikt att anonymiteten för 

respondenterna garanteras. Däremot anser vi att vi med kännedom om dessa faktorer haft 

möjlighet att göra en djupare analys av resultatet. Vi har också ett relativt stort externt 

bortfall. Svarsfrekvensen på 48 % har bidragit till att vi ifrågasatt våra möjligheter att visa upp 

ett resultat som gäller generellt för de enheter på Landvetter som deltagit. Med ett sådant 

bortfall får vi anta att de enkäter som återkommit till oss proportionerligt representerar de 

olika enheterna. Vi har även en uppfattning att den stress i organisationen våra resultat visar 

på kan vara en bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen. En oförutsedd faktor som kan 

ha påverkat vårt resultat är sjukdom i ledningen på Landvetter, vilken försköt vårt möte med 

dem. I och med detta kände vi en viss stress över att få in aktuell data att sedan bearbeta. På 

Landvetter gick man vår önskan tillmötes och agerade snabbt. Detta resulterade i att 

respondenterna hade drygt en vecka på sig att lämna in ifyllda formulär. I ett redan stressigt 

arbetstempo kan detta av vissa medarbetare säkerligen uppfattas som kort tid och bidragit 

ytterligare till den låga svarsfrekvensen. 

 

Mätsäkerheten i undersökningen är beroende av att deltagarna känner sin organisation väl. För 

att uppnå en god mätsäkerhet bör deltagarna inte vara nyanställda utan under en tid haft 

möjlighet att skaffa sig erfarenheter av organisationen. Detta har framförts till personalchef 

och de personer som gjorde det faktiska urvalet. Landvetter har sedan en tid tillbaka även 

anställningsstopp, vilket gör att vi uppfattar mätsäkerheten i denna undersökning som god. 

Vi har även en smal spridning i våra svar, runt 0.8 för GEFA, vilket ger en god reliabilitet. 

Standardavvikelsen för MLQ är större, runt 1,2. Standardavvikelserna för MLQ varierar även 

inbördes med större värden än för GEFA. Detta innebär att det finns större skillnader i 

bedömningen av ledarna på Landvetter än hur respondenterna bedömer det rådande 

organisationsklimatet. Vi har i undersökningen haft fördelen att arbeta med professionellt 

utarbetade mätningsformulär. Dessa har använts i många empiriska undersökningar på samma 

områden och detta bidrar till en mycket god validitet. 
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Våra resultat visar på att det finns en del att arbeta med för såväl ledare som medarbetare på 

Landvetter. Vi hoppas att resultaten kommer att ligga till grund för fortsatta studier på 

området. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning vid senare tillfälle för att se om det 

har skett några förändringar. En eventuell mätning om hur ledarna uppfattar sin situation hade 

varit intressant för att kunna jämföra dessa med medarbetarnas uppfattningar. Ca 400 personer 

arbetar på Landvetter men på grund av tidsbrist hade vi bara möjlighet att göra mätningar på 

100 medarbetare i organisationen. I framtiden kanske det är möjligt att utöka urvalet för att få 

ett mer tillförlitligt resultat och för att kunna dra generella slutsatser. 
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SVENSKT CENTRUM FÖR FLYGFORSKNING 
 
I november 1999 undertecknade Lunds Universitet och Luftfartsverket en avsiktsförklaring i 
vilken man avsåg att inleda ett samarbete. Innebörden i detta samarbete avser forskning och 
utvecklingsarbete samt utbildning kring flyg- och flygplatsverksamhet. 
Vad gäller verksamheter och områden man inriktar sig på har särskilt fastlagts följande 
profilområden: 
Human factors 
Miljö och externa effekter 
Logistik 
Flygplatsarkitektur 
Management 
 
I vår koncernledning har man tagit beslut att starta ett arbete om ledarskap och 
organisationsklimat inom profilområdet Management. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur våra ledares ledarskapsprofil påverkar 
organisationsklimatet på Landvetter och Sturups flygplatser. Ditt deltagande är relevant för 
organisationens framtida förmåga till nytänkande och förändring. Förhoppningen är att denna 
undersökning ska ligga till grund för framtida forskning inom området. 
 
Undersökningen omfattar två separata frågeformulär varav ett behandlar ledarskapet och det 
andra atmosfären på flygplatsen. 
 
Formulären kommer att skickas ut till 100 slumpmässigt utvalda medarbetare. Den som vet 
med sig att av en eller annan orsak inte kunna deltaga, snälla, ge blanketterna till en annan 
kollega. Formulären fylls i anonymt och beräknas ta ca 15-20 minuter av din tid. Skickas i 
retur till Personal/Lotta Brantlind senast 5/12. 
 
Påpekas att just ditt deltagande är mycket värdefullt för undersökningen. Resultatet kommer 
att redovisas i januari 2004 och kommer att vara tillgängligt för alla deltagare. 
 
Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till Clemens Weikert, universitetslektor, 046-
222 36 49 eller till undertecknad. 
 
Tack på förhand! 
 
Luftfartsverket och Lunds Universitet 
 
gm 
 
Lotta Brantlind 


