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Genom att få personal och grupper att agera proaktivt i så kallade 
slimmade organisationer (Lean Production) kan risk för likriktning 
och stagnation motverkas trots hård effektivisering. Låg grad av 
samhörighet i grupper har i studier konstaterats försvaga proaktivitet, 
medan ledarskapsstilar såsom delaktigt och transformativt ledarskap 
tycks stärka samhörigheten och proaktiviteten. Innevarande studie 
ämnade pröva sambanden på lägre hierarkisk nivå mellan proaktivitet 
och ledarskapsstilar, proaktivitet och gruppens kollektiva tilltro till 
förmåga, genom Banduras begrepp ”Collective efficacy”, och den 
samlade effekten på proaktivitet genom ledarskapsstil och gruppens 
tilltro på sin kollektiva förmåga. 411 deltagare i ett större företag inom 
fordonsbranschen skattade sin ledares stil och sin grupp varefter 
utvalda index reliabilitetstestades och aggregerades till gruppnivå. 
Resultatet visade att både ledarskapsstil och gruppens tilltro till sin 
kollektiva förmåga bidrog signifikant till proaktivitet på gruppnivå, 
men att det delaktiga ledarskapet endast hade en ytterst svag och 
varierande effekt, vilket visar problematiken med delaktighet på lägre 
hierarkisk nivå. Ledarskapet visade sig ha en svagare effekt på 
proaktivitet än gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga, vilket ger 
intressanta implikationer för framtida ledarskapsfrågor på låg 
hierarkisk nivå. 
 

Alla företag behöver i förlängningen innovation och förändring (Morrison Wolfe & 
Phelps, 1999). Samtidigt pressas företagen att bli alltmer kostnads- och 
produktionseffektiva, vilket har lett till organisationsformer som kontinuerligt 
effektiviserar verksamheten. Så kallad slimmad produktion (Lean Production) syftar till 
att eliminera alla icke värdeskapande moment i organisationen och produktionen, med 
målet att kunna leverera rätt kvantitet och kvalitet på effektivaste sätt till nästa fas i 
produktionen (Jackson & Mullarkey, 2000). Samtidigt hävdar vissa kritiker att slimmad 
produktion hämmar förändrings- och innovationstänkande genom kompetensdumpning 
och ett ökat arbetstempo, medan andra menar att organisationsstrukturen skapar givande 
och utmanande arbeten. För att kunna ta till vara de positiva och minska de negativa 
effekterna av slimmad produktion behöver personalen ta ett stort ansvar för att kunna 
förutse och förhindra problem som kan påverka produktionen (Jackson & Mullarkey, 
2000). Initiativtagande eller proaktiva individer tänker i förväg och skapar nya 
möjligheter, vilket bidrar till en mer flexibel och kreativ organisation. Proaktivitet 
beskriver ett beteende i organisationen som innebär att individen utmanar och förbättrar 
eller utvecklar befintliga förhållanden för att forma nya möjligheter (Crant, 2000). 
Proaktivitet kan också tänkas fungera som en motverkande kraft till den standardisering 
och stagnation som slimmad produktion riskerar att drabbas av. Studiens syfte är att 
undersöka effekten av ledarskapsstilar och samhörighet i grupper och deras effekt på 
proaktivitet. Studien genomfördes som en delstudie inom ramen för ett mer omfattande 
forskningsprojekt inom fordonsbranschen. Forskningsprojektet har som syfte att
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undersöka hur samspel i team påverkar problemlösningsförmåga och innovation. Det 
undersökta företagets mål är att utveckla proaktiva och självorganiserande team. 
 
Proaktivitet 
Crant (2000) menar att proaktivitet resulterar i att individen ifrågasätter status quo för 
att aktivt skapa förändring i omgivningen, snarare än att passivt anpassa sig till 
nuvarande situation. I dynamiska och decentraliserade miljöer blir proaktivitet och 
initiativtagande extra viktiga för att personalen själva ska kunna lösa problem och 
utveckla produktionen. Genom en fungerande innovativ process, där de anställda deltar 
i processen från generering av idéer till implementering kan proaktiviteten stärkas 
(Strauss, Griffin & Rafferty, 2009; Crant, 2000). Tidigare forskning har undersökt och 
definierat proaktivitet ur individuella, dispositiva perspektiv liksom utifrån mer 
situations- eller kontextbundna utgångspunkter. Crant (2000) skapade en övergripande 
modell över begreppet proaktivitet baserat på tidigare definitioner inom forskningen och 
sammanfattade det utifrån fyra beteendekonstrukt, kort redovisade nedan. 
 
Det första konstruktet, proaktiv personlighet, beskriver i vilken grad individen själv 
tenderar att ta initiativ för att påverka sin omgivning, vilket hon gör genom att 
identifiera möjligheter och agera på dem. Denna egenskap har visat sig ha positiv 
påverkan på arbetsprestation och innovation generellt. Ur ett teamperspektiv visar den 
proaktiva individen högre produktivitet och effektivitet. Det andra konstruktet, 
personligt initiativ, handlar om individens inställning till att aktivt ta initiativ, även om 
detta innebär att gå utanför den föreskrivna arbetsbeskrivningen medan det tredje, hög 
tilltro till sin egen förmåga att klara det man föresätter sig, ökar individens tendens att 
prestera utöver sitt officiella uppdrag. Det fjärde konstruktet, ansvarsfullt 
initiativtagande (hädanefter proaktivitet), vilket Morrison Wolfe och Phelps (1999) 
benämnde ”taking charge” definierar ett utökat proaktivt beteende, eller ansvarstagande, 
som både innebär att individen presterar utöver föreskrivet uppdrag och frivilligt 
utmanar status quo på ett, för organisationen, konstruktivt sätt (Morrison Wolfe & 
Phelps, 1999). Enligt Parker (1998) är medarbetare som både är villiga och har förmåga 
att anta en bredare roll viktiga för att organisationen ska klara förändringar i 
omgivningen. Syftet med det proaktiva beteendet är att det ska leda till förbättring, 
något som kan kräva att individen måste utveckla eller till och med omformulera sin 
arbetsroll, vilket i grunden är ett situationsbaserat synsätt på proaktivitet (Crant 2000). 
Detta synsätt visar sig i tanken att proaktivt beteende förändras och anpassas som 
respons till omgivningens krav. Strauss, Griffin och Rafferty (2009) ansåg att proaktivt 
beteende är vitalt för processen mellan en idé och dess implementering, medan 
Morrison Wolfe & Phelps (1999) menade att individen också behöver känna ett ansvar 
för att proaktivitet ska uppstå. Detta stöds genom att organisationen visar en förväntning 
av kontinuerlig och konstruktiv förändring från sina anställda. Det situationsbundna 
angreppssättet berör beteenden och förutsättningar i omgivningen som påverkar det 
proaktiva beteendet. Emotionella och affektiva kopplingar skapas inom individen, vilket 
ger motivation till proaktivt beteende. (Strauss, Griffin, & Rafferty, 2009). 
 
Motivatorer för proaktivt beteende 
Ända från födseln har vi ett naturligt behov av att vara aktiva och av att utforska trots 
brist på yttre belöningar. Istället drivs vi av en inre motivation, vilken visar sig som en 
naturlig tendens till att vi anpassar och förkovrar oss. Detta spontana intresse för att 
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utforska, leder till en kognitiv och social utveckling (Ryan & Deci, 2000). Den inre 
motivationen påverkas av omgivningens stöd eller brist på stöd, där press och 
påtvingade mål motarbetar, medan upplevelser av kompetens, autonomi och 
samhörighet eller respons från omgivningen stärker vår inre motivation (Ryan & Deci, 
2000). Författarna visar två olika effekter av den inre motivationen. Å ena sidan ger den 
förutsättningar för upptäckarglädje, men bara om individen känner sig trygg och i en 
kontext av samhörighet och en fungerande kommunikation och respons. Å andra sidan 
påpekar Ryan och Deci (2000) att inre motivation endast kan uppstå i förhållande till 
sådant som är av inre intresse för individen, vilket innebär att uppgiften eller målet ska 
ha ett inre värde för individen för att fungera som motivator. 
 
Strauss, Griffin och Rafferty (2009) menar att positiv affekt eller upplevelse ökar 
möjligheterna till ett spontant och innovativt beteende och att individerna tenderar att 
sätta mer långsiktiga och svårare mål. Affektiv samhörighet med organisationen 
definieras som ett emotionellt band eller samhörighet mellan individen och 
organisationen (Den Hartog & Belschak, 2007). Det affektiva tillståndet som 
samhörighet innebär skapar också en psykologisk enighet med den sociala grupp som 
individen befinner sig i. Affektiv samhörighet förklarar dessutom en stor del av 
variationen i det proaktiva beteendet (Den Hartog & Belschak, 2007). För personligt 
initiativ, ett av de proaktiva grundkoncepten, har målsättning och långsiktighet en viktig 
funktion, eftersom den bidrar till ett initiativtagande snarare än ett mer reaktivt 
beteende. Individen kan då hantera problem och hinder och även öka förmågan att hitta 
alternativ till en uppgift eftersom de, genom målen, kan agera proaktivt istället för att 
vänta tills problemen uppstår (Frese, Kring, Soose, & Zempel, 1996). Crant (2000) 
argumenterar för att mål påverkar proaktiviteten genom att skapa riktning, intensitet och 
uthållighet hos individen och att målen minskar individuella skillnader inom teamen. 
Istället sammanförs de individuella önskemålen med organisationens, vilket leder till ett 
för organisationen konstruktivt proaktivt beteende. 

Ledarskapet som kontextuell faktor har visat sig ha stor betydelse för att kunna dra nytta 
av och utveckla det proaktiva beteendet. Forskning visar dock att sambanden inte gäller 
för ledarskap generellt utan att olika typer av ledarskap ger olika effekt (Strauss, Griffin 
& Rafferty, 2009). Traditionellt, mer transaktionsbundet ledarskap, fungerar 
övergripande som byteshandel mellan prestation och belöning. Ju bättre resultat 
individen presterar, desto högre belöning (Jung & Sosik, 2002), det vill säga yttre 
motivation. I den slimmade organisationen krävs en ledare som kan få medarbetarna att 
tro på organisationens mål och arbeta för målen, samtidigt som innovations- och 
förändringsprocessen får ha ett fortsatt utrymme. Enligt Rank, Carsten, Unger och 
Spectors (2007) studie inom servicebranschen påvisades en stark korrelation mellan 
delaktigt ledarskap och proaktiv service trots tidigare studier som endast visat 
medelstarka samband mellan delaktighet och prestation. Detta berodde enligt dem på att 
delaktighet i ledarskapet ökar de underställdas engagemang i arbetet. Delaktig 
ledarskapsstil innebär ett ledarskap där gruppmedlemmarna har en delaktighet i 
beslutsprocessen och en förståelse för vikten av deras eget bidrag finns (Rank, Carsten, 
Unger, & Spector, 2007). 
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Delaktigt ledarskap 
Enligt Woods & West (2010) ökar samhörigheten med organisationen och gruppen 
genom delaktigt ledarskap eftersom de anställda känner sig delaktiga i arbetsprocessen 
och de uppsatta målen. Campion, Medsker och Higgs (1993) konstaterade i sin 
undersökning att delaktighet är en stark prediktor för gruppeffektivitet. Huang, Iun, Liu 
och Gong (2010) har två förklaringar till den förbättrade effektiviteten i gruppen. Dels 
ökar motivationen genom högre medvetenhet och insikt om målen. Dels innebär 
delaktighet ett utbyte mellan den anställde och chefen vilket skapar ett förtroende dem 
emellan. Delaktighet skapar dessutom en känsla av ansvar och positiv affekt över 
arbetet (Crant, 2000). Enligt Rank, Carsten, Unger och Spector (2007) bör dagens 
ledare kanalisera medarbetarnas initiativförmåga mot önskade mål istället för att bara 
utnyttja den i befintliga arbetsuppgifter. Metaanalyser visar på starka samband mellan 
delaktighet, och engagemang i arbetet (Rank, Carsten, Unger, & Spector (2007). Utöver 
delaktighet i beslutsprocessen genom delaktigt ledarskap har det transformativa 
ledarskapet visat sig ha stor effekt på proaktivitet och grupprocesser (Jung & Sosik, 
2002). Transformativt ledarskap (TL) har definierats som ett utökat ledarskap eftersom 
det, förutom ett mer transaktionsmässigt agerande, bidrar till att de anställda deltar i 
innovativt och entreprenöriellt agerande (Seltzer & Bass, 1990). 
 
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan delaktigt ledarskap och proaktivitet. 
 
Transformativt ledarskap 
Den transformativa ledaren motiverar sina medarbetare till att prestera utöver de gängse 
förväntningarna genom att skapa fokus på förändring och utveckling (Seltzer & Bass, 
1990). Bass & Avoli (1994) definierade det transformativa ledarskapets effekter utifrån 
fyra ledarinterventioner. Genom intellektuell stimulans från ledaren blir individen 
uppmärksam på sin egen förmåga, vilket ökar självkänslan och ger en positiv relation 
till ledaren. Den positiva relationen skapar i sin tur ett förtroende som gör individen 
trygg i att våga ta risker och att ta hjälp för att lösa problem eller svårigheter i uppgiften 
(Gillespie & Mann, 2004). Individen stimuleras till kreativitet och vågar utmana 
befintliga förhållanden, arbetsrutiner och metoder. Genom individuella 
ställningstaganden, vilket innebär att ledaren möter individen utifrån dennes egna 
förhoppningar och drivkrafter, ökar individens tro på sin egen förmåga. Dessutom 
uppmärksammas individens egna behov och karriärmöjligheter vilket stimulerar till 
proaktivt beteende (Jung & Sosik, 2002; Walumbwa, Wang, Lawler &, Shi, 2005). 
Genom en klar vision och tydliga mål riktar ledaren gruppens uppmärksamhet mot de 
gemensamma målen och motiverar sina medarbetare att överföra sina egenintressen till 
förmån för gruppens (Seltzer & Bass, 1990). Forskning visar att visioner och mål bidrar 
till motivation för det kreativa arbetet genom att skapa energi och öka uthålligheten att 
utnyttja kunskap och strategier, även vid motgång. Slutligen använder sig den 
transformativa ledaren av ett idealiserande ledarskapsbeteende som innebär att ledaren 
agerar som förebild för medlemmarna och därigenom stärker samhörigheten dem 
emellan (Strauss, Griffin, Rafferty (2009).  
 
Strauss, Griffin och Rafferty (2009) beskriver den kognitiva processen som TL-ledaren 
utvecklar hos sina medarbetare som att deras individuella attityder, uppfattningar och 
värderingar transformeras, det vill säga styrs om, mot organisationens värderingar 
genom ledarskapet istället för genom krav eller förutsättningar i organisationen. Det 
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egna behovet av att prestera och de emotionella banden till gruppen stärks därmed 
(Strauss, Griffin, & Rafferty, 2009) eftersom ledarskapet blir mer involverande och 
utmanar individen att tänka kritiskt. Detta utvecklar i sin tur individens 
problemlösningsförmåga (Walumbwa, Wang, Lawler, & Shi, 2004). Bandura (2000) 
konstaterar att individuella prestationer ofta inte går att aggregera till att gälla för 
gruppen. Högpresterande individer presterar ibland till och med sämre i grupp. En 
möjlig faktor som krävs för att överbrygga detta är sammanhållning och delade 
värderingar och identiteter i enlighet med Wood & West, 2010; Strauss, Griffin och 
Rafferty (2009) ). I TL är ledarens förmåga att visa respekt och förtroende ett verktyg 
som gör att medarbetarna är villiga att identifiera sig med ledaren och organisationen. 
Respekten och förtroendet får också individen att prioritera organisationens mål framför 
sina egna (Walumbwa, Wang, Lawler, & Shi, 2004). I Seltzer och Bass (1990) 
undersökning kunde de inte finna några tydliga samband mellan TL och individers 
utökade insatser aggregerat på gruppnivå. Jung och Sosik (2002) kunde däremot finna 
mycket stark effekt på proaktivitet genom TL. Detta berodde enligt författarna på TL-
ledarens förmåga att sammanfoga individens värderingar och mål med ledarens eller 
organisationens, vilket skapar en stark internalisering och samstämmighet i gruppen. I 
deras studie kunde de se att TL stärker gemenskapen och den kollektiva identiteten. TL 
tycks därmed även påverka förutsättningarna för den kollektiva motivationen och 
gruppens tro på sin kollektiva förmåga. De senaste decennierna har resulterat i plattare 
organisationer, där teamarbete med delaktiga individer ligger till grund för 
organisationens produktion och kostnadseffektivitet (Bass, 1999). Vikten av att få 
gruppen och inte bara individen att arbeta åt samma håll har därför blivit alltmer central.  
 
Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och 
proaktivitet. 
 
Grupprocesser och proaktivitet 
Individer med hög tilltro till sin egen förmåga uppvisade ett tydligt samband med 
proaktivitet i en studie av Morrison Wolfe och Phelps (1999). Däremot kunde forskarna 
i sin undersökning inte finna något samband mellan proaktivt beteende och gruppens 
stöd, definierat som gruppnormer, vilka förordar förändring och proaktivitet. 
Författarnas resonemang kring detta utmynnade i hypotesen att gruppens brist på 
samhörighet kan ha påverkat sambandet, något som deras undersökning inte tagit 
hänsyn till. Williams, Parker och Turner (2010) undersökte om interpersonella normer 
inom teamet påverkar teamets totala proaktivitet. Detta skulle enligt författarna innebära 
att gruppens sammanhållning eller samhörighet och tro på sin egen kapacitet har ett 
samband med proaktivitet och fann en stark korrelation mellan dessa. Bass & Phelps 
(1999) delade in proaktivitet i individens avvägning mellan trolig framgång och troliga 
effekter, vilket kan tänkas innebära att en grupp med hög tilltro till sin egen förmåga 
även har en högre proaktivitet. Begreppet gruppnormer har dock visat varierande 
resultat som prediktion för proaktivitet, varför Banduras begrepp om individens tilltro 
till sin kollektiva förmåga kan vara ett mer adekvat begrepp att pröva. Individens tilltro 
till sin kollektiva förmåga (GTKF, eng. Collective efficacy) definieras som en grupps 
gemensamma värderingar av sin sammanlagda förmåga och kompetens i syfte att kunna 
organisera och utföra uppgifter som krävs för att producera en given prestationsnivå 
(Chen & Bliese, 2002). GTKF inkluderar både samhörighet och en likriktning i mål- 
och prestationsriktning som Bass och Phelps normbegrepp saknade. 
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Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan gruppens tilltro till sin kollektiva 
förmåga och proaktivitet. 
 
Ledarskap och gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga 
Individer som skattar högt på GTKF har större uthållighet och envishet i att lösa 
uppkomna problem eller hinder. De lägger också mer energi i gruppens uppdrag än 
individer i grupper med låg GTKF. Morrison & Phelps (1999) undersökte sambandet 
mellan gemenskap i grupper och proaktivitet och konstaterade att låg nivå av 
samhörighet hade en negativ effekt på proaktivitet. I Chen och Blieses studie (2002) 
framkom att sambandet mellan den kollektiva tilltron till gruppens förmåga och 
ledarskapsstil på högre hierarkisk nivå var starkare än på lägre hierarkisk nivå. 
Resultaten för den hierarkiskt lägre nivån var något osäkra, om än signifikanta. 
Undersökningen gjordes inom en starkt hierarkisk organisation, vilket enligt författarna 
kan ha påverkat resultatet.  
 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan delaktigt ledarskap och gruppens 
tilltro till sin kollektiva förmåga. 
 
I Strauss, Griffin och Rafferty (2009) studie visade sig dock TL har starkare korrelation 
till proaktivitet än andra ledarskapsstilar. Borgogni, Dello Russo och Latham, (2011) 
konstaterar i sin undersökning att individer som upplever en hög GTKF är mer 
produktiva och mer målmedvetna och engagerade i gruppens arbete. De fann även att 
positiva upplevelser om närmaste chefen ökar GTKF, vilket stämmer överens med 
funktionen för TL som skapar positiva affekter kring sig själv, gruppen och uppdraget. 
 
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och gruppens 
tilltro till sin kollektiva förmåga. 
 
Gruppens gemensamma övertygelse om dess förmåga skapar kraft att prestera och 
uppnå önskat resultat. Detta beror på att medlemmarnas delade värderingar, om att de 
kommer att lyckas med sina uppsatta mål, är avgörande för den kollektiva gruppens 
framgång (Bandura, 2000). Samband mellan gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga 
och arbetstillfredsställelse, effektivitet och proaktivitet har påvisats (Bandura, 2000; 
Walumbwa, Lawler, Avolio, Wang, & Shi, 2005; Chen & Bliese, 2002) medan GTKF 
skapar både samhörighet, uthållighet och gemensamma mål. Samtidigt tycks inte bara 
samhörighet, affektivt och kognitivt, vara av vikt för det proaktiva teamet utan även 
delaktighet och ansvar i beslut och processer. Chen & Bliese (2002) menar att GTKF 
har ett samband med gruppens prestation men också att ledarskapet är en stark prediktor 
för detta samband. 
 
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan ledarskap och proaktivitet med en 
medierande effekt av GTKF. 
 
Sammanfattningsvis är proaktivitet en viktig faktor för att en slimmad organisation inte 
ska stagnera utan kunna förbli konkurrenskraftig genom att vara flexibel och innovativ. 
Ledarskapet har stor påverkan på hur individernas och gruppernas proaktivitet kommer 
till uttryck. Samband mellan gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga och 
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arbetstillfredsställelse, effektivitet och produktivitet har påvisats (Bandura, 2000; 
Walumbwa, Lawler, Avolio, Wang, & Shi, 2005; Chen & Bliese, 2002). Därutöver 
skapar GTKF både samhörighet, uthållighet och gemensamma mål, vilket även TL 
bidrar med. Samtidigt tycks inte bara samhörighet, affektivt och kognitivt, vara av vikt 
för det proaktiva teamet utan även delaktighet och ansvar i beslut och processer. 
Resultaten av dessa samband har dock varit otydliga avseende vilken hierarkisk nivå 
som har undersökts. Det övergripande syftet med innevarande studie är att undersöka 
hur olika ledarskapsstilar påverkar proaktivitet och om GTKF har en medierande effekt 
på denna relation enligt figur 1 nedan. 
 
 

 
Figur 1. Sammanfattande modell för hypotes 1-6. 

 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare och bortfall 
Undersökningen genomfördes i ett företag som tillverkar vägmaskinsdelar inom 
tillverkningsindustrin. Företaget ingår i en större koncern inom fordonsindustrin. 
Undersökningsdeltagarna bestod av samtliga medarbetare vid två 
produktionsavdelningar, sammanlagt 512 personer. Efter ett jämnt bortfall mellan 
avdelningarna på 95 personer återstod 417 individer i 57 arbetsgrupper, d.v.s. en 
svarsfrekvens på 81 %. Individerna bestod av 92% män och 8% kvinnor med en 
medelålder på 39 år och en anställningstid på i genomsnitt 13 år. Tre arbetsgrupper i 
datamaterialet uteslöts vilka endast bestod av två personer eftersom antalet bedömdes 
vara icke-representativt för gruppbegreppet i materialet enligt Svedbergs definition 
(Stiwne, 1998 ). Undersökningsdeltagarna kom att utgöras av 411 individer i 54 
arbetsgrupper. 
 
Material 
Materialet utgick från en enkät med totalt 95 påståenden, varav 6 frågor ingick i det 
aktuella proaktivitetsmåttet, tre påståenden beskrev delaktigt ledarskap, 12 påståenden 
rörde transformativt ledarskap och tre rörde individens tilltro till gruppens förmåga. 
Indexet för proaktivitet baserade sig på Morrison Wolfe & Philps studie (1999) och 
anpassades till teamnivå där exempelvis ”jag gör ofta” omformulerades till ”vi gör 
ofta”. Index för delaktigt ledarskap mättes med hjälp av Pearce och Sims studie (2002). 
Även transformativt ledarskap mättes med hjälp av index från Pearce och Sims studie 
(2002) men bestod av tre delindex: ”Intellectual Stimulation”, ”Encourage Independent 
Action” och ”Encourage Independent action” och omformulerades från ”min teamledare 
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och jag” till ”min produktionsledare och jag” för att passa den aktuella studien. Indexet 
för individens tilltro till gruppens förmåga, slutligen, mättes med hjälp av Campion, 
Medsker och Higgs (1993) mått. Samtliga påståenden besvarades på en femgradig skala 
med svarsalternativ från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt och fullt”. 
Reliabilitet för samtliga index redovisas nedan i tabell 1 under Resultat. 
 
Procedur och datainsamling 
För att säkerställa att samtliga tillfrågade förstod undersökningens förutsättningar 
informerades de muntligen om syftet med enkätundersökningen, hur undersökningen 
och datainsamlingen skulle komma att genomföras samt övriga etiska aspekter. Detta 
skedde under en gemensam utbildningsdag. Samtliga fick även skriftlig information 
brevledes om frivillighet att medverka samt information om sekretess. I brevet 
informerades även deltagarna om undersökningens syfte, genomförande och etiska 
principer. Respondenterna fick en personlig kod i syfte att anonymisera materialet samt 
för att möjliggöra utökade studier. Slutligen fick de löfte om att få ta del av studiens 
resultat, vilket också skedde för det större forskningsprojektet Enkäterna besvarades på 
arbetsplatsen under arbetstid. 
 
Databearbetning 
Index skapades genom att beräkna medelvärdet på delfrågorna för respektive index. 
Reliabiliteten för samtliga index beräknades som Cronbachs alfa. För att bedöma 
lämpligheten i att aggregera data från individ- till gruppnivå, i avsikt att kunna analysera 
resultatet på arbetsgruppsnivå, användes intraklasskorrelationen, ICC1 och ICC2, vilka 
anger reliabiliteten genom beräknade medelvärden (Bliese i Klein & Kowlowski, 2000). 
Genom att utföra variansanalyser med hjälp av en envägs oberoende ANOVA 
beräknades skillnaden mellan mellangrupps- och inomgruppsvariansen. Dessa 
indikerade graden av överensstämmelse mellan individerna i grupperna respektive 
skillnaderna mellan grupperna.  
 
Genom variansanalysen framkom värden för mellangruppsvariansen (MSB) och 
inomgruppsvariansen (MSW), vilka sedan användes för att beräkna ICC1 och ICC2. 
Bartkos (1976) formler användes i uträkningarna: ICC1 = (MSB-MSW)/MSB+((k-
1)*MSW) och ICC2 = (MSB-MSW)/MSB. För ICC1 ska värdet vara positivt för att en 
aggregering ska kunna göras och för ICC2 ska värdet gärna vara över 0,50 för att en 
aggregering ska vara motiverad. Mest vedertaget är dock att kravet på en signifikant F-
kvot i ANOVA-beräkningen ska vara infriat för att en aggregering ska vara aktuell 
(Bliese, 2000; Lantz, 2011; Richter, Scully & West, 2005). För att bedöma 
korrelationernas styrka användes Cohens skala (Cohen, 1988). Skalan anger en svag 
korrelation 0,1-0,29, medelstark 0,3-0,49 och en stark korrelation > 0,5. 
 
En serie stiganalyser, det vill säga enkla och multipla regressionsanalyser (metod: enter) 
gjordes för att avgöra ledarskapsstilarnas och GTKFs påverkan på proaktivitet. 
Analyserna gjordes för ledarskapsstilarna, transformativa respektive delaktiga var för 
sig samt tillsammans.  
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R e s u l t a t 
 
Medelvärden, indexens reliabilitet och korrelationer för samtliga variabler i hela 
materialet beräknades och redovisas i tabell 1 nedan.  
 
 
Tabell 1. Medelvärden och korrelationsmatris för proaktivitet, ledarskapsstilar och 
GTKF för hela urvalsgruppen. Reliabilitet mätt med Cronbachs alfa redovisas kursivt. 
 M S 1 2 3 4 5 6 
1. Proaktivitet 3,50 ,63 ,782      

2. Delaktigt ledarskap 3,19 ,98 ,264** ,851**     

3. GTKF 3,64 ,80 ,540** ,187** ,781**    

4. Transformativt 
    ledarskap 

3,35 ,67 ,343** ,595** ,277** ,901**   

5. TL Intellektuell  
    stimulans 

3,21 ,76 ,301** ,601** ,184** ,880**   

6. TL Självständighet 3,52 ,78 ,289** ,404** ,266** ,852** ,586**  

7. TL Innovativt     
    tänkande 

3,36 ,81 ,285** ,507** ,276** ,821** ,589** ,601** 

**P< 0,01: N mellan 401 och 405 
 
 
De olika delskalorna för transformativt ledarskap påvisade starka samband inbördes och 
slogs därför ihop till ett mått. Samtliga värden var signifikanta. 

Inledningsvis gjordes även en envägs oberoende ANOVA för att pröva lämpligheten i 
att aggregera data från individ- till gruppnivå med hjälp av ICC-beräkningar enligt 
tabell 2 nedan. 
 
 
Tabell 2. Inomgruppsvarians, mellangruppsvarians, ICC- och F-värden. 

 
MSB MSW ICC1 ICC2 F-värde 

Proaktivitet   2,225 1,512 0,05 0,32 1,472* 
Delaktigt Ledarskap 1,797 ,844 0,13 0,53 2,129** 
Transformativt ledarskap 1,052 ,353 0,21 0,66 2,978** 
GTKF 1,143 ,568 0,12 0,50 2,011** 
*P <0,05 **P<0,001 
 
 
Av tabell 2 ovan framgår att F-värdena för samtliga index blev signifikanta p<0,001, 
förutom för proaktivitet som var signifikant på p<0,05-nivån. Alla ICC1 och ICC2 
värden, indikerade att det gick att aggregera data från individ- till gruppnivå. ICC2-
värdet för proaktivitet godkändes med viss reservation med hänvisning till Richters, 
Scully och Wests (2005) resonemang om ett signifikant F-värde över 1 och teoretisk 
grund till att aggregera måttet för relevans på gruppnivå. 
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Eftersom syftet med studien var att undersöka sambanden gruppvis så gjordes 
ytterligare en korrelationsmatris på gruppnivå enligt tabell 3 nedan. 
 
 
Tabell 3. Medelvärden och korrelationsmatris för proaktivitet, ledarskapsstilar och 
GTKF gruppvis. 
 M S 1 2 3 
1. Proaktivitet 3,47 ,24       
2. Delaktigt ledarskap 3,18 ,48 ,245**      
3. GTKF 3,63 ,39 ,618**   ,078     
4. Transformativt ledarskap 3,34 ,37 ,542** ,610** ,222**    
**P< 0,01: N=411 

Tabell 3 ovan gav ett högsta medelvärde för GTKF (M=3,63) och störst spridning för 
delaktigt ledarskap (s=0,48). Lägsta medelvärde hade delaktigt ledarskap (M=3,18) och 
lägst spridning hade proaktivitet (s=0,24). Tabell 3 visar att det fanns ett svagt samband 
mellan delaktigt ledarskap och proaktivitet medan sambandet mellan transformativt 
ledarskap och proaktivitet var starkt. Vidare visade sig sambandet mellan gruppens 
tilltro till sin kollektiva förmåga och proaktivitet vara starkt, medan sambandet mellan 
transformativt ledarskap och gruppens tilltro till sin kollektiva förmåga påvisade ett 
positivt men svagt samband. Sambandet mellan delaktigt ledarskap och gruppens tilltro 
till sin kollektiva förmåga, slutligen, gav inget signifikant resultat på gruppnivå, vilket 
det gjorde på individnivå enligt tabell 1. I figur 2 nedan redovisas sammanfattningsvis 
huvudresultaten av gjorda stiganalyser på gruppnivå för hypotes 1-6. 

 

 
Figur 2. Betavärden för samtliga hypoteser. ✗=icke-signifikant värde. 
 
 
Av analysen enligt figur 2 framgick att delaktigt ledarskap bidrog till att predicera 
proaktivitet och att sambandet var svagt (β=0,229). Effekten mellan delaktigt ledarskap 
och GTKF var mycket svag (β =,078) och icke-signifikant till skillnad mot värdet för 
hela urvalsgruppen, medan effekten mellan GTKF och proaktivitet var stark (β=,548). 
En motsvarande beräkning gjordes för sambanden mellan transformativt ledarskap, 
proaktivitet och GTKF. Analysen visade att sambandet mellan transformativt ledarskap 
och proaktivitet var måttligt (β=,387) men signifikant. Effekten av GTKF på 
proaktivitet visade sig vara stark (β=,562). Slutligen gjordes en sammanslagning av de 
två ledarskapsstilarna för att pröva sambanden mellan ledarskap, proaktivitet och 
GTKF. Beräkningarna visade att både ledarskapsstil och GTKF bidrog signifikant till 
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proaktivitet på gruppnivå. Effekten av GTKF var signifikant större på proaktivitet 
(β=,515) än ledarskapsstil (β=,158). Sambandet mellan ledarskap och proaktivitet 
medierades inte av GTKF. 
 
 
I tabell 4 nedan presenteras de direkta, de indirekta samt de totala effekterna av 
respektive variabel. 
 

 
- = icke prövad effekt. 
 
 
Tabell 4 ovan visar att en direkt effekt på 39% kunde härledas mellan TL och 
proaktivitet medan den indirekta effekten mellan TL och proaktivitet var 11%. Den 
totala effekten av variablerna blev därmed 50%. Den största enskilda direkta effekten 
kom sig av GTKF (52%), följt av det transformativa ledarskapet (39%) medan den 
största indirekta effekten kunde härledas till det transformativa ledarskapet (11%). Den 
indirekta effekten av delaktigt ledarskap på proaktivitet var ca 4% medan den direkta 
effekten mellan delaktigt ledarskap och proaktivitet var 19%, vilket gav en total effekt 
på 27%. Ledarskapet slutligen, visade en total effekt på 38%, varav den indirekta 
effekten var 8%. 
 
Vid en fördjupad analys genom en uppdelning per avdelning för indexet delaktigt 
ledarskap framkom följande samband för avdelning 1 och 2 enligt figur 3. 
 
 
 

 
 
Figur 3a. Betavärden för multipel regression för avdelning 1 mellan delaktigt ledarskap, 
proaktivitet och GTKF. 
 
 
 

Variabel Effekter på proaktivitet 

Direkt Indirekt Total 

Delaktigt ledarskap ,19 ,04 ,23 

Transformativt ledarskap ,39 ,11 ,50 

GTKF ,52 - ,52 

Ledarskap ,30 ,08 ,38 
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Figur 3b. Betavärden för multipel regression för avdelning 2 mellan delaktigt ledarskap, 
proaktivitet och GTKF. 
 
 
Figur 3a och 3b visar att det direkta sambandet mellan delaktigt ledarskap och GTKF 
skiljer sig markant åt mellan avdelningarna med ett negativt, icke signifikant utfall   
(β=-,121) för avdelning 1 och ett positivt och signifikant utfall (β=,208) för avdelning 2. 
Sambandet mellan ledarskap och GTKF för avdelningarna tillsammans uteblev därmed 
helt för avdelning 1, se figur 4 nedan. 
  
 
 

 
 
Figur 4. Betavärden för multipel regression för avdelning 1 mellan ledarskap 
(transformativt och delaktigt, sammanvägt), proaktivitet och GTKF. 
 
 
Sammanfattningsvis uppvisade både delaktigt och transformativt ledarskap ett positivt 
och signifikant samband med proaktivitet, även om sambandet med delaktigt ledarskap 
endast var svagt. Sambandet mellan GTKF och proaktivitet var även det starkt och 
signifikant, medan sambandet mellan delaktigt ledarskap och GTKF gav ett icke-
signifikant resultat på gruppnivå men ett svagt positivt och signifikant resultat på 
individnivå. Djupare analyser visade ett negativt icke-signifikant samband mellan 
delaktigt ledarskap och proaktivitet för den ena avdelningen, men ett svagt positivt och 
signifikant samband för den andra avdelningen. Transformativt ledarskap och GTKF 
uppvisade ett svagt, positivt och signifikant samband. Den direkta effekten av GTKF på 
proaktivitet visade sig vara starkare än de direkta effekterna av vardera ledarskap och 
ledarskapsstilarna tillsammans. För sambanden mellan ledarskap, GTKF och 
proaktivitet tillsammans kunde endast direkta och indirekta effekter uppvisas. 
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D i s k u s s i o n 
 
Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan det delaktiga respektive det 
transformativa ledarskapet och proaktivitet samt sambandet mellan gruppens tilltro till 
sin kollektiva förmåga och proaktivitet. Därutöver syftade studien till att undersöka om 
samhörighet i form av GTKF har en medierande verkan på sambandet mellan 
ledarskapsstil och proaktivitet. Undersökningen utfördes mellan team på organisatoriskt 
lägre hierarkisk nivå på ett företag som präglas av en ”slimmad organisation” (Lean 
Production). 
 
För att motivera en aggregering av data från individ till gruppnivå gjordes inledningsvis 
intraklasskorrelationer med goda resultat. Fortsatta stiganalyser visade ett svagt positivt 
samband mellan delaktigt ledarskap och proaktivitet och att delaktigt ledarskap endast 
bidrog till proaktivitet marginellt, vilket gav visst stöd åt hypotes 1. Sambandet mellan 
transformativt ledarskap och proaktivitet å andra sidan visade sig bidra med en 
signifikant del av variansen och gav därmed stöd åt hypotes 2. Även hypotes 3, det vill 
säga sambandet mellan GTKF och proaktivitet fick starkt stöd och bidrog till variansen i 
proaktivitet. Hypotes 4 som prövade sambandet mellan delaktigt ledarskap och GTKF 
uppvisade ett icke signifikant resultat och kunde därmed inte styrkas. Sambandet mellan 
transformativt ledarskap och GTKF gav däremot ett svagt samband vilket gav stöd åt 
hypotes 5. Hypotes 6, slutligen, prövade sambandet mellan ledarskapsstil (det delaktiga 
och transformativa) och proaktivitet med GTKF som en medierande variabel. 
Stiganalysen visade att ledarskapsstil och GTKF bidrog signifikant till proaktivitet på 
gruppnivå och att effekten av GTKT bidrog väsentligt mer till proaktivitet än 
ledarskapsstil. Sambandet mellan ledarskap och proaktivitet medierades inte av GTKF.. 
I innevarande studie kunde endast de direkta effekterna av GTKF studeras. För att öka 
förståelsen för det icke-signifikanta värdet av delaktigt ledarskap på låg hierarkisk nivå 
gjordes en fördjupad analys per avdelning. Vid denna framkom att avdelning 1 
uppvisade en negativ icke-signifikant korrelation mellan ledarskap och medan 
avdelning 2 hade en fortsatt måttlig och signifikant korrelation. 
 
Resultatet visar att det transformativa ledarskapet har en måttlig effekt på GTKF medan 
delaktigt ledarskap har en mer otydlig eller svårmätt effekt, utifrån att det fanns ett 
signifikant positivt samband i den ena avelningen på företaget men inte i den andra.  En 
slutsats av resultaten är att det transformativa ledarskapet har en stor effekt på 
proaktivitet, men att samhörighet i gruppen, mätt som GTKF, har en ännu större direkt 
effekt på proaktivitet än det transformativa ledarskapet. 
 
Tidigare forskning 
Forskning av Rank, Carsten, Unger och Spector (2007) visade en relativt stark 
korrelation mellan proaktivt beteende och delaktigt ledarskap (r=,43, p<,01; β=,21, 
p<,05). I deras forskning baserades dock proaktivitetsbegreppet på studier av Frese, 
Fay, Hilburger, Leng och Tag (1997) och Frese, Kring, Soose och Zempel (1996) och 
var speciellt riktat till servicebranschen. Resultatet i innevarande studie kunde endast 
finna ett svagt samband mellan delaktigt ledarskap och proaktivitet, vilket kan tänkas 
bero på skillnader i hur de anställda svarar på och har behov av delaktighet i ledarskapet 
i servicebranschen respektive fordonsbranschen. Studiens resultat vad gäller det starka 
sambandet mellan transformativt ledarskap och proaktivitet stöds av forskning av Jung 
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& Sosik (2002). Enligt deras forskning skapar det transformativa ledarskapet 
förutsättningar att rikta de individuella prestationerna till ett mål som kräver en 
kollektiv ansträngning och är av intresse för hela gruppens mål och prestation, vilket 
även ger grund till det starka sambandet mellan GTKF och proaktiviteten. 
 
Det tvetydiga resultatet av ledarskap i denna studie, där det delaktiga ledarskapet ger 
svagt eller inget stöd, medan det transformativa ledarskapet ger ett starkt stöd leder till 
ett måttligt samband mellan ledarskap totalt och proaktivitet. Detta tolkade Seltzer & 
Bass (1990) som ett resultat av att proaktivitet är en relationsfråga mellan ledaren och 
individen, snarare än ledaren och gruppen. Det transformativa ledarskapet stödjer denna 
process genom att visa individuellt hänsynstagande med självförverkligande åtgärder 
(Crant, 2000). Ledaren omformar, eller transformerar, sedan dessa till 
gruppgemensamma intressen och mål, vilka individen är villig att anpassa sig till och 
rent av tar över som sina egna. Resultatet i innevarande studie indikerar att samhörighet, 
här GTKF, stärker proaktivitet oavsett ledarskap, vilket skulle kunna bero på en affektiv 
samhörighet som driver det proaktiva beteendet i enlighet med Den Hartog & Belschaks 
(2007) studier. Det transformativa ledarskapet är en ytterligare förstärkande faktor och 
kan framför allt tänkas stå för målinriktning och värderingar, vilka också är viktiga för 
den kollektiva framgången och för att underlätta en samsyn i gruppen (Crant, 2000). 
 
Det icke signifikanta sambandet mellan delaktigt ledarskap och GTKF går i linje med 
Seltzer & Bass (1990) resultat i tidigare studier över dessa variabler, prövade på 
gruppnivå, där de endast kunde finna svagt stöd för detta samband. Wood & West 
(2010) hävdade att delaktighet ökar samhörigheten med organisationen och gruppen, 
men diskuterar inte vidare under vilka förutsättningar detta sker. Resultatet i 
innevarande studie skulle kunna förklaras av den hierarkiska nivå studie gjordes på. 
Chen & Bliese (2002) kom i sin studie fram till att GTKF har större samband med 
ledarskapet på högre hierarkisk nivå än på lägre, medan tilltron till individens egen 
förmåga spelar en större roll på lägre hierarkisk nivå. Anledningen till att resultatet 
skilde sig mellan avdelningarna är dock svårare att tolka inom denna studie och skulle 
kräva en djupare analys. Resultatet ger dock en intressant infallsvinkel till fortsatta 
studier kring delaktighetens förutsättningar eller brist på förutsättningar för att kunna 
bidra till samhörighet eller GTKF och proaktivitet.  
 
En ytterligare aspekt på det delaktiga ledarskapets roll är att det syftar till delaktighet i 
beslutsgången medan det transformativa ledarskapet införlivar de individuella 
intressena i en gemensam strävan att nå de uppsatta målen. Begreppet proaktivitet i 
innevarande studie innebär ett initiativtagande ansvar, vilket också kräver utrymme att 
ta initiativ. Delaktighet skapar samhörighet i organisationen och gruppen enligt Woods 
och West (2010) medan Campion, Medsker och Higgs (1993) ser delaktighet som en 
stark prediktion för gruppeffektivitet. Samtidigt visade Rank, Carsten, Unger och 
Spector (2007) i sin studie att sambanden mellan delaktighet och proaktivitet är svaga. 
Sammantaget kan tänkas att delaktighet innehåller flera komponenter, där delaktighet 
utifrån gemensamma intressen och initiativtagande, det vill säga de transformativa 
egenskaperna, krävs för att delaktighet och samhörighet ska samspela. Denna tes stärks 
av Jung och Sosiks (2002) beskrivning av det transformativa ledarskapet som skapar en 
trygghet samtidigt som individen drivs att våga utmana och vara proaktiva. Delaktighet 
i beslutsgången ger en större medvetenhet och motivation gentemot målen (Huang, Iun, 
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Liu, & Huang, (2010) men ger därmed inte självklart utrymme för att utmana eller vara 
innovativ. Istället bör delaktighet fungera som ett komplement till det transformativa 
ledarskapet, snarare än som en fristående ledarskapsstil. Innevarande studie gjorde 
anspråk på att utöka eller förtydliga Morrison Wolfe och Phelps (1999) begrepp 
gruppnormer vars resultat som prediktor för proaktivitet har varierat. Detta gjordes 
genom att använda Banduras (1986) begrepp om Collective efficacy (här GTKF), vilket 
genom sitt starka resultat kan tolkas som ett bra mått för guppens kollektiva kraft som 
grund till proaktivt beteende. 
 
Undersökningens begränsningar 
Den interna reliabiliteten av de olika indexen mättes genom Cronbachs alfa och 
varierade mellan 0,782-0,901, vilket bör anses som en acceptabel nivå för fortsatta 
tester. Vid beräkningar av aggregering till gruppnivå enligt Bliese i Klein & Koslowski 
(2000) framkom att ICC2-värdet för proaktivitet var lågt, vilket bör utredas vid fortsatta 
studier. I beräkningen av ICC användes den generella formeln för ICC, vilket enligt 
Bliese & Halversson (1998) bör korrigeras för ojämna gruppstorlekar. Detta gjordes 
dock inte på grund av svårighetsgrad och tidsbrist. Eftersom den förenklade formeln vid 
ett acceptabelt och signifikant F-värde över 1 används som gängse metod enligt Richter, 
Scully & West (2005) bedömdes det ändå rimligt att genomföra studien. Validiteten kan 
ifrågasättas vad gäller delaktighet, eftersom olika mätskalor har använts i olika studier. 
En generalisering bör därför göras med försiktighet. Den största bristen i 
undersökningen gäller den icke signifikanta korrelationen mellan delaktigt ledarskap 
och GTKF, vilken gör en generalisering av samband som involverar delaktigt ledarskap 
mindre lämplig utan vidare dataanalyser. Eftersom sambandet är signifikant på gruppen 
i sin helhet samt att resultaten för respektive grupp visar att avdelning 1 avviker 
markant kan dock innevarande studie ge inspiration till vidare granskning och analyser 
av förhållandena. En ytterligare tveksamhet i studiens konstruktion var beslutet att slå 
samman delaktigt och transformativt ledarskap som mått på ledarskap eftersom det då 
uppkom risk för en definitionsglidning över vad ledarskap är. 
 
Fortsatt forskning 
I fortsatta studier vore det av intresse att göra jämförande studier i flera företag på både 
hög och låg hierarkisk nivå, för att kunna dra slutsatser om de olika ledarskapsstilarnas 
effekt på GTKF och proaktivitet. Med anledning av de två avdelningarnas vitt skilda 
resultat på ledarskapet som predicerande faktor för GTKF skulle det vara intressant att 
gå vidare och analysera ytterligare variabler som påverkar ledarskapets förutsättningar 
och hur de skiljer sig åt på avdelningarna. Avsikten med detta skulle vara att se vad den 
lägre hierarkiska nivån kräver för att ett fungerade och starkt ledarskap - som kan 
resultera i ökad effektivitet i grupprocesserna - ska kunna utvecklas. Ytterligare orsaker 
att undersöka skulle kunna vara om andra kontextuella faktorer hindrar en utveckling av 
ledarskapet som drivkraft för samhörighet och proaktivitet. Exempel på sådana skulle 
kunna vara bransch- och könsskillnader eller andra företagskulturella hinder. Modellen 
som användes avsåg att pröva GKTFs medierande effekt mellan ledarskapsstil och 
proaktivitet genom utförda stiganalyser. I fortsatta studier vore det önskvärt att pröva 
hela modellen med alla variabler samtidigt för att signifikanspröva den i sin helhet. 
Inför ett sådant arbete bör en förfining av ledarskapsbegreppet utarbetas samt en 
utökning eller bearbetning av underlaget för att säkerställa ett signifikant material i alla 
led. 
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Innevarande studie är av intresse för ledarskapsutvecklingsfrågor på låg hierarkisk nivå. 
Avdelningarnas olika förutsättningar för ledarskapets inverkan på proaktivitet tyder på 
att proaktivitet drivs starkt av sammanhållning och tilltro till gruppens kollektiva 
förmåga, men med varierande stöd av ledarskap. Studien visar på svårigheten att säkra 
ett drivande ledarskap som kan integrera organisationens, gruppens och individens mål. 
Den praktiska nyttan av undersökningen är att GTKF och ledarskap tycks vara viktiga 
och relevanta verktyg som bör användas för att befrämja proaktivitet och innovation i 
organisationer och arbetsgrupper på låg hierarkisk nivå. 
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