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Abstract 

Self-leadership is a concept within leadership research that emerged in the mid-1980s. 

However, there are only a few studies about self-leadership within a specific organization. 

Our aim was therefore to develop a greater understanding of how self-leadership is 

expressed within the e-commerce organization Desenio. We explored how the 

organizational culture has shaped self-leadership within the organization. We used three 

cognitive and behavioral self-leadership strategies to develop a greater understanding of 

how self-leadership is expressed in the organization. We have made a qualitative case 

study that includes ten interviews with employees and the CEO of the organization, where 

the individuals expressed their experiences and thoughts about self-leadership. We 

completed the empirical study with observations of the working environment to get a 

better understanding of the culture. The implications of the study are that the three self-

leadership strategies could be identified in the employees. However, none of the strategies 

could be identified to a full extent. We also concluded that the organizational culture has 

shaped self-leadership since the work behavior of the employees could be related to the 

culture and the values at Desenio.    
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Abstrakt 

Självledarskap är ett forskningsområde som blev ett omtalat fenomen under mitten av 

1980-talet. Det finns dock inte mycket forskning kring hur självledarskap kommer till 

uttryck inom en specifik organisation. Vi ville, genom en kvalitativ studie, skapa en ökad 

förståelse för hur självledarskap kommer till uttryck genom organisationskultur på e-

handelsföretaget Desenio. Tre självledarskapsstrategier användes för att tolka och skapa 

en förståelse för självledarskapet i organisationen. Vi utförde en fallstudie som 

inkluderade tio intervjuer med medarbetare och Vd:n på företaget som fick berätta om 

sina erfarenheter och föreställningar om självledarskap. För att skapa en förståelse för 

omgivningen och kulturen utförde vi även observationer på Desenio som ett komplement 

till de utförda intervjuerna. Vi kunde i vår studie identifiera de tre 

självledarskapsstrategierna hos samtliga medarbetare. Vad som framgick var dock att 

ingen av strategierna fullt ut kunde identifieras hos medarbetarna, utan att strategierna till 

viss del identifierades. Vi kom även fram till att organisationskulturen format 

självledarskapet då medarbetarnas arbetssätt och beteenden speglas av kulturen och 

värderingarna på Desenio. 
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1 Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Ledarskap är ett välstuderat fenomen vars intresse har ökat stort de senaste decennierna 

(Alvesson, 2013:151). Trots att ledarskap är ett välstuderat fenomen finns det flera olika 

definitioner på vad ledarskap är (Bolman & Deal, 1997). Ledarskap har länge präglats av 

ett traditionellt synsätt bestående av ett byråkratiskt ledarskap där bestämmelser och 

strikta direktiv utformats för att styra medarbetare (Sandberg & Targama, 2013:43). Det 

traditionella synsättet på ledarskap som ett formellt och hierarkiskt fenomen har de 

senaste årtionden ifrågasatts (DeRue & Ashford, 2010). Enligt Sandberg och Targama 

(2013:29) finns det ett allt större behov av snabbhet och flexibilitet till följd av den 

förändring som ständigt sker i omvärlden, vilket i sin tur har påverkat ledarskapets 

utformning. Omvärlden befinner sig i nuläget i ett paradigmskifte från styrningen av 

individers handlande genom att inskränka deras handlingsutrymmen, till att ge individer 

ett större handlingsutrymme och samtidigt ge vägledning kring vad som ska åstadkommas 

och vilka krav som finns (Sandberg & Targama, 2013:16).  

 

Manz (1986) presenterar i sin forskning fenomenet självledarskap som ett substitut till 

det traditionella synsättet på ledarskap där de underordnades förmåga att leda sig själva 

diskuteras. Självledarskap beskrivs som den process där den enskilde individen ansvarar 

för att på eget initiativ motivera och driva sitt arbete (Neck & Houghton, 2006). 

Självledarskap inkluderar enligt Manz (1986) självpåtagna strategier för att hantera 

prestationer gällande arbetsuppgifter som karaktäriseras av en låg inre motivation. 

Självledarskap handlar även om att influera sig själv att dra nytta av de naturligt 

motiverande aspekterna i arbetsuppgifter (Manz, 1986). Hauschildt och Konradt (2011) 

menar att ett sådant ledarskap innefattar kognitiva- samt beteendebaserade strategier som 

ska främja den enskildes initiativtagande, effektivitet och produktivitet. 

 

Alvesson och Spicer (2012:19) refererar i sin forskning till Yukls (1989:253) definition 

av ledarskap där fenomenet beskrivs som ett komplicerat område där fokus riktas mot att 

påverka uppgifters mål samt påverka engagemang och samtycke för att uppnå dessa mål. 
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Ledarskap handlar enligt Yukl (1989:253) även om att påverka kulturen i en organisation. 

Alvesson (2013: 125) styrker detta då han menar att ledarskap handlar om att påverka 

värderingar, föreställningar och tankesätt. Vidare beskriver Alvesson (2015:135) 

sambandet mellan ledarskap och kultur som komplext. Ledarskap i en kulturell kontext 

kan enligt Alvesson (2013:126) handla om att påverka hur individer förhåller sig till 

arbetsuppgifter. Det handlar inte om att styra beteenden, utan istället läggs fokus vid att 

önskvärda beteenden uppnås genom rätta förhållningssätt och värderingar. Likt 

ledarskapets påverkan på kultur kan även kulturen påverka ledarskapet (Alvesson, 

2013:124:125). 

 

Schein (2010:18) beskriver kultur som ett mönster av delade underliggande antaganden 

hos en grupp individer som anses vara det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna vid 

situationer som inte regler och bestämmelser styr över. Schein (2010:18) menar vidare att 

kultur är präglat av människors behov av stabilitet och mening. När kultur bildas präglas 

kulturen av att individer förenas till en gemensam enhet. När en grupp individer 

tillsammans format kultur kommer kulturens element och de gemensamma 

grundläggande antaganden som finns sedan föras vidare till nya individer som tillkommer 

i gruppen (Schein, 2010:19). Vidare menar Schein (2010:19) att delar av kulturens 

element kan komma till uttryck genom att studera det som nya individer i gruppen får lära 

sig. För att skapa sig en djupare förståelse för kultur, måste de individer som tillkommer 

få ett varaktigt och bestående tillstånd i gruppen. Det är endast då gruppens djupaste 

hemligheter och kulturen blir synlig för medlemmarna (Schein, 2010:19). I de fall då 

individerna i en grupp inte delar grundläggande antaganden reproduceras kulturen till nya 

medlemmar genom att interaktionen mellan nya och befintliga medlemmar kommer 

präglas av en mer kreativ kulturbildningsprocess (Schein, 2010:19). För att kunna 

beskriva hur kultur faktiskt tar sig uttryck i organisationer använder Schein (2010:23) tre 

olika nivåer av kultur. Genom dessa nivåer kan kultur förklaras på de plan som är synliga 

för ögat samt det som består av grundläggande antaganden och ligger i vårt 

undermedvetna. Nivåerna som används av forskare inom kultur är artefakter, uttryckta 

värderingar och grundläggande antaganden (Schein, 2010:23; Alvehus & Jensen, 

2010:101). 

 



 

3  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns i dagsläget flera tidigare studier och forskning om självledarskap. 

Självledarskap blev enligt Neck och Houghton (2006) ett uppmärksammat fenomen under 

mitten av 80-talet av forskaren Charles Manz och beskrivs som den process där individer 

leder och motiverar sig själva för att utföra prestationer. I flera tidigare studier om 

självledarskap används tre strategier för att belysa detta fenomen. Dessa strategier 

inkluderar beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier och konstruktiva 

tankemönsterbaserade strategier (Neck & Houghton, 2006; Manz, 1986; Manz & Sims, 

2001:97). Beteendefokuserade strategier handlar om individuell målsättning, belöning 

och tillrättavisning. Individer observerar enligt beteendefokuserade strategier sitt 

beteende för att skapa medvetenhet över vilka beteenden som är lämpliga i specifika 

situationer (Neck och Houghton, 2006). Vidare har naturliga belöningsstrategier som 

avsikt att skapa situationer där individer blir naturligt belönade och motiverade av 

positiva aspekter i arbetsuppgifter. Konstruktiva tankemönsterbaserade strategier är 

avsedda att underlätta skapandet av konstruktiva tankesätt som bidrar till positiva 

prestationer (Neck & Houghton, 2006).  

 

Hauschildt och Konradt (2011) skriver att självledarskap kan främja individers 

motivation, produktivitet och initiativtagande i organisationer. Dessa positiva resultat på 

individers prestationer inom organisationer gör självledarskap till ett intressant och 

betydelsefullt fenomen för oss att studera. Det paradigmskifte som skett i omvärlden där 

fokus riktas mot att ge individer ett större handlingsutrymme öppnar även upp ett intresse 

hos oss att studera självledarskap då vi anser att det är ett aktuellt ämne i nutida 

ledarskapsforskning.  

 

Tidigare forskning om självledarskap har riktat fokus mot enskilda individer i form av 

ovanstående självledarskapsstrategier. Konstruktionistiska forskare ser dock på ledarskap 

i form av en gemensam process som naturligt uppstår hos individer inom en social grupp 

(Yukl, 2012:6). Synsättet på ledarskap som en gemensam delad process, lägger enligt 

Yukl (2012:6) vikt vid de påverkansprocesser som uppstår mellan medlemmar i en grupp. 

Vidare ser även DeRue och Ashford (2010) på ledarskap som ett fenomen bestående av 

ömsesidiga identiteter hos individer som påverkar och interagerar med varandra i en 
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social konstruktionsprocess. Carson et al. (2007) skriver att ett delat ledarskap som är 

fördelat mellan individer i en organisation präglas av att det finns ett ömsesidigt 

inflytande som är inbäddat i samspelet mellan individer. I linje med detta 

konstruktionistiska synsätt på ledarskap är även kulturfenomenet format av delade 

upplevelser och ett gemensamt lärande mellan människor i en grupp (Schein, 2017:6). Vi 

anser att det saknas tidigare forskning om hur självledarskap konstruerats mellan 

människor i en organisation. Vidare finner vi ett tomrum i den befintliga 

självledarskapsforskningen då självledarskap inte tidigare studerats som en kulturell 

produkt, formad av kulturella processer. Vi är därför i vår studie intresserade av att 

studera självledarskap utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv där vi ser på 

självledarskapsfenomenet som socialt konstruerat i och genom kultur.  

 

Vårt teoretiska bidrag med denna studie är att vi vill studera självledarskap som en 

kulturell produkt, formad av kulturella processer. Vi vill bidra till nutida forskning om 

självledarskap genom att studera hur en kulturell process har format självledarskapet som 

individer tillsammans konstruerat. Detta konstruktionistiska perspektiv på självledarskap 

anser vi bidrar till att fylla det tomrum som finns i självledarskapsforskningen i dagsläget. 

 

I den befintliga självledarskapsforskningen belyser Houghton, Manz och Sims (2003) att 

självledarskap undersökts med framgång i ett fåtal branscher som sjukvård, vård och 

omsorg samt telekommunikationsbranschen. Laudon och Guercio-Traver (2018) skriver 

att e-handelsbranschen kommer att expandera stort de kommande åren. Zappalá och Gray 

(2006) menar att e-handelsbranschens föränderliga miljö har en påverkan på mänskliga 

resurser och ledarskapskultur inom organisationer. I tidigare forskning finns få empiriska 

studier om självledarskap i en viss bransch. Det saknas i nuläget även empirisk forskning 

om självledarskap i just e-handelsbranschen. Detta indikerar att vi kan fylla ett tomrum i 

forskningen genom att studera hur självledarskap kommer till uttryck inom en viss 

organisationsmiljö inom e-handelsbranschen. Ett e-handelsföretag som har vuxit i ett högt 

tempo de senaste åren är design- och inredningsföretaget Desenio. Desenio har genomgått 

en spännande resa från att för tre år sedan endast ha åtta anställda, till att i dagsläget ha 

över 100 anställda. Då företaget genomgått en spännande expansionsresa finner vi det 

intressant att använda Desenio som empiriskt fall i vår studie. Vi vill rikta fokus på hur 
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kulturen har influerat självledarskapets sociala konstruktionsprocess på Desenio och 

därmed även bidra till ett praktiskt plan till nutida forskning.  

 

Studiens praktiska bidrag syftar till att skapa en förståelse för hur självledarskap kommer 

till uttryck på e-handelsföretaget Desenio och hur självledarskapet influerats av den 

kulturella processen i företaget. Genom att studera detta bidrar vi med att fylla det tomrum 

som finns i forskningen gällande bristen på empiriska studier om självledarskap i e-

handelsbranschen. Vi tror även att detta kan gynna både medarbetare och ledare på 

Desenio då de genom vår studie kan få en ökad förståelse för ledarskapet och kulturen i 

organisationen.  

 

Med ovanstående problemdiskussion som grund har vi valt följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka självledarskapsstrategier kan identifieras hos medarbetarna på Desenio? 

• Hur har självledarskapet formats av den kulturella processen på Desenio?   

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att skapa en förståelse för hur självledarskap kommer till uttryck 

i och genom kulturen på Desenio.  

1.4 Disposition  

1.4.1 Metod  

I detta avsnitt kommer vi att argumentera för våra metodologiska val. Här presenteras 

vårt val av en kvalitativ fallstudie på företaget Desenio. Vi redogör för våra ontologiska 

och epistemologiska ställningstaganden. Vi presenterar sedan vår förförståelse för ämnet 

och förklarar vår abduktiva förklaringsansats. Vi beskriver dessutom hur vi samlade in 

vår teoretiska referensram och vilka kvalitetskriterier som uppfylls i denna studie. Vi 

redogör även för vår intervjuprocess och hur vi tolkat vårt empiriska material. 

Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som varit grunden för studiens 

trovärdighet.  
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1.4.2 Teoretisk referensram 

Efter metoden följer ett kapitel där vi presenterar vår teoretiska referensram. Här redogör 

vi för vårt teoretiska perspektiv och de teorier som är centrala för att belysa och tolka 

empirin i denna studie. Vi börjar med att introducera vår valda teori om självledarskap 

där vi presenterar de tre självledarskapsstrategierna. Inom självledarskap presenteras 

teorier av bland annat Charles Manz, Henry Sims, Christopher Neck och Jeffrey 

Houghton. Därefter presenteras forskning om organisationskultur av bland annat Mats 

Alvesson och Edgar Schein. Då vi har en abduktiv förklaringsansats är vi öppna för att 

ny teori kan tillkomma under studiens gång. Kapitlet avslutas med en teoretisk analys där 

vi redogör för kopplingarna mellan våra valda teorier.  

1.4.3 Empiri 

Det empiriska kapitlet kommer att inledas med en presentation om Desenios resa, där 

information om företagets utveckling och struktur kommer att lyftas. Därefter kommer 

en redogörelse för de observationer som vi fick möjlighet att göra när vi besökte Desenios 

kontor. Avslutningsvis presenteras våra intervjuer som vi detaljerat beskriver för att 

kunna lyfta alla aspekter i vår insamlade empiri.  

1.4.4 Tolkning av empiriskt material 

Följt av empirin kommer tolkningen av vårt empiriska material. Här har vi med hjälp av 

vår teoretiska referensram tolkat vår empiri för att öka förståelsen för hur självledarskapet 

har formats av den kulturella processen på Desenio. Vår tolkning struktureras efter de 

kapitel som vi presenterat i den teoretiska referensramen och vi använder två 

huvudteman: självledarskap och organisationskultur.  

1.4.5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion av vårt tolkade empiriska material. Denna 

diskussion är menad att koppla samman de teman som vi tolkat i föregående kapitel. Vi 

kommer att reflektera kring vilka självledarskapsstrategier som kan identifieras på 

Desenio och vi kommer även diskutera kring hur självledarskapet formats av 
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organisationskulturen. Detta för att i nästa kapitel kunna besvara våra frågeställningar och 

dra slutsatser.  

1.4.6 Slutsats 

I studiens sista kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kan dra från vår 

studie. Vi kommer i detta kapitel besvara våra två forskningsfrågor och bekräfta att 

studiens syfte har uppnåtts. Slutligen kommer vi att redogöra för förslag till framtida 

forskning inom studiens område och vi kommer även presentera hur vår studie bidrar till 

ett hållbart samhälle.    
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2 Metod 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för de metodval som ligger till grund för vår studie. Kapitlet 

inleds med våra ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Sedan introduceras 

vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi följt av vår abduktiva förklaringsansats. Vi 

kommer sedan presentera vår förförståelse som har påverkat våra teoretiska, 

metodologiska och empiriska val. Under metodkapitlet får läsaren även ta del av vårt val 

att genomföra fallstudie på Desenio. Avslutningsvis redogör vi för de kvalitetskriterier 

och etiska överväganden som vi använt för att kvalitetssäkra studien.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

För att skapa en förståelse för kommande metod och vald teori inleder vi detta kapitel 

med att redogöra för vårt synsätt på omvärlden med våra ontologiska och epistemologiska 

ställningstaganden. Ontologi handlar enligt Alvehus (2013:121) om hur verkligheten är 

skapad. Vidare beskriver Bryman och Bell (2017:52) ontologi som teorin om sociala 

företeelser. Inom ontologin talas det ofta om två synsätt; objektivism respektive 

konstruktionism. Dessa synsätt skiljer sig i sättet att se på sociala fenomen, som antingen 

oberoende av de individer som verkar inom fenomenet (objektivism), eller som 

konstruktioner som bygger på individers uppfattningar och handlingar (konstruktionism) 

(Bryman & Bell, 2017:52). 

 

Sociala fenomen är enligt Alvesson och Sköldberg (2017:66) beroende av mänskliga 

föreställningar och handlingar. Detta kan speglas i DeRue och Ashfords (2010) 

beskrivning av ledarskap som ett fenomen bestående av ömsesidiga identiteter hos 

individer som påverkar varandra i en konstruktionsprocess. Vidare konstrueras ledarskap 

enligt Alvesson (2012:35) genom individers antaganden, förväntningar och förståelsesätt 

av fenomenet. Likt Alvessons (2012:35) syn på ledarskap som ett socialt konstruerat 

fenomen beskriver Schein (2017:6) ett synsätt på kultur där upplevelser och lärande är 

delat mellan individer i en grupp. Dessa individer kommer konstruera en gruppidentitet 

och en sammanhållning där det gemensamma lärandet och upplevelserna definierar 

gruppens syfte och vilka “vi” är. Vidare förklarar Schein (2017:7) att individerna i en 
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grupp konstruerar ett mönster av värderingar som förs vidare till nykomlingar i gruppen 

där sättet att tänka och känna blir en del av kulturen och de underliggande antagandena 

inom gruppen. 

 

Med detta som grund har vi, i vår studie om hur självledarskap kommer till uttryck i och 

genom kulturen på Desenio, valt att utgå från ett konstruktionistiskt, icke-dualistiskt, 

perspektiv där vi antar att fenomenen ledarskap och kultur inte är separerade från 

människor. Bryman och Bell (2017:53) menar att konstruktionism ifrågasätter att ett 

fenomen som kultur är en på förhand given enhet, där individer inte kan styra eller 

påverka fenomenet. I denna studie antar vi att kultur och självledarskap inte är bestämt 

av tingens natur, utan att människor kommer samman och konstruerar självledarskap i 

och genom kultur med sina egna erfarenheter, antaganden och förståelsesätt som grund. 

Vi anser, likt Alvesson och Sköldberg (2017:425), att verkligheten inte är given och att 

det är viktigt att delta i dess skapande. Vi tar avstånd från en objektivistisk ontologi då vi 

inte ser självledarskap och kultur som separerat från de individer som självledarskap och 

kultur kommer till uttryck hos. Som Sandberg och Targama (2013:57) beskriver finns det 

utrymme för olika tolkningar vid ett förståelsebaserat synsätt. Vi anser därför att ett 

konstruktionistiskt perspektiv är att föredra då vi vill skapa en förståelse för 

medarbetarnas föreställningar och erfarenheter om självledarskap. 

 

Alvehus (2013:121) beskriver epistemologi som teorin om vad kunskap är och hur den 

skapas. Sandberg och Targama (2013:58) ser kunskap som sociala konstruktioner som 

utvecklas genom dialoger kring människors uppfattningar. Vi utgår i vår studie från att 

förståelse och kunskap om självledarskap och kultur skapas genom samspel och 

kommunikation med andra människor. Sandberg och Targama (2013:58) menar att 

människor har olika erfarenheter, förståelser och tillgång till olika slags information. 

Dessa förutsättningar är avgörande för människors handlande som i sin tur påverkar vilka 

kunskaper människor har (Sandberg & Targama, 2013:60). Vi utgår i vår studie från ett 

tolkningsperspektiv som skiljer sig från ett positivistiskt perspektiv då det finns en 

skillnad i att studera människor och det som studeras inom naturvetenskapen (Bryman & 

Bell, 2017:49). Vi är eniga med Alvesson och Deetz (2000:59-60) om att positivistiska 

antaganden inom ledarskapsforskning inte är lämpligt då vi anser att kunskapsskapande 
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om människor och deras erfarenheter om självledarskap kräver reflexivitet, tolkning och 

förståelse.  

 

Vi utgår vidare från ett hermeneutiskt synsätt när vi skapar kunskap om självledarskap 

och kultur. Hermeneutiken handlar om förståelse och förser ett teoretiskt ramverk som 

verktyg för att kunna tolka och förstå ett fenomen (Patton, 2015:136). Alvesson och 

Sköldberg (2017:155) menar att forskaren alltid har med sig sina egna referensramar och 

tolkar i linje med dessa. När vi skapar kunskap om självledarskap utgår vi från en teoretisk 

förförståelse för att tolka och skapa förståelse för vårt fenomen. Sandberg och Targama 

(2013:57) skriver att människors föreställningar om verkligheten utvecklas utifrån deras 

egna erfarenheter och i samspel med andra. Därför anser vi att tolkningsperspektivet är i 

linje med hur vi går tillväga för att skapa kunskap om självledarskap och kultur. 

 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Med våra ontologiska och epistemologiska ställningstaganden har vi valt att använda oss 

av en kvalitativ forskningsstrategi framför en kvantitativ. Alvesson och Sköldberg 

(2017:19) skriver att kvalitativ forskning framhäver den mångtydighet som finns gällande 

tolkningsmöjligheter på ett bättre sätt. Bryman och Bell (2017:387) menar att kvalitativ 

forskning tenderar till att förstå sociala företeelser i termer av processer. Det finns ett 

intresse för att beskriva hur skeenden utvecklas över tid. Som en konsekvens av detta har 

kvalitativa undersökningar ofta ett blickfång på förändring och utveckling (Bryman & 

Bell, 2017:387). Schein (2017:7) ser på kultur som ett fenomen som ständigt skapas och 

förändras i en organisation. Då vi undersöker människors uppfattningar och tolkningar av 

en ständigt föränderlig miljö, vill vi med en kvalitativ forskningsstrategi komma nära 

dessa människor för att få en bättre kännedom om hur självledarskap kommer till uttryck 

i och genom kultur. Alvesson (1996) menar att en kvalitativ metod inom 

ledarskapsforskningen möjliggör bredare beskrivningar och en högre känslighet för 

människors tankesätt. Vi anser att en kvalitativ forskningsmetod är bäst lämpad för vår 

studie för att kunna tolka och få en djupare förståelse för vår studie. 
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2.1.2 Förklaringsansats  

Vid tolkning av forskningsresultatet brukar man enligt Alvesson och Sköldberg (2017:12) 

skilja mellan induktiva och deduktiva förklaringsansatser. Alvesson och Sköldberg 

(2017:12) skriver även att en induktiv förklaringsansats har flera enskilda fall som 

utgångspunkt och att samband som observerats i dessa fall också gäller generellt. En 

deduktiv ansats utgår istället från en generell regel. Denna regel förklarar ett specifikt fall 

av intresse (Alvesson & Sköldberg, 2017:12). Vi har i vår studie valt att utgå från en 

tredje ansats vid namn abduktion som Alvesson och Sköldberg (2017:12) förespråkar. 

Abduktion har drag från både induktion och deduktion men har även helt egna moment. 

Denna forskningsansats används ofta vid undersökningar som baseras på fallstudier där 

ett enskilt fall tolkas utifrån ett generellt övergripande mönster med utrymme för nya 

observationer (Alvesson och Sköldberg, 2017:13). Vi har valt att ha en teoridriven 

empirisk studie där vår fallstudie på Desenio utgått från en teoretisk förförståelse om 

självledarskap, samtidigt som vi har varit öppna för nya iakttagelser. Som Alvesson och 

Sköldberg (2017:14) förespråkar använder vi även abduktion för att kombinera tolkning 

av vårt empiriska material med studier av tidigare teori, dock inte som en oreflekterad 

applicering, utan snarare som en inspirationskälla för upptäckt av nya mönster som kan 

skapa förståelse. I vår studie har det skett en alternering mellan tidigare teori och empiri 

som under studiens gång har omtolkas i skenet av varandra för att skapa en ökad förståelse 

om självledarskap på Desenio. 

 

Då vi har valt att använda oss utav en abduktiv förklaringsansats, vill vi även klargöra för 

de svårigheter som under processens gång uppstod med att hålla fast vid vår ansats. Vid 

tolkningen av det empiriska materialet gällande vår första forskningsfråga om vilka 

självledarskapsstrategier som kan identifieras på Desenio, lutar tolkningsprocessen åt en 

mer deduktiv ansats. Forskningsfrågan är av identifierande art även om vi vill studera 

självledarskap och kultur ur ett processperspektiv. Forskningsfrågan är konstruerad på 

detta sätt då vi ansåg att det var viktigt att klargöra vilka självledarskapsstrategier som 

kom till uttryck på Desenio. Detta för att sedan kunna gå djupare in på hur den kulturella 

processen har format självledarskapet samt hur de olika självledarskapsstrategierna 

kommer till uttryck på Desenio, för att slutligen kunna besvara vårt syfte. Vi är medvetna 

om bristen att tolkningsprocessen gällande första forskningsfrågan inte ligger helt i linje 
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med vår abduktiva förklaringsansats, och för att tackla denna brist har vi i 

diskussionskapitlet försökt fokusera på hur självledarskapet kommer till uttryck i och 

genom kulturen för att kunna besvara vårt syfte med en så abduktiv ansats som möjligt. 

2.2 Förförståelse 

Alvesson och Sköldberg (2017:155) skriver att forskare oundvikligen grundar sina 

tolkningar på sina egna referensramar. Vidare beskriver de att tolkning görs utifrån en 

relativ objektivitet och inte en absolut. Tolkningen har utgångspunkt i forskarens redan 

befintliga föreställningsramar. Vi har i vår studie utgått från en förförståelse som har 

påverkat våra teoretiska, metodologiska och empiriska val. 

 

Vår tidigare kandidatuppsats skapade en förståelse för hur ledarskap ser ut i e-

handelsbranschen (Blomberg et al., 2018). Vårt syfte med kandidatuppsatsen var att öka 

förståelsen för hur ledarskap kommer till uttryck i e-handelsföretag. Denna förförståelse 

ligger till grund för vårt forskningsämne och vår valda teori. Vår förförståelse om 

ledarskap i e-handelsbranschen har inte bara påverkat vårt val av ämne men även hur vi 

tolkar det empiriska materialet på e-handelsföretaget Desenio. Vi kom i vår tidigare 

kandidatuppsats fram till att ledarskapet i de tre e-handelsföretagen vi studerade generellt 

karaktäriseras av att stödja eget initiativtagande, arbete och driv. Vidare kom vi fram till 

att ledarskapet präglas av förändring och att de i organisationerna arbetar som ett team. 

Från detta läste vi in oss på forskning om självledarskap. Denna forskning handlar delvis 

om hur individer i en organisation kan använda sig av självledarskap genom olika 

strategier för att öka motivation och effektivitet. Denna teoretiska förförståelse om 

självledarskap har därav banat väg för vår empiriska forskning. Då vi har en abduktiv 

förklaringsansats märkte vi under intervju- och tolkningsprocessen att kultur var ett 

omtalat fenomen som vi ansåg mycket intressant. Med utgångspunkt i vår förförståelse 

om självledarskap bestämde vi oss för att forska vidare i hur självledarskapet har 

konstruerats i och genom kulturen på Desenio. 
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2.3 Studiens upplägg 

2.3.1 Fallstudie 

Vid den inledande fasen av vår studie visste vi att vi ville genomföra en påbyggnadsstudie 

av vår kandidatuppsats (Blomberg et al, 2018). Vi ville undersöka ett specifikt fall och 

började söka efter e-handelsföretag av intresse. Vi kom i tidigt skede i kontakt med 

Desenio som visade stort engagemang redan från första kontakt och var mycket positivt 

ställda till en medverkan i vår studie. Då vi hade valt att utgå från ett specifikt empiriskt 

fall, ansåg vi att en fallstudie var det bästa alternativet för denna studie. Enligt Alvehus 

(2013:75) är det svårt att ge ett fall en klar och tydlig definition, det kan vara en enhet 

som går att skilja från andra liknande enheter som exempelvis en organisation. Detta 

innebär att vi i denna studie kommer att undersöka en specifik organisation inom e-

handelsbranschen. Genom att studera ett fall öppnades det vid insamlingen av det 

empiriska materialet möjligheter att skapa förståelse för hur det komplexa fenomenet 

kultur har format självledarskapet på Desenio. Detta går i linje med Alvehus (2013:75) 

beskrivning att en fallstudie många gånger används för att beskriva ett fall och genom 

detta få en ökad förståelse för ett generellt och “vanligt” fenomen. 

  

Genom att designa studien som en fallstudie skapades möjligheten att använda flera 

former av empiriskt material (Bryman & Bell, 2017:86). Vi har i vår studie valt att 

använda oss av både intervjuer och observationer för att skapa en förståelse för vårt ämne. 

Vi anser att det blev viktigt att observera arbetsmiljön och kulturen i organisationen, då 

vi inte tror att det är möjligt för en observatör att få en helhetsbild genom att endast fråga 

sig till hur kulturen ser ut genom att endast utföra intervjuer.  

 

2.3.2 Intervjumetod  

I denna kvalitativa studie vill vi få en djupare förståelse för självledarskap och kultur i 

organisationen Desenio. Att genomföra semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt 

empiriska material ansåg vi var det bäst lämpade alternativet för vår studie. Detta 

eftersom intervjupersonerna får möjlighet att utforma sina svar på eget vis och delvis leda 

intervjun, samtidigt som vi som intervjuare får möjlighet att ställa följdfrågor till de svar 
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som respondenten angett (Bryman & Bell, 2017:454). Alvehus (2013:83) skriver att en 

individ som intervjuas med semistrukturerade intervjuer har tillfälle att påverka det 

empiriska materialet som samlas in. Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer finns 

även möjligheten att välja och ändra hur många förbestämda frågeformuleringar som ska 

tas upp vid en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:38). Som tidigare nämnt i 

metodkapitlet, märkte vi tidigt under de första intervjuerna att organisationskulturen var 

framträdande hos respondenterna när de berättade om sina erfarenheter om självledarskap 

och sitt arbetssätt. Vi kunde genom att ha semistrukturerade intervjuer ge respondenterna 

möjlighet att leda intervjun samtidigt som vi kunde ställa följdfrågor om hur kulturen 

format respondenternas föreställningar om självledarskap. Enligt Alvehus (2013:81) kan 

kvalitativa intervjuer möjliggöra för intervjuaren att förstå intervjupersonens känslor, 

erfarenheter och åsikter om ett specifikt ämne. Detta är precis det vi eftersträvar i vår 

studie.  

 

För att möjliggöra att intervjuerna kan ge svar på våra frågeställningar förberedde vi innan 

intervjun ett antal teman som vi utgick från under intervjun. Genom att förbereda en 

intervjuguide innan intervjun minskar risken att frågor missas eller att intervjun drar åt 

en oönskad riktning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:44). Alvehus (2013) menar 

dock att det är viktigt att inte ta med sig allt för ingående frågor då detta kan bidra till att 

intervjun endast går ut på att få korta svar till frågeställningarna. Då finns risken att man 

eventuellt missar givande berättelser från intervjupersonen. Vid utformandet av vår 

intervjuguide (Bilaga, 1) hade vi ovanstående påståenden i åtanke för att säkerställa bästa 

möjliga utfall på våra intervjuer. Det var även viktigt för oss att skapa utrymme för 

flexibilitet. Då vi hade en intervju med Fredrik Palm, Desenios VD, gjorde vi ett fåtal 

justeringar och tillägg i intervjuguiden för denna intervju (Bilaga 2). Justeringarna syftade 

till att även skapa en förståelse för ledningens perspektiv på självledarskap och deras 

visioner om organisationen. Trots dessa justeringar utgick vi från samma teman i 

intervjuguiden för Fredriks intervju som för resterande deltagare.  

 

Värt att nämna är att vi endast hade en fråga om kultur i intervjuguiden. Trots att våra 

semistrukturerade intervjuer öppnade upp möjligheter att ställa följdfrågor, fick vi i 

slutändan inte en sådan bred empiri som vi hade önskat gällande kulturen på Desenio. Vi 

är medvetna om att självledarskap blev det mest framträdande fenomenet under 
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intervjuerna vilket senare kom att genomsyra studiens empirikapitel. För att hantera detta 

försökte vi krama ur så mycket empiriskt material som möjligt gällande kultur för att 

kunna besvara vårt syfte på bästa möjliga sätt. 

 

För att säkerställa att vår intervjuguide var relevant för vår studie valde vi att visa den för 

tre individer som sedan kunde dela med sig av sina tankar och åsikter som vi sedan 

beaktade och genomförde mindre justeringar efter. Genom detta kunde vi även öka 

tillförlitligheten på vår studie (Bryman & Bell, 2017:459). Först valde vi att visa vår 

intervjuguide för vår handledare Steffi Siegert som kunde komma med givande 

kommentarer och förslag på kompletterande frågor. Vi valde sedan att skicka 

intervjuguiden till en person som i dagsläget arbetar på ett växande e-handelsföretag. 

Denna person ansåg vi var lämplig då personen har god insikt och erfarenhet om hur det 

är att arbeta på ett snabbt växande företag. Vidare visade vi även intervjuguiden för en 

tidigare managementstudent på Civilekonomprogrammet i Växjö. Den tidigare 

managementstudenten har själv genomfört intervjuer om ledarskap på samma nivå och 

bidrog med värdefulla tankar kring vår intervjuguide. Genom att visa vår intervjuguide 

för dessa personer fick vi feedback på våra frågor och kunde göra justeringar som 

förbättrade formuleringen av våra frågor så att deltagarna skulle tolka frågorna på rätt 

sätt. Pilotstudien bidrog även till att vi kunde göra ytterligare tillägg till intervjuguiden.  

 

Vi valde att ha åtta av våra tio intervjuer på Desenios kontor i Stockholm. Av geografiska 

skäl fick vi ha dessa åtta intervjuer under två dagar, vi var i detta skede medvetna om att 

det kunde vara problematiskt att genomföra så många intervjuer på så kort tid. För att 

säkerställa att vi inte skulle gå miste om väsentlig information schemalade vi intervjuerna 

så att vi fick 45 minuter till reflektion efter varje intervju. Vi undersökte även möjligheten 

att återkoppla till våra respondenter om vi hade kompletterande frågor i efterhand, vilket 

alla ställde sig positivt till. Av den geografiska anledningen fick vi ha våra två inledande 

intervjuer med Sofia Westerberg över Google Hangouts som är en plattform för 

videosamtal, då vi inte hade möjlighet att åka till Stockholm vid flera tillfällen så tätt inpå. 

Bryman och Bell (2017:623) menar att en videointervju är mer flexibel än direkt intervju 

genom att intervjuplaneringen förenklas. Det finns även besparingar gällande tid om det 

finns ett geografiskt avstånd till respondenten. Enligt Bryman och Bell (2017:623) är en 

intervju online mycket lik en telefonintervju. Jämfört med telefonintervjuer finns det i en 
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intervju online dock ett visuellt element som gör att den även liknar en direkt och 

personlig intervju eftersom intervjuaren och respondenten kan se varandra. Vi ansåg 

därför att intervjuer genom videosamtal online var ett bättre alternativ än 

telefonintervjuer. Viktigt att tillägga är att vi är medvetna om de begränsningar som finns 

vid videointervjuer. Bryman och Bell (2017:623) nämner att det finns teknologiska 

problem med intervjuer online och att kvaliteten kan försämras. De två intervjuer vi höll 

via Google Hangouts fungerade dock bra gällande sändning och mottagning och 

intervjuerna gav värdefull information till vår studie.  

 

2.3.3 Intervjuprocessen 

Vi började vår intervjuprocess med att kontakta Desenios VD Fredrik Palm via LinkedIn 

och presentera oss själva och vårt syfte med uppsatsen. Vi fick efter en kort tid svar av 

Sofia Westerberg som meddelade att hon och Fredrik haft en dialog och att de tyckte det 

är roligt att vi vill inkludera Desenio i vår uppsats. De tackade ja till att ställa upp och vi 

kom därefter överens om att Sofia skulle bli vår kontaktperson.  

 

För att skapa en god kontakt från start bestämde vi tidigt att vi skulle ha en inledande 

intervju med Sofia som skedde i slutet av februari 2019. Under intervjun informerade vi 

om syftet och våra tankar kring uppsatsen för att hon på bästa möjliga vis kunde hjälpa 

oss med individer att intervjua på Desenio. Sofia höll under intervjun en kort presentation 

om företaget via Google Hangouts, vi fick där ta del av företagets olika funktioner i form 

av en funktionskarta. Utifrån den angivna informationen kunde vi sedan ge önskemål på 

antal personer att intervjua och inom vilka funktioner på företaget dessa personer arbetar. 

Sofia var snabb med att återkoppla med möjliga individer att intervjua och vi valde att 

intervjua individer från blandade funktioner. Vidare önskade vi ytterligare en intervju 

med Sofia Westerberg samt en intervju med Desenios VD Fredrik Palm. Vi såg det som 

en bra möjlighet att intervjua både medarbetare och en ledare då vi genom detta fick ta 

del av olika synsätt på självledarskapet i organisationen. Sofia och Fredrik önskade inte 

att vara anonyma och då Fredrik är VD och Sofia är HR ansvarig och vår kontaktperson 

på företaget skulle det blivit svårt att säkra anonymiteten hos dessa personer. Vi valde 

därför att de inte skulle vara anonyma i vår studie, däremot är resterande respondenter 

anonyma. Då vi valt att hålla alla respondenter förutom Sofia Westerberg och Fredrik 



 

17  

 

Palm anonyma, har vi givit dem kvinnliga fiktiva namn för att stärka anonymiteten. 

Intervjuordningen följer enligt nedanstående tabell:  

 

Intervju 1 Sofia Westerberg 

Intervju 2 Sofia Westerberg 

Intervju 3 “Maja” 

Intervju 4 “Emma” 

Intervju 5 “Astrid” 

Intervju 6 “Karin” 

Intervju 7 “Sara” 

Intervju 8 “Lisa” 

Intervju 9 “Filippa” 

Intervju 10 Fredrik Palm 

Figur 1. Intervjuordning. 

 

Den andra intervjun var även den med Sofia över Google Hangouts och den hölls i början 

av april. Under intervjun fick information om att Desenio i dagsläget är intresserade av 

att införa mer självledarskap i organisationen. Intervjun varade i en timme och vi kände 

efter denna intervju att vi var redo att samla in resterande delar av vårt empiriska material. 

Vår ambition var från start att hålla så många direkta och personliga intervjuer som 

möjligt. Av geografiska skäl valde vi därför att hålla de resterande åtta intervjuerna under 

två dagar. I början av april, någon dag efter Sofias intervju, påbörjade vi därför vår resa 

mot Desenios kontor i Stockholm där vi fick möjlighet att hålla våra intervjuer. Vi hade 

sedan tidigare fått hjälp av Sofia att boka konferensrum där vi höll våra intervjuer som 

alla varade i cirka 30 minuter. Under torsdagen den 4 april fick vi möjlighet att intervjua 

“Karin”, “Emma”, “Sara”, “Astrid” och “Maja”. Under fredagen den 5 april utförde vi de 

resterande intervjuerna med “Lisa”, “Filippa” och Desenios VD Fredrik Palm som fick 

stå för fredagens sista intervju. 
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Vi inledde alla intervjuer med att fråga om deltagarna ville vara anonyma. Därefter bad 

vi även om lov att spela in intervjuerna i transkriberingssyfte för att förenkla arbetet 

gällande tolkning av det empiriska materialet. På grund av önskemål från några deltagare 

om att vara anonyma i studien beslutade vi som tidigare nämnt att alla medarbetare som 

vi intervjuat på Desenio skulle få kvinnliga fiktiva namn i studien. En av deltagarna ville 

inte att vi skulle spela in intervjun och därför fick vi under denna intervju ta detaljerade 

anteckningar. Alvehus (2013) nämner att det finns en risk i att endast föra anteckningar 

under en intervju då svaren kan komma att förändras under tolkningsprocessens gång då 

anteckningarna kan skilja sig från det som sägs under en intervju. För att motverka detta 

valde vi under denna intervju att en av oss fokuserade på att anteckna medans den andra 

ledde intervjun och ställde majoriteten av frågorna. Resterande intervjuer spelades in för 

att stärka trovärdigheten och autenticiteten för vårt empiriska material. Vi tog även 

kompletterande anteckningar under intervjuernas gång. Vi fortsatte sedan inledningen av 

intervjun med att berätta om oss själva och förtydliga vårt syfte med uppsatsen.  

 

Under intervjuerna fick deltagarna fritt reflektera över de frågor vi ställt utifrån våra valda 

teman. Vi ställde följdfrågor som anpassades efter deltagarnas svar. Följdfrågorna gav 

oss en djupare förståelse för deltagarnas erfarenheter om självledarskap. Utformningen 

av våra teman, våra frågor och följdfrågorna hjälpte även till att öppna upp för nya 

upptäckter om deltagarnas erfarenheter och föreställningar om organisationen, 

självledarskapet och organisationskulturen.  

 

Det första temat var bakgrundsinformation om deltagarna och deras arbetsuppgifter på 

Desenio, detta för att skapa en ökad förståelse kring deltagarna och deras erfarenheter 

inom företaget. Vi frågade om de kunde berätta lite om sig själva och hur den dagliga 

verksamheten ser ut. Vi fick genom att starta intervjuerna på detta sätt en förståelse för 

deltagarna som personer och deras roll i företaget. Nästa tema berörde självledarskap och 

frågor om inställningar, attityder och motivation till deltagarnas arbete. Vi berörde i detta 

tema även måluppfyllelse och hur deltagarna arbetar för att självständigt utforma sitt 

arbete. Detta tema gav oss en ökad förståelse för deltagarnas arbetssätt och hur 

självledarskap kommer till uttryck hos individerna. Det tredje temat berörde hur 

deltagarna interagerar med varandra på företaget. Vi fick genom detta tema en förståelse 
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för respondenternas föreställningar kring relationer, samarbete och kommunikation med 

sina kollegor. Intervjuguidens fjärde tema berör hur deltagarna uppfattar att ledningen 

uppmuntrar självledarskap. Vi frågade om hur ledarskapet ser ut på Desenio och om 

deltagarna upplever att ledningen ger stöd till självständigt arbete. Slutligen handlade 

intervjuguidens sista tema om hur deltagarna upplever Desenios organisationskultur. 

Detta tema omfattades av en öppen fråga som kompletterades med följdfrågor där 

deltagarna utifrån sina egna erfarenheter fick beskriva deras föreställningar om 

organisationskulturen.  

 

Vi visste under intervjuprocessen inte att kultur skulle bli ett sådant framträdande 

fenomen i studien som det sedan kom att bli. Vi är medvetna om att studien hade gynnats 

om vi hade kunnat samla in ytterligare empiri gällande kultur genom att göra 

kompletterande intervjuer och framförallt mer djupgående observationer. På grund av vår 

tidsram och begränsade resurser hade vi tyvärr inte möjlighet att åka tillbaka till Desenios 

kontor i Stockholm en ytterligare gång för att utföra denna kompletterande empiriska 

studie.  

 

2.3.4 Observationer 

Som komplement till våra semistrukturerade intervjuer har vi valt att även utföra 

observationer. I våra intervjuer fick vi en bred empiri gällande självledarskapsfenomenet 

som kunde besvara den första forskningsfrågan. Gällande kulturen och den andra 

forskningsfrågan behövde vi en bredare empirisk grund för att kunna tolka och dra 

slutsatser. Schein (2017:257) menar att kulturen kan bli synlig genom att individer som 

inte ingår i organisationen interagerar med organisationsmedlemmar. Detta sker enligt 

Schein (2017:257) på bästa sätt genom att besöka och observera en organisation, 

kombinerat med att göra intervjuer och fråga respondenterna om eventuella förvirringar 

eller upptäckter i observationerna. Vi observerade därför arbetsmiljön innan, emellan och 

efter våra intervjuer för att skapa oss en bra förståelse för kulturen och omgivningen på 

företaget.  

 

Alvehus (2013:93) beskriver vikten av att observatören ska vara medveten om 

observatörseffekten som i kort innebär att den naturligt förekommande situationen 
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påverkas av att forskaren observerar. Vi var under våra observationer medvetna om detta 

men kunde trots detta samla in information om hur de arbetar på Desenio. Lalander (2015) 

beskriver att genom observation får forskaren tillgång till den andres utsiktspunkt genom 

att besöka de miljöer som intervjupersonerna agerar i, vilket vi under våra två 

intervjudagar fick tillträde att observera. Alvehus (2013:94) skriver att det finns olika 

grader av observationer där observatören kan vara helt deltagande där den är del av det 

som händer. Observation kan även innebära att observatören endast betraktar en miljö 

utifrån. Vi har på grund av vår tidsram i denna studie valt att endast vara passiva och 

betrakta hur de arbetar på Desenio. För att göra våra observationer gick vi runt på 

Desenios kontor och observerade hur de arbetade och interagerade med varandra. Vi hade 

även möjlighet att hålla våra intervjuer i olika konferensrum på Desenio vilket bidrog till 

att vi fick ta del av alla utrymmen på Desenios kontor.  

 

Då vi valt en abduktiv forskningsansats upptäckte vi under intervjuerna intressanta 

föreställningar och berättelser om organisationskulturen på företaget. Förutom att ställa 

följdfrågor under intervjuerna blev observationerna en värdefull del i vår forskning om 

kultur. Schein (2010:25) menar att kulturen så småningom blir tydlig om en observatör 

observerar en grupp individer under en lång tid. Schein (2010:24) menar vidare att det är 

relativt enkelt att observera kultur, men däremot är det mycket svårt att tolka den. Då vi i 

vår studie upptäckte att vi ville studera kultur först under intervjuprocessen, blev våra 

observationer inte så djupgående som vi hade önskat för att kunna tolka vårt empiriska 

material, besvara vår andra forskningsfråga och dra slutsatser på bästa sätt. För att studera 

de sociala processer som sker på Desenio på ett bättre sätt hade vi kunnat använda oss av 

Etnografi. Etnografi beskrivs enligt Ahrne (2015:93) som närmandet av en mänsklig 

situation. Det finns stora fördelar med att besöka de miljöer som intervjupersonerna 

verkar inom och låta med förståelse man som observatör tar del av får prägla den fortsatta 

forskningen. Inom etnografi finns det olika typer av observationer och fältstudier (Ahrne, 

2015:93-98). Som vi tidigare reflekterat kring hade vi olyckligtvis ingen möjlighet att åka 

tillbaka till Desenios kontor i Stockholm en ytterligare gång för att utföra en djupare 

etnografisk studie.  
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2.3.5 Insamling av teori 

Då vi sedan tidigare skrivit en kandidatuppsats om ledarskap i e-handelsföretag 

(Blomberg et al., 2018) hade vi sedan tidigare sökt efter mycket litteratur som berör 

ledarskap. Vi började vår arbetsprocess med att söka efter litteratur inom området 

självledarskap som vi ville skapa oss en djupare förståelse om. Vi sökte efter forskning 

som tidigare behandlat vårt ämnesområde och därför riktades sökandet till studier som 

behandlade självledarskap i kombination med e-handelsföretag. Då detta inte är 

välstuderat i kombination fortsatte vi med litteratur inom området självledarskap. Vi 

använde främst sökmotorerna Google Scholar och Onesearch för att finna vår teori. 

Sökorden som användes var: självledarskap, ledarskap, social konstruktion, self-

leadership, leadership och social construction.  

 

Då vi har en abduktiv forskningsansats sökte vi efter teori även efter insamlandet av vår 

empiri. Senare i vår studie fann vi att organisationskultur skulle bli en viktig del i vårt 

teorikapitel. Vid utförandet av våra semistrukturerade intervjuer märkte vi våra 

respondenter hade intressanta berättelser om organisationskulturen. Vi blev då nyfikna på 

hur kulturen format självledarskapet hos individerna. Därför återgick vi till sökandet efter 

teori och kunde nu komplettera med ytterligare teori. Vi sökte fram litteratur och 

forskning kring organisationskultur. De sökord som användes var då: organisationskultur, 

kultur, organisation, organizational culture, culture och culture and leadership.  

 

2.3.6 Teoretisk reflektion 

Under studiens gång har vi tagit del av en stor mängd av litteratur i form av vetenskapliga 

artiklar och böcker. För att garantera att de litterära källor som vi använt oss av i studien 

håller en hög nivå var det viktigt för oss att agera källkritiskt vid sökandet av all litteratur. 

Vi har varit noggranna med att säkerställa så att alla använda artiklar är vetenskapligt 

granskade. Pålitligheten av den använda litteraturen är bedömd utifrån författarnas 

akademiska bakgrund och det har varit viktigt för oss att all forskning som vi använt oss 

av speglar vårt synsätt på fenomenet ledarskap. Vi är medvetna om att stor del av den 

forskning om självledarskap som vi presenterar i vår teoretiska referensram är studerat 

från ett kvantitativt perspektiv. Trots detta ansåg vi den som högst relevant då forskare 



 

22  

 

som Manz, Sims och Neck och Houghton har en betydande bakgrund i 

självledarskapsforskningen. Vi har även funnit brist på kvalitativ forskning om 

självledarskap, vilket också har påverkat valet av teori. Gällande litteraturen om 

organisationskultur har vi valt att främst använda oss av Alvesson, Alvehus, Jensen samt 

Scheins forskning. Då Alvessons synsätt på organisation och ledarskap går i linje med 

vårt, fann vi hans forskning värdefull för vår studie. Scheins forskning har varit omtalad 

inom organisationslitteraturen och är även känd för sin forskning om organisationskultur. 

Vi har valt att använda oss av Scheins forskning då vi anser att även hans synsätt på 

organisation går i linje med vårt konstruktionistiska synsätt i vår studie. 

2.4 Tolkningsprocess 

Vår analysprocess av det empiriska materialet inleddes med att vi transkriberade nio av 

våra tio intervjuer för att inte missa viktig information samt för att få en bättre 

övergripande förståelse för samtalen. Det transkriberade materialet gav oss möjlighet att 

göra en noggrann utvärdering över samtalen vi fört (Bryman & Bell, 2017). Det 

transkriberade materialet kom sedan till att bli värdefullt för att underlätta 

tolkningsprocessen. Som vi tidigare nämnt transkriberades inte en av intervjuerna med 

anledning av önskemål från respondenten i fråga. Istället använde vi de detaljerade 

anteckningar som togs under denna intervju som tolkningsmaterial. Varje transkribering 

samt de detaljerade anteckningarna för en av intervjuerna analyserades sedan individuellt 

av oss för att inte riskera att våra tolkningar av det transkriberade materialet skulle 

påverkas av varandra. Vi jämförde sedan och diskuterade våra individuella tolkningar och 

skrev sedan om vårt transkriberade material till en löpande text i empirikapitlet för att 

göra det mer läsvänligt och lättförståeligt för läsaren. Våra tolkningar och analyser av det 

empiriska materialet sammanställdes sedan i vårt tolkningskapitel.  

 

Med utgångspunkt i två teman: självledarskap och organisationskultur, analyserade och 

tolkade vi det empiriska materialet och fann gemensamma och individuella 

föreställningar kring självledarskap och kultur. Vi använde vår förförståelse och valda 

teori om självledarskap som tolkningsverktyg när vi tolkade det empiriska materialet. När 

vi tolkade intervjuerna kom vi fram till att självledarskap kom till uttryck på liknande sätt 

hos respondenterna. Vi fann även att vissa aspekter i respondenternas föreställningar 
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kring självledarskap skiljde sig. Vi valde utifrån detta att undersöka vidare i hur kulturen 

och den förändring som pågår på Desenio har format och skapat 

självledarskapskonstruktionen hos medarbetarna på Desenio. Vi utgick från 

respondenternas föreställningar gällande arbetsmiljön och organisationskulturen. Här 

fann vi att kulturen haft en viktig roll i hur respondenternas arbetssätt ser ut. Vi använde 

oss även av de observationer vi genomfört under arbetsprocessens gång för att bekräfta 

den information vi fann under intervjuerna, men även för att hitta nya upptäckter som i 

sin tur användes för att skapa en ökad förståelse för självledarskapet på Desenio. Då vi 

utgår från en abduktiv förklaringsmodell utökades teorikapitlet med ny teori om 

organisationskultur för att kunna göra en bra tolkning av det empiriska materialet, för att 

sedan kunna dra slutsatser om hur självledarskap kommer till uttryck i och genom 

kulturen på Desenio.  

 

Viktigt att tillägga är att då vi vill undersöka hur kulturen har format självledarskapet på 

Desenio, var det något svårt att med vår empiri kunna svara på detta ur ett 

processperspektiv. Detta eftersom vår empiri består av individers individuella 

föreställningar och går i linje med ett mer subjektivt synsätt. Vi är medvetna om att detta 

skulle kunna skapa svårigheter i tolkningen av det empiriska materialet då vi har som 

ambition att bland annat undersöka vad som har format självledarskapskonstruktionen på 

Desenio, och inte individuella föreställningar. För att tackla dessa svårigheter riktar vi 

fokus på individernas gemensamma föreställningar kring organisationskultur och 

självledarskap när vi tolkat vårt empiriska material. Observationerna har även spelat en 

viktig roll i tolkningsprocessen, men som vi tidigare reflekterat kring är vi medvetna om 

att dessa inte helt kunde täcka vår ambition om att studera kultur som en social process. 

2.5 Kvalitetskriterier  

I forskningen är det viktigt att läsaren tror på det som studien visar på, och att det som 

skrivs verkar vara trovärdigt (Ahrne & Svensson, 2015:24). I kvalitativa studier är 

begreppen trovärdighet och äkthet frekvent använda för att påvisa och stärka studiens 

kvalitet (Bryman & Bell, 2017:380). Nedan följer en beskrivning av de kvalitetsmått som 

vi tagit hänsyn till i denna studie.  
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2.5.1 Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet delas av Bryman och Bell (2017:380) in i fyra delbegrepp: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. Dessa 

kriterier använde vi för att bedöma studiens resultat och för att intyga studiens 

trovärdighet. För att skapa en hög tillförlitlighet i studien valde vi att använda oss av 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2017:380) där de individer som medverkade i 

studien fick ta del av den information som vi samlat in. Detta för att säkerställa att den 

sociala verklighet som vi studerat tolkats rättvist och att den insamlade empirin 

presenteras i enlighet med respondenternas svar. Det andra begreppet överförbarhet syftar 

till hur väl studien kan överföras till andra situationer eller till en annan kontext (Bryman 

& Bell, 2017:382). Då vi gjort en fallstudie på ett specifikt e-handelsföretag är vi 

medvetna att det uppkommer vissa svårigheter rörande överförbarheten. Detta med 

utgångspunkt i vårt konstruktionistiska synsätt på ledarskap, där vi gjort antagandet att 

ledarskap kommer till uttryck på olika sätt i olika typer av organisationer. För att 

möjliggöra för en viss överförbarhet har vi varit noggranna med att tydligt beskriva den 

kontext som vi undersöker. För att generera en hög pålitlighet har vi i studien gjort 

distinkta redogörelser för alla steg i forskningsprocessen där vi genomgående motiverat 

alla våra val (Bryman & Bell, 2017:282). Bryman och Bell (2017:382-382) beskriver att 

det i samhällelig forskning är viktigt att man som forskare inser att det inte går att uppnå 

fullständig objektivitet. Därför är det viktigt att tillägga att vår förförståelse har påverkat 

vår tolkning av resultatet. För att kunna konfirmera vår studie och bekräfta dess resultat 

försökte vi därför vara noggranna med att inte låta våra personliga åsikter påverka vårt 

resultat eller under studiens gång vinkla vårt insamlade material.  

 

2.5.2 Äkthet 

Alvesson och Sköldberg (2017:161) beskriver kriteriet äkthet som den process då 

forskaren skall avgöra om en källa är en källa eller inte, det vill säga om den är trovärdig 

och korrekt. Bryman och Bell (2017:383) använder fem olika kriterier för att påvisa en 

studies äkthet: rättvis bild, ontologisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. För vår studie ansåg vi det lämpligt att applicera kriterierna rättvis bild och 

ontologisk autenticitet. 
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Rättvis bild handlar om att presentera en sannelig bild av det insamlade materialet från 

den grupp individer och den miljö som studerats (Bryman & Bell, 2017:383). Vi har 

arbetat mot att ge våra respondenters åsikter och föreställningar en rättvis bild i vår studie. 

För att ge en rättvis bild har vi arbetat med respondentvalidering och vi har även haft en 

öppen och kontinuerlig kommunikation med respondenterna på Desenio. I vår studie har 

vi ambitionen att öka förståelsen för hur självledarskap kommer uttryck på Desenio och 

vi ger även vårt medverkande företag en bättre bild av hur självledarskap kommer till 

uttryck, vilket speglar den ontologiska autenticiteten (Bryman & Bell, 2017:382). 

Eftersom studien är designad som en fallstudie på Desenio kommer de medverkande även 

skapa en förståelse för hur andra i organisationen uttrycker sitt självledarskap, vilket står 

för den pedagogiska autenticiteten i studien (Bryman & Bell, 2017:383).  

2.6 Etiska överväganden  

Då genomfört en fallstudie om självledarskap på Desenio involverar vårt empiriska 

material både privata erfarenheter från individer i företaget men även information om 

bolaget. Denna information kan vara känslig gällande Desenios dagliga verksamhet men 

även gällande individens personliga föreställningar och tankar. Därför är det viktigt för 

oss att vi utför denna studie med ett högt etiskt förhållningssätt för att våra 

intervjupersoner och Desenio som företag ska känna sig bekväma och trygga med sitt 

deltagande i studien. För att uppnå ett så högt etiskt förhållningssätt som möjligt har vi 

utgått från Bryman och Bells (2017:141) fem etiska forskningsprinciper.  

 

Den första principen informationskravet beskrivs av Bryman och Bell (2017:141) som 

det krav som forskare har att informera de medverkande om studiens syfte. Genom att vi 

vid ett tidigt skede av studien informerade de berörda individerna om studiens syfte och 

de moment som kommer att ske under studiens gång uppfyller vi detta etiska krav. 

Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att meddela de medverkande om att deras 

deltagande är högst frivilligt och att de under alla steg i intervjun kunde avbryta intervjun. 

Den tredje principen kallar Bryman och Bell (2017:141) för konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Denna princip har vi tagit hänsyn till då de deltagande har fått 

möjligheten att vara anonyma i studien. Då en av deltagarna önskade att vara anonym 
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beslutade vi att alla deltagare fick bli anonyma för att stärka anonymiteten. Vi valde även 

att ta bort en av intervjuerna för att visa hänsyn till anonymiteten. Detta på grund av att 

det var svårt att tolka respondenten i frågas svar och föreställningar utan att anonymiteten 

försvagades. Vidare valde vi även att ge alla respondenter ett kvinnligt fiktivt namn för 

att stärka anonymiteten. Viktigt att tillägga är att då vi gjort en fallstudie och företaget 

inte är anonymt, kan detta påverka respondenternas anonymitet negativt. Vi är medvetna 

om detta och har därför vidtagit åtgärden att inte nämna vilka funktioner respondenterna 

tillhör. Vi har även behandlat deltagarnas uppgifter med högsta möjliga konfidentialitet. 

Inspelningarna som användes för det transkriberade materialet har raderats för att skydda 

våra respondenter och för att inga obehöriga kan komma åt materialet.  

 

Vidare har vi varit noga med att uppfylla Bryman och Bells (2017:141) fjärde princip 

nyttjandekravet, som vi uppfyllde genom att endast använda den insamlade informationen 

för vårt specifika forskningsändamål. Den sista principen som vi tog hänsyn till var falska 

förespeglingar. Vi respekterade och uppfyllde denna princip genom att inte ge 

vilseledande information om studien till de deltagande. Vi var från start tydliga med 

undersökningens syfte och ändamål, dock var vi varsamma med att ge ut felaktig eller 

vilseledande information till de medverkande innan intervjun som skulle kunna påverka 

studiens resultat (Bryman & Bell, 2017:141)   

2.7 Arbetsfördelning 

Gällande arbetsprocess och arbetsfördelning under uppsatsens gång har vi som författare 

båda tagit ett gemensamt ansvar för genomförandet av studien. Vi har tillsammans 

konstruerat uppsatsens kapitel genom att diskutera fram vårt innehåll. Vissa delar i 

uppsatsens olika kapitel har vi delat upp mellan oss där en av oss skrivit texten, varefter 

den andra i dessa fall läst igenom och kommit med förslag på förbättringar eller eventuella 

ändringar. Vid insamlingen av vårt empiriska material var vi båda lika delaktiga under 

hela intervjuprocessen, där vi turades om att ställa frågor samt följdfrågor till våra 

intervjupersoner.  
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3 Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________ 

I den teoretiska referensramen kommer vi att presentera de teorier som används för att 

skapa en förståelse för självledarskap och organisationskultur. Dessa teorier används 

sedan vid tolkning av det empiriska materialet. Först presenteras tre strategier som 

självledarskap grundas i. Detta följt av ett avsnitt om organisationskultur där en 

redogörelse för Scheins tre kulturnivåer görs. Vi redogör även för kopplingen som 

organisationskultur har till ledarskap i en organisation.  

______________________________________________________________________ 

3.1 Självledarskap 

Självledarskap är en ledarskapsstrategi som utvecklats från den redan existerande teorin 

om self-management (Manz, 1986) med inslag från Kerr och Jermiers (1978) forskning 

om ledarskap. Neck och Houghton (2006) beskriver att självledarskap grundar sig i 

teorier om självkontroll. De beskriver självledarskap som en process där individer 

kontrollerar sitt beteende på arbetsplatsen, vilket kan göras genom att leda och influera 

sig själv genom användandet av beteendefokuserade och kognitiva strategier (Neck och 

Houghton, 2006). Vidare menar Neck och Houghton (2006) att självledarskap skiljer sig 

från ett hierarkiskt ledarskap.  

 

Självledarskap anses enligt Neck och Houghton (2006) ha en positiv påverkan på 

arbetsplatsen. Ett väl fungerande självledarskap i en organisation ska öka den mentala 

prestationen hos arbetstagare men även öka entusiasmen för deras arbetsuppgifter. 

Självledarskap minskar även de negativa tankar som sätter hinder för individen (Neck & 

Houghton, 2006). Självledarskap främjar enligt Neck och Houghton (2006) 

självmedvetenhet som är viktigt för att kunna eliminera ineffektivitet och oproduktiva 

beteenden på arbetsplatsen. Stewart et al. (2011) har studerat självledarskap och kommit 

fram till att självledarskap resulterar i större personlig framgång hos individer i en 

organisation. Det finns enligt Neck och Houghton (2006) även kritik mot självledarskap. 

Den vanligaste kritiken är att självledarskap är en konceptuellt otydlig och överflödig 

teori då den innehåller redan befintliga klassiska teorier som motivation och 

självreglering. Vissa forskare har därför ifrågasatt i vilken utsträckning självledarskap är 



 

28  

 

en unik och särskiljbar konstruktion, medan andra forskare tycker att självledarskap är en 

ren ompaketering av individuella skillnader som redan förklarats av tidigare teorier (Neck 

& Houghton, 2006). Neck och Houghton (2006) menar dock att självledarskap 

representerar unika strategier som bygger på, är relaterade till men även skiljer sig från 

dessa tidigare teorier då de förutom att beskriva och förklara fenomenet förklarar hur 

organisationer kan använda sig av självledarskap. De strategier som självledarskap består 

av är både kognitiva och beteendebaserade strategier som medarbetare använder i sitt 

arbete för att leda sig själva (Neck & Houghton, 2006). Dessa strategier är skapade med 

mening att påverka den enskilde medarbetarens effektivitet. Det finns tre olika strategier 

som självledarskap kan delas in i: beteendefokuserade strategier, naturliga 

belöningsstrategier och konstruktiva tankemönsterbaserade strategier (Neck & 

Houghton, 2006).  

 

3.1.1 Beteendefokuserade strategier 

Beteendefokuserade strategier som används för att förklara självledarskap, handlar om att 

skapa en hög självmedvetenhet hos individen (Neck & Houghton, 2006). Vidare förklarar 

Neck och Houghton (2006) att de beteendefokuserade strategierna involverar processer 

som att exempelvis utforma individuella mål, som individen sedan på egen hand får 

kontrollera så de genomförs. När en individ utför sina arbetsuppgifter är det även upp till 

denne att uppmuntra sig själv vid uppfyllelse av stordåd eller tillrättavisa sig själv vid de 

tillfällen då prestationerna inte lever upp till den önskade kvalitén (Neck & Houghton, 

2006). De menar även att en ökad självmedvetenhet leder till att individen lär sig själv 

när ett visst beteende är nödvändigt samt i vilka situationer de olika egenskaperna bör 

vara framträdande för att prestera på högsta möjliga nivå (Neck & Houghton, 2006). 

 

Vidare skriver Neck och Houghton (2006) att självmedvetenhet anses vara en av de 

viktiga aspekterna att ta hänsyn till för att minimera ineffektiva arbetssätt och icke 

produktiva beteenden i arbetsteamet. Vidare förklarar dem att uppsättningen av 

personliga mål i sin tur skapar egna belöningar vid ett väl genomfört arbete, som kan 

bidra till ett mer energiskt arbetssätt och att viljan att utföra arbetsuppgifterna stärks. 

Dessa belöningar som enligt Neck och Houghton (2006) anses vara effektiva, kan vara 

enkla ting som att ta en semester efter genomförandet av ett svårt projekt eller bara ge sig 
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själv en klapp på axeln. Forskarna menar att detta kan öka motivationen. Enligt Neck och 

Houghton (2006) är en viktig del i beteendebaserade strategier att se över de prestationer 

som inte varit framgångsrika. Vidare skriver de att när individen tillrättavisar sig själv vid 

misslyckande projekt eller mindre lyckade prestationer, kan det leda till att individen själv 

ser över mindre lyckade prestationer och undersöker vad som orsakade det. Genom att 

göra detta kan en individ ändra sitt beteende och sedan eliminera det vid senare projekt 

eller arbetsprestationer. Arbetsmoralen hos individen kan även stärkas och effektiviteten 

på arbetsplatsen blir bättre (Neck & Houghton, 2006). Manz (1986) menar att genom sin 

självmedvetenhet kan individen öka motivationen till sina arbetsuppgifter genom att lära 

sig vad denne själv upplever som belönande arbete.  

3.1.2 Naturliga belönings-strategier 

Enligt Manz och Sims (2001:97) brukar belöningar och motivation i arbetslivet delas upp 

i två olika block; externa belöningar och naturliga belöningar. Vidare skriver forskarna 

att de externa belöningarna innefattar saker som, löneförhöjning, semester, befordran, 

bonusar osv. De naturliga belöningarna är inte lika uppmärksammade på arbetsplatser 

som de externa belöningarna men enligt Manz och Sims (2001:97) är de minst lika 

viktiga. Naturliga belöningsstrategier handlar om att skapa situationer i arbetsdagen som 

naturligt bidrar till någon sorts tillfredsställelse eller belöning för individen (Neck & 

Houghton, 2006). Detta involverar skapandet av situationer där traditionella och 

vardagliga arbetsuppgifter görs om till något som individen uppskattar och tycker är 

givande (Manz & Sims, 2001:94). Det finns två huvudsakliga naturliga 

belöningsstrategier. Den första handlar om att skapa en trevlig och rolig prägel i en 

specifik arbetsuppgift så uppgiften blir naturligt belönande. Den andra refererar till att 

forma ett tankesätt där fokus förflyttas från otrevliga och mindre roliga aspekter i 

arbetsuppgifter och istället fokusera på de naturligt belönande aspekterna i uppgiften 

(Neck & Houghton, 2006). Enligt Manz och Sims (2001:96) kan även de mest monotona 

arbetsuppgifterna relateras till positiva tankar.  Målet med denna typ av strategi är att 

själv tro på sina kunskaper och vad individen själv kan prestera genom naturliga 

belöningar. Manz och Sims (2001:97) menar att en arbetsuppgift i sig är kopplad till 

belöningen själv. Detta eftersom individen lär sig finna någon form av belöning vid 

utförandet av uppgiften (Manz & Sims, 2001:97).  
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Manz och Sims (2001:98) hävdar att arbetsuppgifter blir naturligt belönande när de 

uppfyller tre element: kompetens, självkontroll och syfte. När en individ uppfyller en 

känsla av dessa anses motivationen öka för arbetet. Individer föredrar att utföra aktiviteter 

som de presterar bra på. Av den anledningen anses känslor rörande sin egen kompetens 

vara viktiga på arbetsplatsen (Manz & Sims, 2001:98). Dessa känslor är viktiga för 

individer oberoende av deras position eller roll på en arbetsplats. Känslan av att känna sig 

kompetent kan vara starkt belönande även om belöningen inte ges i form av materiella 

ting (Manz & Sims, 2001:98). En annan aspekt som i största grad är kopplad till naturliga 

belöningar strategier är självkontroll (Neck & Houghton, 2006). Många individer har ett 

behov av att känna kontroll över sin framtid och sina val. På en arbetsplats visas detta 

genom möjligheten att kunna få fram sina egna idéer och kreativitet (Manz & Sims, 

2001:99). Känslan av självkontroll och kompetens i kombination leder många gånger till 

att individer tar sig an nya utmaningar som i sin tur kan gynna företaget. För att individen 

ska finna det naturligt belönande att utföra sina arbetsuppgifter är det viktigt att företaget 

presenterar syftet med arbetet som ska genomföras, så att arbetstagaren vet varför arbetet 

bidrar med värde till organisationen (Manz & Sims, 2001:101).  

 

Enligt Manz och Sims (2001:101) är en viktig aspekt i självledarskap att individerna i 

organisationen har möjlighet att förändra sitt arbetssätt. Vidare skriver de att införandet 

av nya aspekter i sitt arbete som individen själv tycker är roligt, kan göra att en monoton 

arbetsuppgift istället ses som underhållande och givande. Ett av de viktigaste elementen 

i naturligt belönande strategier är att individen själv söker efter vad de anser som 

belönande och sedan förändrar sina arbetsuppgifter utefter detta (Manz & Sims, 

2001:101).  Manz och Sims (2001:106) menar att alla har möjlighet att på något vis 

förändra sina arbetsuppgifter till det bättre.  

3.1.3 Konstruktiva tankemönsterbaserade strategier 

Konstruktiva tankemönsterbaserade strategier är även dessa menade att förbättra 

motivationen hos individer (Neck & Manz, 1992). Vidare menar forskarna att individer 

kan förändra sina beteenden och prestationer genom att se över och göra förändringar i 

sina tankemönster. Individer går ständigt in i negativa och positiva tankemönster och i 

detta sammanhang handlar de konstruktiva tankemönsterbaserade strategierna om att 

identifiera och ersätta de negativa tankar som kan tänkas uppstå (Neck & Houghton, 



 

31  

 

2006). Individerna ska enligt Neck och Manz (1992) först se över sina tankemönster för 

att kunna göra eventuella förändringar och ersätta de irrationella och negativa tankarna 

med positiva konstruktiva tankemönster (Neck & Manz, 1992). En viktig aspekt som 

forskarna skriver om för att det ska vara möjligt för individer att förändra sina 

tankemönster kring sina prestationer är att använda fantasi och se möjligheter istället för 

hinder. Neck och Milliman (1994) styrker detta då de menar att det finns två möjliga typer 

av tankemönster som en individ kan använda, nämligen tankemönster kring möjligheter 

och tankemönster gällande hinder. Tankemönster kring möjligheter innebär att individen 

bemöter arbetsuppgifter genom att tänka på vad utmaningen kan bidra med samt att 

bemöta svårare uppgifter på ett konstruktivt sätt. Tankemönster kring hinder innebär 

istället att individen fokuserar på de negativa aspekterna av en uppgift och finner 

anledningar att ge upp, vilket inte är önskvärt (Neck & Milliman, 1994).   

 

Neck och Manz (1992) beskriver att huvudpelarna som används i de konstruktiva 

tankemönsterbaserade strategierna är att individer använder mentala bilder och 

visualiserar framgång i förväg genom att föra en inre dialog för att se möjligheter i sina 

prestationer. Neck och Manz (1992) menar att då individen själv föreställer sig framgång 

och uppfyllelse av de uppsatta målen, är chanserna större att prestationerna och de 

uppsatta målen uppnås. Neck och Houghton (2006) använder sig av termen “självprat” 

som refererar till den inre dialog individen för med själv för att skapa dessa positiva 

tankemönster.  

3.2 Organisationskultur  

Organisations- och psykologiforskaren Edgar Schein beskriver organisationskultur som 

en abstraktion som ständigt skapas och förändras i en organisation (Schein, 2010:7). 

Kultur definieras vidare som en samling av ett delat lärande hos en grupp individer 

(Schein, 2017:6). Detta gemensamma lärandet består utav ett mönster av olika 

övertygelser, värderingar och normer som formats och vuxit fram till att bli 

grundläggande antaganden hos individerna i gruppen. Dessa grundläggande antaganden 

förs sedan vidare till nya medlemmar i gruppen som det rätta sättet att uppfatta, tänka, 

känna och agera i situationer där problem uppstår (Schein, 2017:6). Vidare menar Schein 

(2010:16) att kultur definierar en grupp genom de gemensamma uppfattningar som 



 

32  

 

skapats, vilket innebär att kulturen i en grupp finns kvar även om medlemmar i gruppen 

lämnar. Kultur är svår att förändra samtidigt som kultur är den djupaste och ofta 

omedvetna delen av en grupps dynamik (Schein, 2010:16).  

 

Schein (2010:7) menar att en förståelse för organisationskultur kan bidra till en djupare 

förståelse för de händelser som uppstår i en organisation. Förståelsen för kultur bidrar 

även till att individer kan få en ökad förståelse för sina egna beteenden och hur dessa 

beteenden påverkas. Schein (2010:14) uttrycker att “Culture is to a group what 

personality or character is to an individual”, vilket talar för den stora inverkan som 

organisationskultur har på en organisation. Vidare beskriver Schein (2010:14) att kultur 

vägleder och påverkar beteenden hos individer i en organisation på ett sätt som kan vara 

både medvetet och omedvetet hos individen. Kultur kan framkomma i många olika 

former, exempelvis: gruppnormer, en organisations uttryckta värderingar, regler, 

arbetsklimat, gemensamma föreställningar samt ritualer och ceremonier (Schein, 

2010:14-16). Ritualer och ceremonier kan beskrivas som det sätt på vilket en 

organisations firande av betydelsefulla händelser, såsom ett genomfört projekt eller 

uppnådda mål, kommer till uttryck. Dessa ritualer och ceremonier speglar viktiga 

värderingar organisationen har (Schein, 2010:16). Ritualer och ceremonier reflekterar och 

relaterar till kultur på det sättet att de inbegriper ting som är gemensamma för individerna 

i organisationen. Ritualer och ceremonier kan enligt Schein (2010:16) dock inte ensamt 

spegla kulturen hos en grupp individer, då kulturbegreppet omfattar flera andra avgörande 

element till det gemensamma konceptet. Kulturkonceptet inbegriper även en strukturell 

stabilitet, ett djup, och en gemensam samverkan (Schein, 2010:16). 

 

Alvesson (2015:10-11) instämmer med Frost et al. (1985:17) som säger att 

organisationskultur kan förklaras genom förståelsen för hur viktigt det är för människor 

med symbolik som uttrycks genom ritualer, myter, berättelser och legender. Alvesson 

(2015:11) instämmer även med Frosts et al. (1985:17) uppfattning om att 

organisationskultur handlar om hur människor tolkar händelser, idéer och erfarenheter 

som påverkas och utvecklas av de grupper som de tillhör. Alvehus och Jensen (2015:97) 

skriver att individer kommer samman och skapar gemensamma föreställningar om vilka 

“vi” är och utvecklar sedan kultur. Organisationskultur omfattar enligt Alvesson 

(2015:11) värderingar och tankar kring den sociala verkligheten, samtidigt som kultur 
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kan ses som ett system av gemensamma symboler och innebörder. Vidare förklarar 

Alvesson (2015:11) att kultur är ett fenomen som ofta finns mellan en grupp individer där 

innebörder och symboler uttrycks i det öppna, snarare än något som befinner sig i huvudet 

hos den enskilda individen. Vid förståelsen av beteenden, sociala fenomen och processer 

blir kulturen en central del. Kulturen blir ett ramverk för att begripa och ge mening till 

dessa företeelser (Alvesson, 2015:11).  

 

En innebörd refereras enligt Alvesson (2015:11) till hur ett fenomen tolkas och blir 

meningsfullt. Innebörden kan utifrån en subjektiv dimension vara en förväntning eller ett 

förhållningssätt och i kulturella sammanhang så läggs vikten vid socialt delade innebörder 

och inte individuella innebörder. De individuella föreställningarna är därför inte de 

viktigaste utan vikten läggs vid de gemensamma föreställningarna som finns inom en 

organisation (Alvesson, 2015:11). I olika organisationskulturer kan även en och samma 

formella bestämmelse ha olika innebörd beroende på det kulturella sammanhang som 

bestämmelsen får sin exakta innebörd från (Alvesson, 2015:11-12). En symbol beskrivs 

enligt Alvesson (2015:12) som en handling eller ett materiellt fenomen som föreställer 

något annat och ibland även något mer än fenomenet i sig. Alvehus och Jensen (2015:97) 

förklarar att en organisation kan ses som en symbolvärld som hela tiden tolkas. En symbol 

är full av innebörd och innehåller en mer komplicerad sammansättning av betydelser till 

ett speciellt objekt. Symbolen kommunicerar på detta vis innebörden på ett effektivt sätt 

(Alvesson, 2015:12).  

3.2.1 Kultur och ledarskap 

Schein (2010:22) drar kopplingar mellan kultur och ledarskap och menar att ledarskap 

och kultur är “två sidor av samma mynt”. Schein beskriver vidare att kultur är en ständig 

process som först skapas i en organisation när en ledare börjar tillsätta en grupp 

medarbetare. När denna kulturprocess är påbörjad bestämmer ledarna hur organisationen 

ska drivas och hur ledarskapet ska fungera i organisationen. Denna process är direkt 

kopplad till kulturen som påverkas av dessa val. Schein (2010:22) understryker att det är 

viktigt att ledarna i en organisation besitter en djup förståelse för den kultur som de 

befinner sig i, för att allt ska fungera på ett optimalt sätt. Enligt Schein (2010:273) 

genomgår kultur olika naturliga processer där den förändras och utvecklas i takt med att 

en organisation växer och utvecklas. Det är därför viktigt att ledare i organisationer är 
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medvetna om dessa processer för att kunna styra dem. Schein (2010:273) förklarar att 

kultur utvecklas och förändras genom olika förändringsmekanismer och processer 

beroende på vilket skede som organisationen befinner sig i.   

 

Alvesson (2015:135) beskriver sambandet mellan ledarskap och kultur som komplext. 

Vidare beskriver han ett synsätt på ledarskap där ledarskap handlar om innebörder, 

tänkande och känslor. Regler och bestämmelser kan ofta inte beskriva individers 

beteenden utan det handlar om att påverka föreställningar, idéer och värderingar 

(Alvesson, 2013:118). Därför menar Alvesson (2013:118) att det handlingsutrymme som 

inte kan förklaras av formella regler måste behandlas och förklaras som ett kulturellt 

fenomen. Att utveckla och bibehålla föreställningar och värderingar som är gemensamma 

för individerna, är en kärnuppgift i organisationen då oenighet enligt Alvesson (2013:119) 

lätt leder till oklarhet, förvirring och tidsspill. Mitt ibland arbetsuppgifter, aktiviteter, 

processer och sociala relationer gör den gemensamma kulturen det möjligt att undvika 

uppdelning i organisationen, vilket gör kulturen till en viktig del i det kollektiva 

handlandet (Alvesson, 2013:119).  

 

Ledarskap i en kulturkontext handlar enligt (Alvesson, 2013:126) om att utifrån ett 

symboliskt ledarskap föregå med ett gott exempel för att påverka värderingar, 

föreställningar och tankesätt. Alvesson (2013:125) menar vidare att organisationskultur 

kan påverka ledarskapet i en organisation. Denna påverkan kan till exempel referera till 

hur medarbetarna förhåller sig till sina arbetsuppgifter (Alvesson, 2013:126). Alvesson 

(2013:126) menar även att det inte handlar om att styra beteenden utan att övertalning 

och pedagogiska aktiviteter ska bana väg för önskvärda beteenden och att värderingarna 

medför att vägen mot måluppfyllelse går i rätt riktning.  

3.2.2 Kulturnivåer  

Edgar Schein använder tre nivåer för att beskriva hur kultur kommer till uttryck i 

organisationer. Dessa tre nivåer är artefakter, uttryckta värderingar och grundläggande 

antaganden (Alvehus & Jensen, 2015:101). Schein (2010:23) menar att kultur kan 

förklaras genom dessa nivåer, där vissa delar är synliga för ögat och andra delar består av 

enklare antaganden som gruppmedlemmar tar för givet.  
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3.2.2.1 Artefakter 

Artefakter beskriver Schein (2010:23) som de beteenden som är visuella för våra sinnen. 

Alvehus och Jensen (2015:102) beskriver att de kan innebära fysiska föremål, språket 

som används i organisationen samt ceremonier och beteenden. Alvehus och Jensen 

(2015:102) utvecklar och beskriver att dessa artefakter exempelvis kan vara vilken 

kontorsinredning ett företag har, klädkoden som används på företaget, hur de pratar med 

varandra och utskrivna listor på företagets värden. Schein (2010:23) beskriver artefakter 

som det vi kan se, höra och känna inom en grupp. Vidare förklarar Schein (2012:23) att 

det beteende som kan observeras även ses som artefakter så väl som de organisatoriska 

processer som påverkar beteenden. Schein (2010:24) skriver vidare att inom denna 

kategorin faller även beskrivningar om hur man ska arbeta i organisationer. Schein 

(2010:24) menar att denna kulturnivå är enkel att observera men desto svårare att tyda, 

då observatören inte vet vad de synliga komponenterna betyder för den givna gruppen. 

Vidare beskriver Schein att det är svårt att endast försöka tyda artefakter i en organisation 

då dessa i sin ensamhet starkt påverkas av den enskildes känslor och erfarenheter. Om en 

observatör ska få en klar förståelse för artefakter i organisationen förespråkas att 

observatören lever med gruppen under en längre tidsperiod. Vill observatören få en 

förståelse för denna nivå på utan att behöva observera gruppen under en längre tid är 

samtal med “insiders” i gruppen ett alternativ att föredra. Genom att studera värden, 

normer och regler kan observatören få en förståelse för vad som påverkar det dagliga 

arbetet (Schein, 2010:25).  

3.2.2.2 Värderingar 

Nästa kulturnivå som lyfts av Schein (2010:25) är värderingar. Dessa värderingar belyser 

organisationsmedlemmars agerande vid specifika och oförutsägbara situationer. 

Värderingar består av medlemmarnas gemensamma föreställningar i form av värden och 

normer, med detta menar Schein (2010:26) att värderingar skapas genom en process. Med 

tid kommer dessa värderingar att bli en del av företagets ideologi, då de visar vägen för 

handlande i svåra eller oväntade situationer (Schein, 2010:27). Ett dokument med 

företagets policy kan då bli en artefakt som uttrycker en värdering (Alvehus & Jensen, 

2015:102). Schein (2010:27) beskriver att om de värderingar som bidrar med mening och 

trygghet för en grupp inte stämmer överens med de värderingar som står för effektivt 

arbete finns risken att de uttryckta värderingarna inte speglar de observerade. Schein 
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(2010:27) menar vidare att värderingar kan vara mycket motsägelsefulla i en organisation. 

Exempelvis kan ett företag förespråka “teamwork” men samtidigt uppmuntrar 

individuella tävlingar för att förklara detta påstående. Vidare förklarar Schein (2010:27) 

att det är viktigt att ta hänsyn till att värderingarna kan ha olika tillstånd vid en analys. 

Det finns värderingar som är underliggande och leder arbetet som är en del av ideologin 

samt värderingarna som är en strävan för framtiden. Problematiken som Alvehus och 

Jensen (2015:102) belyser vid tolkningen av värderingar är att personer i en kultur ofta 

uttrycker sina värderingar på ett visst sätt och agerar på ett annat. För att kunna skapa en 

djupare förståelse för detta krävs att man först får en förståelse för de grundläggande 

underliggande antaganden som är den tredje kulturnivån står för (Schein, 2010:27).  

 

3.2.2.3 Grundläggande antaganden 

Alvehus och Jensen (2015:102) beskriver de grundläggande antaganden som den 

egentliga essensen av kultur. De fortsätter och skriver att dessa antaganden ligger djupt 

inbäddade och det är inte omöjligt att organisationsmedlemmar inte vet om att de lever 

och agerar efter dessa, vilket innebär att vi ofta tänker med dem och inte på dem. 

Grundläggande antaganden brukar enligt Schein (2010:28) tas för givet hos 

gruppmedlemmar då de ofta är omedvetna. Detta bidrar även till att de är svåra att 

förändra. Grundläggande antaganden inom kultur visar medlemmar vad de bör fokusera 

på, vilken betydelse som saker har, hur man emotionellt hanterar situationer och hur 

organisationsmedlemmar ska hantera alla situationer (Schein, 2010:29). Alvehus och 

Jensen (2015:102) förklarar att det är de grundläggande antaganden som påverkar 

värderingarna och artefakterna som kommer till uttryck i en organisation. Schein 

(2010:31) menar att dessa grundläggande antaganden är gemensamma och speglar en stor 

del av kulturen.   

3.2.3 Kultur och förändring 

Kultur har enligt Sandberg och Targama (2013:122) en långsiktig karaktär och behöver 

ständigt tas hand om för att utvecklas. Alvesson (2015:220) menar att kulturer ständigt 

förändras och att många förändringar ofta kan uppfattas som negativa av de berörda 

individerna. Alvesson och Sveningsson (2014:66) nämner vissa svårigheter med att 

studera kulturell förändring i organisationer eftersom kultur är ett komplext fenomen som 
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kräver mycket tolkning. Alvesson och Sveningsson (2014:66) skriver även att det kan 

även vara svårt att separera kulturell förändring från materiell och beteendemässig 

förändring. Alvesson (2015:221) anser att försök till förbättring ibland kan leda till 

försämringar i en organisation.  

 

Alvesson (2015:221) menar även att tillväxt kan påverka kulturen. I relativt nya företag 

som expanderar kan det ofta uppkomma olika föreställningar hos individer vilket lätt 

skapar en spänning i organisationen. Högt uppsatta ledare kan se på expansionen som ett 

tecken på kvalitet och framgång. Samtidigt kan andra grupper inom organisationen 

uppfatta att ökningen i antalet anställda gör att de sociala relationerna i organisationen 

försvagas, att arbetsplatsklimatet blir fattigare och att det bildas en mer distanserad 

hierarkisk relation till ledare som de tidigare hade närmare kontakt med (Alvesson, 

2015:221). Kulturella förändringar kan enligt Alvesson (2015:221) även innebära skilda 

uppfattningar som i sin tur kan skapa förvirring och konflikter. Sandberg och Targama 

(2013:127) belyser även att kulturer tenderar till att förändras till följd av att nya individer 

tillkommer i organisationen. Det kan vara en utmaning för expanderande företag att 

bevara kulturen, och det är då viktigt att förmedla gemensamma symboler till de 

nytillkomna individerna (Sandberg & Targama, 127).  

3.3 Teoretisk Analys  

Den valda teorin är utvald med avsikt att skapa en ökad förståelse för självledarskap. 

Genom att presentera teori om självledarskap kan vi klargöra för den teoretiska 

förförståelse som ligger till grund för vår empiriska forskning. De olika strategierna inom 

självledarskap har presenterats för att förklara självledarskapsfenomenet. De används 

även som en teoretisk grund som kom att bli viktig för den empiriska forskningen men 

även vid tolkningen av det empiriska materialet, för att få en djupare förståelse för hur 

självledarskap kommer till uttryck på Desenio. Då vi utgår från en abduktiv ansats har vi 

ständigt varit öppna för att det empiriska materialet kan generera nya upptäckter som 

resulterar i ny teori.  

 

Vi utgår som tidigare nämnt i denna studie från ett konstruktionistiskt perspektiv på 

ledarskap och kultur och vi är i tron att dessa fenomen ständigt förändras och formas när 
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individer interagerar med varandra i en konstruktionsprocess. För att skapa en djupare 

förståelse för hur självledarskap kommer till uttryck och varför självledarskapet kommer 

till uttryck på detta sätt, har vi som ambition att komma fram till hur Desenios 

organisationskultur och dess föränderliga process har format hur självledarskap kommer 

till uttryck hos individer på Desenio. Vi fann tidigt i vår empiriska forskning att 

organisationskultur var ett omtalat fenomen i självledarskapssammanhanget hos alla 

deltagare. Genom att presentera teori om organisationskultur i vårt teoriavsnitt skapas 

möjligheten att titta djupare på hur självledarskapskonstruktionen formats av en kulturell 

process. Genom att kombinera litteratur om självledarskap och kultur får vi ett bredare 

perspektiv på självledarskap och det möjliggör även för en bättre tolkningsprocess vid 

tolkningen av det empiriska materialet.  
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4 Empiri 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som vi samlat in på 

Desenio. Kapitlet inleds med en berättelse om Desenios resa, från affärsidé till hur 

organisationen drivs idag. Därefter presenteras de observationer som är genomförda på 

Desenios kontor. Vi kommer sedan presentera det material som vi fick ta del av på våra 

intervjuer med medarbetarna på Desenio. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Desenios resa 

I följande avsnitt kommer Desenios resa presenteras. Här kommer information om 

företagets affärsidé, expansion, uppbyggnad, arbetsmiljö och värderingar lyftas. All 

information i detta avsnitt är insamlat från Desenio, dels från våra intervjuer men även 

genom mejlkontakt och information från företagets hemsida.  

 

Det hela började med att Helena och Martin Blomqvist som grundande Desenio år 2010 

hade en tanke att sälja canvastavlor som skulle vara ljudisolerade i en webbshop. 

Desenios affärsidé är att en trendig och snygg väggkonst ska vara för alla. Under 2013 

började Desenio att designa och tillverka canvaskonst och företaget blev den största 

leverantören till Gallerix. År 2014 gick Gallerix i konkurs vilket ledde till att Martin och 

Helena fick se över deras företag. De bestämde sig för att börja sälja från sin egen hemsida 

Desenio.se och försäljningen började då ta fart. Grundarna upptäckte att det inte var 

canvastavlorna som var det vinnande konceptet, utan att posters kom att bli ett lyckosamt 

koncept. Steg för steg utvecklades Desenios produktutbud när posters blev en del av 

sortimentet och det var då försäljningen började ta fart. Sedan år 2014 bedrivs 

verksamheten som den gör i dagsläget med posters och prints. Under 2015 växte e-

handelsföretaget och expanderade till de övriga länderna i Norden. Idag säljer Desenio 

posters och upphängningstillbehör i form av ramar, tavellister, klämmor och 

posterhängare inom nischen “affordable wall art”.  

 

Fredrik Palm som är Desenios VD kom till företaget år 2016, vid denna tidpunkt var det 

åtta personer som var anställda på Desenio. Expanderingen fortsatte och Desenio öppnade 



 

40  

 

upp flera nya marknader med sajter som lanserades i Storbritannien, Nederländerna och 

i Tyskland. Inte nog med det så startades Desenio.com som skickar till USA, hela Europa, 

Canada och Australien. Likt föregående år fortsatte företaget att växa och öppna upp nya 

marknader, under 2017 lanserades sajter i Frankrike, Spanien, Italien och Portugal. 2018 

blir året som företaget lanserades i Australien, Österrike, Belgien och Schweiz.  

 

Organisationen har under resans gång förändrats enormt. Grundarna var till en början 

själva operativa och anställde sedan några få medarbetare. I början på 2018 hade 

personalstyrkan vuxit till 29 personer och i dagsläget har företaget över 90 anställda. 

Desenio har sedan dess fortsatt att expandera i både personalstyrka och omsättning. 

Företaget rekryterar i nuläget i en snabb takt och det har hänt att de anställt tre nya 

medarbetare under en vecka. Desenios kontor är idag lokaliserat på Södermalm i 

Stockholm i en äldre sekelskiftesbyggnad på fyra våningar. Med hänsyn till den snabba 

tillväxten i personalstyrka har e-handelsföretaget planer på att efter sommaren 2019 ta 

med sina medarbetare till nya och större lokaler. Det har varit svårt för företaget att hitta 

en lokal som uppfyller de kraven Desenio har, då lokalen enligt Sofia Westerberg behöver 

spegla inredningen och stilen företaget står för. Trots dessa krav har de lyckats hitta en 

lokal som uppfyller Desenios önskemål.   

 

I ett snabbväxande bolag som Desenio är det enligt Sofia Westerberg viktigt att ha en 

attityd och inställning som präglas av flexibilitet. Det har under företagets resa krävts att 

införa en tydligare struktur och en tydligare fördelning av ansvarsområden för att 

effektivisera verksamheten och behålla det höga tempot. Detta som följd av att den stora 

expansionen och det ökade antalet anställda. När de var färre på Desenio var 

arbetsrollerna mer breda och generella, men i takt att de blivit fler har rollerna 

specialiserats och blivit tydligare. Trots att de i dagsläget har en tydligare fördelning av 

ansvarsområden krävs det fortfarande ett flexibelt och proaktivt tankesätt. Det har under 

Desenios resa funnits en komplexitet vid uppbyggandet av strukturer då det är svårt att 

hinna med.  

 

I dagsläget finns det en tydligare fördelning av ansvarsområden för att kunna optimera 

verksamheten. Desenio är i nuläget uppdelat i olika funktioner som arbetar med allt från 

att ta fram nya postermotiv, till marknadsföring, ekonomi och IT. De olika funktionerna 
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som illustreras av funktionskartan nedan kallar företaget för HR, Finance, IT, Operations, 

Customer Experience, Customer Service, Marketing och Design Studio. I dagsläget har 

Desenio sex ledare i ledningsgruppen och 19 young leaders som inkluderar projektledare, 

teamledare och managers med personalansvar.  

 

  

Figur 2. Desenios funktioner. Källa: egen bild.  

 

Funktionen Finance fokuserar mycket på controlling och ser till så att allt det finansiella 

fungerar. När företaget expanderar till nya marknader så kan det exempelvis finnas helt 

andra tull- eller momslagar som de måste förhålla sig till för att kunna skicka produkter 

dit. IT funktionen jobbar med att utveckla sajterna, både de interna verktyg som de 

använder på företaget men även hemsidan. När det gäller hemsidan är det viktigt att den 

ska fungera i de olika länderna. När Desenio har lanserat på en ny marknad gör de 

hemsidan lokal så att man som kund ska få en anpassad sajt efter språk och kultur. Det 

säljs även olika typer av produkter i de olika länderna vilket är en stor anledning till att 

hemsidan måste anpassas. 

 

Inom funktionen Operations har det nyligen gjorts en organisationsförändring. Den 

tidigare Operationsfunktionen är uppdelad i Operations och Customer Experience. 
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Customer Experience handlar om att se till att hela kundresan fungerar bra. Operations 

fokuserar på alla visioner och att de idéerna som de faktiskt vill genomföra går att 

genomföra på riktigt. Det handlar mycket om vilka betalningslösningar, infrastruktur och 

inköpssätt som är bäst. Operations driver även många projekt som sedan går över till 

linjeverksamhet när de tycker att det fungerar bra. Marketing funktionen är uppdelad i 

både Sales och E-commerce och de ansvarar för brand communication, alltså på vilket 

sätt Desenio kommunicerar till kunderna, vilket sätt de marknadsför sina produkter på.  

 

Den sista funktionen är Design Studio som är Desenios kreativa avdelning där all deras 

produktutveckling sker. Det är allt ifrån art och design till “inhouse” fotografer och 

content producers som dagligen sitter med att ta fram planscherna och de foton som de 

vill göra till planscher. Inom Design Studio funktionen finns även product and sourcing 

som har hand om ramar och tillbehör. Inom Design Studio jobbar de mycket med brand 

communication som handlar om att sätta vilken typ av identitet deras brand ska ha. Det 

krävs ett nära samarbete mellan Marketing och Design Studio menar Sofia. 

 

Desenio är enligt ledningen en värderingsstyrd organisation och värderingarna som 

företaget har är framtagna tillsammans med medarbetarna. Dessa värderingar har som 

syfte att utgöra hur medarbetarna ska arbeta och med vilka attityder och beteenden de 

jobbar med för att uppnå de uppsatta målen och för att nå deras företagsvision. De 

värderingar som Desenio står för sitter uppsatt på flera ställen på kontoret och de följer 

enligt nedan: 

 

“Passion and Dedication” - We love design, e-commerce and our customers 

“Always Professional” - We are humble, prestigeless and personal 

“Stand Together” - We support each other and share and take responsible for our team 

spirit, success as well as setbacks 

“Lead by Example” - Walk the talk. We act as we expect others to act 

“Always be Closing” - Always finalise tasks and projects. Closed actions generate value 

“Inspired by the Best”- And we do it better 

“Time is Money” - We invest our time in the things that give us the most impact 

“Communication, Communication, Communication” - We communicate clear and direct, 

Speak with, not about, each other 
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“Celebrate Success” - Pay attention to good efforts. When goals are reached - we 

celebrate. 

 

Desenio har förutom att skrivit ner och satt upp sina värderingar på flera ställen på 

kontoret även skrivit ner sina långsiktiga mål och sin företagsvision tillsammans med 

värderingarna. Företagets vision och destination följer enligt nedanstående punkter: 

 

“Vision and Target”- Top of mind within affordable wall art. Global leading home decor 

and design trendsetter. World class customer experience 

“Gives us Speed” - Strong and agile team with the right competence in the right place. 

Strong team spirit: we share knowledge and competence. Efficiency in everything we do: 

we always try to improve  

“Slow us Down” - Unclear targets. Inefficient processes: both internal and with external 

partners. Lack of resources. Lack of team spirit: we work in silos and communicate poorly 

“Large Risk” - We miss the next trend. Poor product quality. External partners unable to 

keep up with us 

4.2 Observationer 

När vi anländer till Desenios kontor börjar vi genast observera omgivningen och 

interaktionerna kollegorna emellan. Precis vid ingången möts vi av en lång trappa rakt 

fram, ett relativt litet rum till höger och ett rum direkt till vänster med kontorsplatser för 

cirka sex personer i varje rum. En våning upp möttes vi av lite öppnare ytor med många 

kontorsplatser uppradade efter varandra. Vi är förvånade över hur många som får plats i 

denna sekelskiftesbyggnad. I de olika rummen finns det kontorslandskap där 

medarbetarna sitter väldigt tätt. Vi noterar att gardinerna är neddragna och många arbetar 

i en relativt mörk miljö. Sofia tar med oss på en rundtur runt om på Desenios lokaler och 

vi kan observera och försöka hitta vart vi ska gå under våra dagar på Desenio. Under 

rundturen får vi chans att hälsa på medarbetarna och informera om att vi kommer att röra 

oss i företagets lokaler de två närmsta dagarna. 

 

När vi går runt i byggnaden möter vi ständigt medarbetare som rör sig runt på kontoret. 

Det passerar ofta personer som bär soffor som ska användas till styling och vi får kliva åt 
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sidan för att göra plats för de stora möblerna. Vi uppfattar tidigt under våra observationer 

att det generellt är många som rör sig runt om på kontoret och de gör det i ett högt tempo 

med mål i sikte. I alla rum och korridorer på kontoret pryds väggarna av Desenios egna 

produkter och det är generellt en mycket stilren miljö. Det är tydligt att kontoret är inrett 

och präglat efter den typiska “Desenio stilen” som vi även uppmärksammat genom 

hemsidan och företagets instagram profil. Trots den tilltalande inredningen ligger det 

mycket saker i kontorslokaler. Möbler, tavelramar, växter och posters är några av de saker 

som ligger lite överallt på golvet och på byråar. På kontorets översta plan finns ett stort 

rum med långbord där medarbetarna kan äta lunch, på senare tid har det blivit svårt för 

alla att få plats. På ett av långborden ligger det massvis med posters och vi får höra att vi 

gärna får ta med oss posters hem om det är någon som faller oss i smaken. 

 

I det lilla köket någon våning ner ser vi företagets värderingar uppsatta på kylskåpet 

tillsammans med företagets vision och långsiktiga mål. Värderingarna är printade på ett 

papper med en design motsvarande en poster. Under vår vistelse i det lilla köket på andra 

våningen kommer det och går medarbetare. Vad vi kan observera är att flera av de som 

besöker köket inte hälsar på varandra och de verkar inte rikta så stor uppmärksamhet åt 

vår närvaro. Något vi uppmärksammar är att medarbetarna grupperar sig i mindre grupper 

på två till fem personer när de minglar runt i köket och i korridorerna. Vi uppmärksammar 

även att flera olika språk talas på kontoret. På köksbordet står det en halväten tårta och vi 

kan dra kopplingar till medarbetarnas beskrivning om att företaget firar mycket.  

 

Vi får möjlighet att använda oss av tre olika mötesrum vid våra intervjuer. Anledningen 

till detta var för att det är en hög efterfrågan på mötesrummen och vi kan observera att 

det ständigt var fullt i alla mötesrum. Vid de tillfällen då vi skulle byta rum eller gick runt 

i byggnaden noterade vi att det ständigt stod medarbetare utanför mötesrummen och 

samtalade och inväntade ett ledigt rum. Vi får uppfattningen om att det är en mycket 

lättsam miljö där medarbetarna är mycket fokuserade på sina arbetsuppgifter.  
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4.3 Intervjuer 

4.3.1 Sofia Westerberg    

Vår första intervju med Sofia Westerberg sker genom kommunikationsverktyget Google 

Hangouts och vi inleder med att be Sofia berätta om sig själv, sin arbetslivserfarenhet och 

hur hon hamnade på Desenio. Sofia berättar utförligt och entusiastiskt om sin resa och 

det märks tydligt att hon har mycket erfarenheter att dela med sig av. Sedan i augusti 2018 

har Sofia varit en del av Desenios personalstyrka. Sofia berättar för oss att hennes uppdrag 

på företaget är att bygga upp HR funktionen då det tidigare inte funnits någon som arbetar 

med HR frågor. Vidare berättar Sofia att hon gillar utveckling och att få känna känslan 

av att hon bidrar med värde till verksamheten, både till cheferna och medarbetarna. När 

Sofia berättar hur hon är som person i sitt arbete beskriver hon sig själv som en ganska 

uppgift och resultatfokuserad person. Allt handlar om förväntningar och att vara tydlig 

med hur HR ska fungera just på Desenio. Hon menar att hon själv har fått sätta upp dessa 

förväntningar men att det även har kommit ovanifrån. Företagets VD Fredrik är även han 

resultatorienterad vilket Sofia tror har påverkat att de har en lik kommunikation och att 

likheterna har banat väg för ett enklare och tydligare samarbete. 

  

Under intervjun ber vi Sofia berätta om hur en vanlig dag ser ut på kontoret varpå hon 

svarar att hon har flexibla arbetstider och att en vanlig dag innebär många möten. Vidare 

förklarar Sofia att hennes jobb går ut på att kommunicera med människor där allt från 

rekrytering, exitsamtal samt interna frågor om exempelvis implementering av HR system 

kan stå på agendan. Vi kommer in på spåret om ledare på Desenio och frågar Sofia hur 

de sociala normerna och hierarkin i företaget ser ut. Hon förklarar att det är lite svårt att 

säga men att Desenio som e-handelsföretag är relativt platt. Sofia fortsätter förklara att 

ledarskapet måste vara tydligt och att alla måste veta vilka mål som finns för att man ska 

kunna leverera och göra ett bra jobb. “Det som formar detta bolaget är effektivitet, många 

av ledarna är drillade i resultatorientering och se till att det ska gå fort och att allt ska 

vara effektivt och inte ta för lång tid.” Sofia fortsätter med att berätta att det finns en tydlig 

hierarki i företaget.  

  

Vi går vidare till temat som handlar om självledarskap och ber Sofia förklara vad hon 

tänker på när hon hör begreppet självledarskap. Hon svarar kvickt att hon tänker på 
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medarbetarskap, proaktivitet, ansvarstagande, disciplin och handlingskraft. 

Medarbetarskap är viktigt för Sofia och hon förklarar att det betyder att man själv har ett 

ansvar som medarbetare att ta reda på svar och att vara proaktiv i sitt arbete. Hon nämner 

även att det kan beskrivas som ett delat ledarskap mellan alla medarbetare på Desenio. 

När hon tänker på sitt eget självledarskap säger hon att det är det som bestämmer om man 

lyckas i karriären. Om man visar sig proaktiv och visar att man gör saker för 

verksamhetens bästa och att man helt enkelt får saker gjort kommer det gå bra, menar 

Sofia. Hon fortsätter kort därefter med att berätta att självledarskap handlar om att man 

övar på att se vad som finns inom sitt eget ansvarsområde och våga fråga om det finns 

osäkerheter kring vad som verkligen finns inom ansvarsområdet. När Sofia fått beskriva 

sitt synsätt på självledarskap berättar hon att hon tycker det är viktigt att skapa ett 

mervärde för andra. Hon vill att hennes arbete ska vara meningsfullt och att det ska kunna 

ge vinning till andra. Hon vill även skapa gemenskap genom att involvera andra genom 

att bygga broar mellan personer till att bli något bättre för att hela tiden sträva efter 

förbättring. Sofia förklarar att hon inte hade trivts i en roll där man gör saker endast för 

sin egen vinning. Vidare förklarar hon att det är viktigt att se till så funktionen fungerar 

när hon inte är på plats för att hon inte ska bli en flaskhals som i sin tur betyder att 

verksamheten bromsas ner. Det är viktigt att låta medarbetarna få kraft att sköta 

verksamheten på egen hand. Hon berättar att utrymme till självständighet är en viktig 

komponent när det gäller motivation. Att ha en chef som tycker att HR är viktigt är 

avgörande för att kunna ha kraften att genomföra någon typ av förändring. 

För att jag ska känna att jag gör ett bra jobb så måste en ledare ge mig tillit 

och tro att jo men Sofia hon har koll på läget och vet vad som är det bästa i 

den frågan. Att man får en viss tillit och självständighet, utrymme för 

självständighet. För kan man inte förverkliga sina egna idéer och tankar så 

känns det inte så meningsfullt. 

Sofia berättar även att feedback på resultatet är viktigt för att bibehålla en god motivation. 

Dock är det inte alltid så att cheferna har koll på alla detaljer och då går det enligt Sofia 

inte att räkna med den typen av feedback. I dessa fall kan man få ge den feedbacken till 

sig själv istället. När hon pratar om att ge feedback till sig själv frågar vi hur hon går 

tillväga för att ge sig själv feedback i sådana situationer. Sofia förklarar att det är en 

tidsfråga och att hon alltid måste tänka på omständigheterna och den tid hon faktiskt har 

lagt på en uppgift när hon utvärderar sitt arbete. Hon säger även att hon jobbar mycket 
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med projektlistor som hon anser är ganska simpla och belönande. Vidare förklarar hon 

att hon försöker att inte sätta upp för många mål om dagen utan att målen ska vara rimliga. 

  

När vi pratar om målsättning så frågar vi Sofia hur hon agerar när hon märker att hon inte 

kan nå alla uppsatta mål. Sofia börjar med att förklara att det är klart att hon blir frustrerad 

då hon gärna vill få så mycket gjort som möjligt. Hon ger ett exempel om att de just nu 

håller på med en så kallad kompetenskartläggning där man fastställer vilka kompetenser 

som krävs inom varje team för att uppnå vision och strategi. Ett projekt som detta kräver 

att flera i organisationen ska ha tid till det, vilket kan bli problematiskt ibland. Sofia 

skrattar och svarar skämtsamt att det inte direkt är brist på grejer att göra.  

 

Vi går vidare i intervjun och när Sofia berättar om ledarskapet från ledningen säger hon 

att man lär sig mycket av ledarna. Det är en häftig och rolig känsla att de får en att ändra 

sitt sätt att arbeta, menar Sofia. Det är inte bara arbetsuppgifterna och resultaten som är 

viktiga, utan även hur man utför arbetet. Hon ser det som att hennes chef Fredrik ska vara 

tydlig med vad visionen, strategin och de uppsatta målen är, sedan är det upp till henne 

själv att bestämma hur hon ska utföra arbetet. Hon ger ett exempel på att det kan vara en 

resurs som behövs i företaget vid en viss tidpunkt, men att det är hennes egna ansvar att 

få tag i kompetensen.  

 

Under intervjun märker vi att Sofia pratar mycket om att det är viktigt med bra 

kommunikation. Hon förklarar att den fysiska arbetsmiljön påverkar hur folk interagerar 

med varandra.  

I början av året var vi 25 personer och nu är vi nästan 90, så det blir ju svårt 

att få plats med alla. Det blir även att folk springer runt i trapporna och letar 

efter varandra och folk slackar, det påverkar mycket att man vet liksom att till 

exempel Marketing sitter på våning 2, de har en våning för sig själva för de är 

så många. Och då kan det ju vara så att det blir mer grupperingar i byggnaden 

för att man kanske fikar med de man sitter med och man kanske inte har lika 

mycket gemensamma eller sociala punkter när man träffas och sådär, och det 

försämrar ju samarbetet på lång sikt, det gör det verkligen. Så man behöver 

bygga tillit, man behöver bygga relationer och man behöver bygga kontakter, 

eller knyta kontakter i bolaget övergripande över alla avdelningar för att 

samarbeta så bra som möjligt tillsammans. 
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Vi fortsätter intervjun med att prata om organisationskulturen på Desenio. Sofia börjar 

med att säga att organisationskulturen är en intressant fråga på Desenio. När hon började 

på bolaget fick hon ofta höra att det är väldigt bra organisationskultur, men eftersom 

Desenio har gjort en extrem omsättning på väldigt kort tid har de kommit till en gräns där 

det såklart blir mer annorlunda. Sofia fortsätter förklara att Desenio är inte det “lilla 

familjära” företaget längre och hon kan tänka sig att de personer som varit på företaget 

ett tag kan uppleva att det har blivit en försämring. Det är viktigt att förstå och ha 

inställningen när man kommer in i företaget att det pågår en bolagsförändring och att 

saker och ting hela tiden förändras.  

 

Intervjun börjar lida mot sitt slut och efter ungefär en timme frågar vi Sofia om hon har 

något att tillägga. Hon säger då att hon känner sig nöjd men att det ska bli intressant att 

ta del av resultatet då de är intresserade av att införa mer självledarskap i organisationen. 

Vi frågar då Sofia vad som fick dem till att implementera självledarskap och hur långt de 

har kommit i processen. Hon svarar att anledningen är att Desenio inte bara är en person 

som löser allt, utan att medarbetarnas hjärnor och kompetens är viktigt. Flera personer 

betyder mer kraft och mer inre kreativitet. Det är viktigt att ge verktyg till personer för att 

kunna göra sitt bästa. Det är viktigt att vara tydlig och att kommunikationen ska bana väg 

för ett proaktivt arbetssätt. Alla måste kunna komma med idéer och våga säga vad man 

tycker och känner och Sofia menar att de inte riktigt är där idag. Vi rundar av intervjun 

och tackar Sofia för hennes tid och säger att vi ser fram emot att träffa henne i verkligheten 

när vi senare i veckan ska besöka Desenios kontor för de resterande intervjuerna.  
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4.3.2  “Maja” 

Maja inleder intervjun med att berätta om sig själv och vi får höra att hon arbetat på 

företaget i snart två år. Under dessa två år har Maja fått möjligheten att avancera sina 

arbetsuppgifter efter hennes spetskunskaper. Maja berättar att hon arbetar mycket 

självständigt på Desenio och att den kommunikation hon har med andra oftast sker över 

slack. Denna typ av kommunikation tycker Maja fungerar mycket bra då den ger henne 

möjlighet att informera andra på företaget och kan på ett enkelt sätt bolla idéer med 

kollegorna. Vi frågar hur hon upplever sin relation till sin chef. Maja förklarar att de 

jobbar mycket nära varandra och har möten varje vecka och löpande avstämningar. Denna 

kommunikation med chefen fungerar bra säger Maja men fyller i att hon ibland hade velat 

ha snabbare svar vid frågor och beslut, men förklarar vidare att chefen ofta sitter i möten 

vilket hon visar att hon har förståelse för.  

 

Intervjun fortsätter med att Maja beskriver att hon upplever att jobbet är en del av hennes 

livsstil. Det hon gör på sin fritid har hon nytta av i arbetssammanhang, hon fortsätter med 

att berätta att hon gärna lyssnar på podcasts och dokumentärer som berör hennes 

arbetsuppgifter. Vi frågar om det är det som gör Maja motiverad på jobbet, att hon tycker 

det är så roligt. Hon svarar med ett glatt ja och fortsätter att det självklart finns vissa 

uppgifter som är roligare än andra men att hon brukar tänka att allt ger henne något i 

slutändan. Maja utvecklar och berättar att hon gärna lägger in tråkigare arbetsuppgifter i 

kalendern, gärna efter lunch eller på morgonen så att hon kan vara mer kreativ efter det. 

“Det är inte alltid skitkul men jag drar av plåstret direkt, jag gör det för att jag vet att jag 

måste göra det”. Vi återkopplar till tidigare i intervjun där Maja berättat att hon arbetar 

mycket självständigt och frågar om hon har möjlighet att strukturera upp sitt eget arbete, 

hon berättar att hon har det väldigt fritt. Hon utvecklar och berättar att det är kul men 

samtidigt väldigt läskigt samt att den typen av arbetssätt kräver en tydlig struktur. Maja 

berättar att hon gör ett schema till sig själv och lägger in när hon ska göra de olika 

arbetsuppgifterna och förklarar att det ger henne ett lugn med denna typ av struktur.  

 

Vi frågar Maja hur hon tänker när hon uppnått ett mål eller genomfört ett lyckat projekt. 

Maja berättar att det ofta är väldigt “snabba puckar” så att det sällan finns tid för 

reflektion. Vidare berättar hon att det hade varit bra med fler workshops där det diskuteras 
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vad resultatet blev av det utförda arbetet och vilken lärdom som kan tas från det. Ofta går 

det så snabbt i företaget så att man börjar på nästa sak direkt efter att det andra avslutas. 

Maja fortsätter och berättar att hon tycker det är superkul när mål nås som man passat 

upp, mål är något som hon har vi varje aktivering.  

 

Vi får under intervjun även ta del av hur Maja arbetar med uppföljning av utförda 

arbetsuppgifter. Vi får berättat för oss att Maja ser mer till prestationer som inte gick som 

planerat än de prestationer som gick bra. Maja berättar för oss att hon har en lista där hon 

kommenterar tankar som hon bör tänka på tills nästa gång ett liknande projekt genomförs. 

Med tydliga listor är det enligt Maja enklare vid nästa projekt och större chans att det blir 

lyckat. Maja berättar att det blir svårare med just uppföljning i hennes arbete då det är 

svårt att mäta exakt vad hennes arbete bidragit med. Maja förklarar att det i hennes 

arbetsroll är viktigt att man har mycket idéer har kan tänka steget längre. Det är viktigt 

att vara konsekvent i sitt tänkande och se varför projekt skall genomföras och vad det 

kommer bidra med. Maja berättar att hon tycker det är viktigt med höga mål samtidigt 

som de ska vara rimliga och att de ska gå att uppnå.  

 

Vi går vidare med intervjun genom att fråga om ledarskapet i organisationen. Maja 

förklarar att hon tycker att det är bra ledarskap på Desenio men att det som i allt annat 

finns utvecklingsmöjligheter. Ibland kan svaren från ledningen uppfattas som otydliga, 

vilket försvårar arbetet för de som är under ledningen då de behöver ett ja eller nej för att 

gå vidare menar Maja. Vi får även berättat för oss att det ibland känns som att ledningen 

inte förstår den frågeställningen som ställs och att hon får det svar som chefen antar att 

hon vill höra, vilket är en konsekvens av att hon är bäst insatt i hennes arbete. Maja 

utvecklar att hon tar många beslut på egen hand och att det fungerar men att hon gärna 

dubbelkollar större beslut och får input från ledningens sida.  

 

Vi får under intervjun höra att det i vissa lägen kan vara uppdelat mellan vissa funktioner 

på företaget, att de inte riktigt vill åt samma håll. Vidare får vi förklarat att de litar på att 

respektive funktion kan deras område men att det kan bli en diskussion när de kombineras 

och ena funktionen har en vision som den andra inte till fullo förstår. Vi frågar vidare om 

de har mycket samarbeten mellan funktionerna får förklarat för oss att det är mycket 

överlappande arbete. För att det ska fungera försöker de ha veckomöten och avstämningar 
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för att kunna bestämma arbetsfördelningen. Sedan har de avstämningar och dubbelkollar 

med varandra för att kunna fatta beslut. Maja berättar att de uppmuntrar varandra bra och 

arbetar mot gemensamma mål.  

 

Vi kommer in på begreppet självledarskap och Maja förklarar att hennes uppfattning är 

att det innebär självständighet och att man har förmågan att driva sig själv framåt. Fortsatt 

förklarar Maja att det är en del i hennes arbete och att hon måste ha den förmågan för att 

det ska gå framåt. Vi frågar Maja om organisationskulturen och får den beskriven som en 

familj, och att det är ett mysigt företag att arbeta på. Maja berättar att det är roligt att gå 

till jobbet varje dag och att hon får en varm känsla i kroppen på jobbet. Hon berättar att 

hon aldrig tidigare upplevt samma känsla på ett annat företag. Vidare utvecklar Maja att 

det inte är högt i tak i alla lägen men att det är den generella känslan, det är kul och hon 

känner sig trygg. “Jag känner att jag jobbar med mina kompisar, inte bara med mina 

kollegor”. Vi kommenterar att det är imponerande att hon upplever det så när företaget 

växt så mycket och att det tillkommit så många anställda, varav Maja tillägger att hon 

umgås med de hon känner och att in inte kan alla namn på de anställda som tillkommit i 

företaget. Maja utvecklar att hon tycker det är bra när det finns möjlighet att ha en bild på 

sig själv på slack så man får chans att se vem man kommunicerar med. Vi nämner 

uppmuntran på arbetsplatsen för Maja och frågar om det är något som ledningen aktivt 

arbetar med. Maja berättar att hon tycker ledningen uppmuntrar till att prestera på 

arbetsplatsen genom att de bland annat har höga mål. Vi avlutar intervjun och tackar för 

Majas medverkan.  
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4.3.3  “Emma” 

Intervjun inleds med att Emma berättar lite kort om sig själv och sin historia och vi får 

veta att hon arbetat på Desenio i ett par år. Emma berättar att de i hennes team har mål 

som de ska uppnå som de sedan sätter sina initiativ utifrån. Dessa mål är det medarbetarna 

och ledningen som styr upp tillsammans. Vi frågar hur stor frihet Emma själv har i att 

utforma sina arbetsuppgifter, varpå hon förklarar att hon till största del har den friheten. 

Vidare utvecklar Emma att mycket har förändrats under företagets resa, i början var det 

bara Vd:n som agerade chef och det fanns inte så många mellanchefer vilket innebar att 

han inte hade möjlighet att vara lika involverad i allas arbetsuppgifter utan det handlade 

mer om veckovisa uppföljningar och hade en öppen diskussion om något gick fel. Emma 

förklarar att hon var mer självständig i sitt arbete då jämfört med nu i och med att det 

finns fler mellanchefer som vill göra sina egna saker, och utvecklar att det inte är lika fritt 

längre. Hon tycker att detta har fungerat bra och att det varit skönt att få bort en del av 

ansvaret så att fokus kunnat läggas på det som hon själv anser att hon är bra på och de 

delarna som hon själv tycker är roligare. Vidare utvecklar Emma att det ibland blir 

tvärtom, att eftersom man är lite mer styrd måste fokus ibland ligga på lite mindre roliga 

arbetsuppgifter och förklarar att hon föredrar att arbeta självständigt.  

 

Vi kommer in på de arbetsuppgifter som Emma tidigare förklarat som mindre roliga och 

frågar hur hon agerar för att göra den uppgiften så bra som möjligt varpå Emma berättar 

att hon vänder sig till kollegor som kan hjälpa till och bolla idéer. Detta arbetssätt trivs 

Emma med. Vi frågar om det alltid finns kollegor som ställer upp i dessa lägen. Emma 

förklarar att de som hon vänder sig till alltid ställer upp och att det alltid har varit så 

oavsett vad det gäller.  Vi frågar vad Emma hade gjort om hon inte kunnat vända sig till 

sina kollegor för hjälp, hon förklarar att hon skulle söka efter mer information och läsa 

på och bli mer kunnig inom ämnet.  

 

Vi går vidare med intervjun och kommer in på utförande av arbetsuppgifter och Emma 

berättar att hon börjar med planering och ser över hur lång tid det kan tänkas ta och vilka 

resurser som behövs, vilka steg som måste tas för att nå mållinjen. Vidare berättar Emma 

om det är en större uppgift så måste andra involveras och andra resurser som hon själv 

inte ser över styras av någon annan. Vi får höra att det i vissa situationer lett till 
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prioriteringsproblem internt med tanke på den stora expanderingen, men att detta blivit 

bättre. Ledningen har blivit bättre på att prioritera hur projekt ska drivas, vilka projekt 

som ska prioriteras först. Emma berättar även att det under den senaste tiden varit mycket 

möten och man hoppar från ett direkt till ett annat och då ska det första redan ha varit 

klart innan det andra börjar. Hon berättar att det kan vara lite läskig kultur. 

 

Vi går vidare och kommer in på motivation. Emma förklarar att hon blir motiverad av 

resultat, när andra mår bra, när hon blir lyssnad på och när hon känner att det hon gör har 

betydelse och hon känner menig. Hon förklarar att hon upplever detta på Desenio men att 

det går upp och ner. Vi fortsätter på samma spår och frågar om hon själv söker efter 

mening i det hon gör eller om det kommer uppifrån i organisationen. Emma berättar att 

det är en kombination, men att det inte alltid är att man får höra det uppifrån. Hon 

utvecklar och säger att det eventuellt kan vara så att mellanchefen får “credden” och då 

förutsätts att den kan förmedla detta vidare och så kanske inte det alltid är i verkligheten. 

Detta med tanke på att allt går så snabbt i företaget och man redan då är inne på nästa 

uppgift. Emma berättar att det är viktigt att ta eget ansvar och motivera sig själv. Emma 

fortsätter och förklarar att det kunde varit fördelaktigt att få feedback på det som görs bra. 

Vi frågar om hon tror det hade varit bra om företaget ger ut verktyg till hur man själv som 

medarbetare skulle ge den feedbacken till sig själv vilket Emma instämmer. Emma 

berättar att de haft några enstaka workshops där de berört ämnet och säger sedan att hon 

tror det hade varit nyttigt att införa detta mer för många på bolaget. Emma berättar även 

att hon upplever att de inte arbetar mycket med uppföljning på Desenio att detta har 

saknats från dag ett allt går istället så fort framåt.  

 

Vi fortsätter intervjun med riktig mot självledarskap. Emma berättar att det för henne 

betyder att man tar ansvar och är bra på att prioritera och sätta egna mål. Hon fortsätter 

och berättar att det innebär att man inte är i så stort behov av att ledas på vägen till målet 

och de stegen som krävs för att nå mållinjen. Vi tar intervjun till det generella ledarskapet 

på Desenio. Emma beskriver att det hade kunnat vara bättre och hon menar att 

företagskulturen är något som man måste jobba med ständigt och att det är något som 

måste komma uppifrån i organisationen. Detta är en del som Emma upplever har brustit 

en del, när det kommer till de klassiska delarna som att säga hej och hejdå samt att 

uppslutningen på event och liknande inte varit kanon. Vi får berättat för oss att det skapats 
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mer klyftor på Desenio. Det har blivit svårt att klicka med alla, som kollega vet man inte 

alla namn på de som arbetar på Desenio, vilket skett bara de senaste månaderna. Vi 

avslutar intervjun och tackar Emma för hennes medverkan i vår studie.  
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4.3.4 “Karin”  

Karin inleder med att berätta att hon arbetat på Desenio i cirka ett år. Karin berättar att 

arbetsdagen på Desenio för henne inleds med morgonmöte där funktionen går igenom 

arbetet som genomfördes dagen innan och diskuterar vilka problem som stöttes på för att 

kunna hjälpa varandra att bolla idéer och komma på eventuella lösningar. Sedan går 

medarbetarna igenom det som ska göras under den aktuella dagen och eventuella planer 

de kan ha för resten av den kommande veckan.  

 

Intervjun fortsätter och vi ändrar riktning och ber Karin berätta om inställningen hon har 

till sitt arbete. Karin svarar att det inte är arbetet i sig som avgör om det blir intressant 

utan att det är vilket ansvar Karin har som gör att det blir kul. Vidare beskriver Karin att 

hon är en problemlösare så uppkommer något problem så är det bara att lösa det. Variation 

förklarar hon är en viktig del i arbetet, finns det variation i arbetsuppgifterna det vara 

“högt, lågt eller allt möjligt” berättar Karin. Då Karin nämner att hon är en problemlösare 

blir vi intresserade av att veta hut hon tar sig an ett problem. Vi får berättat för oss att det 

vanligaste är att hon själv vet eller tidigt i processen tar reda på vem hon kan fråga och 

vända sig till för att få hjälp eller bli pekad i rätt riktning av. Vidare förklarar Karin att 

detta är något som hon blivit bättre på, att veta vem man kan fråga och om vad. Vi frågar 

om Karin alltid får svar när hon frågar någon i företaget och om det alltid finns någon 

som man kan vända sig till. Karin svarar snabbt att det är precis så hon upplever det. Vi 

får förklarat för oss att de i Karins funktion samarbetar mycket med andra enheter i 

företaget, vid nästan alla typer av ändringar eller projekt är de inblandade. Vi frågar hur 

hon skulle beskriva sin relation till sina kollegor och Karin får ett leende på läpparna och 

svarar “mycket god”. Hon berättar att hon upplever många som arbetar på Desenio som 

“teamplayers” och att det inte finns problempersoner eller energitjuvar i hennes närhet.  

 

Vi frågar Karin vad det är som motiverar henne på jobbet och får svaret att en stor 

motivation är företagskulturen på Desenio och att det ska gå bra för företaget. En annan 

drivkraft som Karin nämner är att de på hennes avdelningen får mycket tydliga mål från 

ledningen vilket bidrar till att man som anställd vet förväntningarna som finns. Detta 

menar Karin bidrar till att det blir naturligt och roligt att ta sig an arbetsuppgifter och 

projekt även om uppgiften i sig inte är så rolig alla gånger. Karin förtydligar och berättar 
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att hon blir motiverad av tydliga mål från ledningen och att hon synkar samt trivs bra med 

sina kollegor. Vidare förklarar Karin att de får tydliga mål från ledningens sida men att 

de i hennes funktion sedan får utforma arbetet på sitt eget vis. Detta med grund i att de i 

hennes funktion sitter på den bästa kunskapen inom sitt område vilket leder till lite friare 

tyglar.  

 

Vi får berättat för oss att det arbetsteam som Karin arbetar i är mycket ambitiöst och att 

alla arbetar självständigt. Så fort någon inte har något att göra eller stöter på problem 

meddelar de detta för varandra. Vi går vidare med intervjun och kommer in på 

måluppfyllelse och frågar hur Karin agerar efter att ha utfört ett bra jobb. Karin berättar 

att det är lite dåligt med belöning från hennes sida. Vidare utvecklar hon och förklarar att 

belöning är någon som hon är mycket för men med tanke på att det i hennes arbete är 

mycket små projekt som startar och avslutas hela tiden är det svårt att sätta linjen för när 

något är klar. Karin fortsätter och berättar för oss att företaget i sig är väldigt bra på att 

fira och uppmärksamma större projekt genom champagne och liknande event, men att 

hennes avdelning i sig är relativt dåliga på detta. Vidare berättar Karin att hennes funktion 

brukar se över större kampanjer och se till utvecklingsmöjligheter till nästa liknande 

projekt och se över vad som kan göras bättre. Vid dessa tillfällen utvärderar de endast vad 

det var som inte funkade och inte varandra som arbetare.  

 

Vi fortsätter intervjun med att fråga Karin vad hon tänker när hon hör begreppet 

självledarskap. Karin förklarar att hon tänker hur hon styr sig själv i sitt arbete och 

förklarar vidare att eftersom hon har fria tyglar i sitt arbete och relativt mycket ansvar är 

det precis det hon sysslar med. Vi frågar om detta är något som Karin tänker mycket på 

att hon gör. Vi får då ett snabbt ett nej som svar. Det är något som bara görs och det är 

heller inget begrepp som Karin upplever är omtalat på Desenio. Vi frågar hur hon 

upplever ledarskapet i organisationen varpå hon svarar att hon upplever ledarskapet som 

relativt platt med utrymme för både högt och lågt. Vidare förklarar Karin att hon inte 

arbetat på Desenio så länge men hon har inte upplevt att det blivit någon negativ stämning 

när någon på företaget lyfter en fråga. Väl inne på ledarskapet frågar vi om Karin har 

befogenhet att fatta viktiga och betydande beslut. Karin svarar att detta är något som hon 

först måste dubbelkolla innan hon gör och att det är tydligt från ledningens sida att detta 

är något som hon måste göra. Vi får även berättat för oss att den kommunikationen 
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fungerar bra på Desenio. Vi fortsätter med att fråga om ledningen uppmuntrar henne till 

att vara självständig i sitt arbete. Karin svarar att det inte är något uttalat men att det är 

något som man spontant gör själv.  

 

Vi ber Karin berätta om uppmuntran på Desenio, hon inleder med att nämna 

företagskulturen på Desenio.  

 

Det är ju lite subtilt det här med företagskultur och det är lite den som gör det, 

det är en väldigt hög ambitionsnivå, vi jobbar mellan åtta till fem men sen har 

man flex i början och slutet på dagen men alla som är här är väldigt, vad ska 

man säga, man är inte sådär jättesocial hela tiden utan man fokuserar på 

jobbet. Det smittar av sig väldigt mycket tycker jag. Sen är det också en trevlig 

signal ovanifrån att det är obegränsat med snacks, frukt och goda teer och det 

finns inget sånt att man hållet tillbaka. Sen har vi våra fester och en gång per 

år en resa för alla. 

 

Vi leds in på det faktum att företaget har växt mycket snabbt det senaste året och frågar 

nyfiket om det märks stor skillnad på Desenio om man ser till ett år tillbaka. Karin berättar 

att hon tycker det är stor skillnad, hon förklarar att hon inte vet vad alla kollegor heter 

längre. En annan aspekt som Karin belyser är det faktum att lokalen är trång för det antal 

medarbetare som Desenio nu har, detta bidrar till att man ibland håller sig för sig själv för 

att “få lite space” som Karin uttrycker det som. Vi får höra att Karins funktion sitter 

tillsammans relativt separerat från andra funktioner. Karin berättar även att de på hennes 

funktion delvis arbetar med uppföljning genom workshops och liknande event där de 

arbetar med att hitta nya vägar och nya arbetssätt, som de sedan följer upp. Det är något 

som Karin belyser som en styrka på Desenio, att det som man kommer fram till följs upp. 

Vi tackar Karin för en härlig intervju och önskar henne en fortsatt trevlig dag.  
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4.3.5 “Sara” 

Sara berättar att hon arbetat på Desenio under några och att hon under resans gång haft 

lite olika roller på företaget. Vi frågar om Sara har fasta arbetstider varpå förklarar att de 

arbetar dagtid men inte har uttalade fasta tider som man ska vara på plats. Vidare 

utvecklar hon och säger att det beror mycket på vilka projekt som drivs under en period, 

vissa perioder arbetar hon helger och då kan detta kompenseras med att gå tidigare en 

annan dag när det inte finns lika mycket att göra.  

 

Sara berättar att hon har en mycket bra inställning till sitt arbete och att det delvis beror 

på att hon sedan länge varit med på Desenios resa och att hon känner väldigt personligt 

för företaget. Detta bidrar till en positiv attityd och driver på att hon vill göra ett bra jobb 

och ständigt växa. Sara berättar att hon blir motiverad av att uppnå resultat. “Jag blir 

motiverad av att visualisera ett mål framför mig, liksom hur jag känner när det är 

klart.”  Vi spinner vidare på detta spår och kommer in på Desenios resa och frågar hur 

Sara upplever att det har förändrats på företaget det senaste året och om 

organisationskulturen förändrats. Sara tror att det automatiskt förändras när 

organisationen växer i den takt som den gjort. Vidare utvecklar Sara att det alltid varit en 

mycket vänskaplig och familjär kultur och att det gått från att man känt alla väldigt väl 

till att inte ens ha träffat alla som arbetar på Desenio. Sara berättar att hon tycker att det 

trots detta har en mycket god organisationskultur och att det blir omöjligt att bibehålla 

den kultur som det var från början men att det är en naturlig del i att företaget växer. Sara 

använder även begreppet “högt i tak” när hon beskriver organisationskulturen.  

 

Vi går vidare med intervjun och frågar hur Sara agerar när hon uppnått ett resultat eller 

ett mål. Sara berättar att detta är något som hon inte är så vidare bra på. Hon fortsätter 

och berättar att företaget generellt är väldigt bra på att fira saker och att detta är ett sätt 

att uppmuntra medarbetarna. Sara förklarar även att det är en stor skillnad på att fira 

fysiskt och att fira mentalt och när man väl är klar med en uppgift är hon redan inne på 

nästa projekt. “Många av de saker som vi firar är det som jag är delaktig i och det kan ju 

också vara lite synd för det kanske är många som har sina egna mål som också jobbar 

minst lika hårt men att det inte syns utåt lika mycket” 
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När vi väl är inne på firandet av uppnådda mål frågar vi om utvärdering och reflektion. 

Sara berättar att det tidigare inte fanns mycket tid till det. “Jag känner att vi vuxit 

snabbare än vad vi hunnit med själva.” Sara berättar att uppföljning är något som de 

förvisso blivit mycket bättre på. Hon fortsätter och berättar att man bör reflektera och se 

över samtidigt som hon berättar att hade de på Desenio gjort det hela tiden hade de inte 

hunnit att komma så långt som de gjort.  

 

Intervjun fortsätter in på Desenios ledarskap. Sara berättar att hon personligen upplever 

det som inte så strikt och en platt struktur samt att medarbetarna är relativt självgående. 

“Jag skulle säga att vi har en väldigt avslappnad relation, det är väldigt chill.” Sara 

utvecklar och berättar att hon tror att det krävs mer i de team som vuxit så snabbt. När 

många börjar samtidigt krävs det mer struktur och krav, men generellt upplever Sara det 

som ganska fritt på Desenio. Ledningen ger tydliga mål som ska nås men det är ganska 

individuellt hur man når dem. Sara berättar att hon sköter sitt och är det några problem är 

det bara att prata med chefen.  

 

Vi fortsätter intervjun med att fråga hur stor frihet Sara har i att utforma sina 

arbetsuppgifter. Sara berättar att hon får välja själv hur hon lägger upp sitt arbete och 

tillägger att hon älskar att det är så på Desenio. Sara utvecklar och berättar att en 

bidragande faktor till att hon har möjlighet att ha det så pass fritt kan vara för att hon 

arbetat på företaget under en längre tid. Hon berättar att hon får tydliga mål och sen är det 

upp till henne att se till att arbetet blir gjort. Sara förklarar att trots att hon trivs det det 

fria arbetssättet är det ibland viktigt att få lite stöd och riktning i sitt arbete. “För är man 

bara helt självständig och bara kör på då kanske det finns andra sätt att göra det på som 

är bättre och effektivare”. 

 

Vi frågar Sara vad hon tänker när hon hör fenomenet självledarskap. “Jag tänker väl att 

man är just självgående, att man vet vad som ska göras och man kan prioritera rätt för 

att nå dit. Man kanske inte behöver så mycket vägledning tänker jag.” Återigen tar Sara 

upp argumentet att de växer så himla snabbt. I början av resan krävdes att man var väldigt 

självgående medan senare under resan när arbetsteamen blir större blir det svårare att låta 

dem vara självgående. Sara förtydligar att hon själv upplever att hon får stöd från 

ledningen att vara självledande. Vi fortsätter på spåret och frågar hur det fungerar med 
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beslutsfattandet. Sara berättar att det är lite olika, ibland måste hon dubbelkolla men oftast 

har hon friheten att ta många beslut på egen hand. Vi rundar av intervjun och tackar Sara 

för den tid hon avsatt för vår intervju.  
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4.3.6 “Lisa”  

Vi inleder intervjun med att Lisa får presentera sig själv och hur hon arbetar på Desenio. 

Hon börjar med att berätta att hon varit på Desenio i lite över ett år. Lisa berättar att 

dagarna är relativt lika och att de inom funktionen har uppföljningsmöten eller 

avstämningar som sker ungefär var tredje dag. Vi fortsätter intervjun med att be Lisa 

beskriva sin attityd till sitt arbete.  

Jag har en positiv inställning, jag tycker det är skitkul att göra det jag gör. När 

jag kommer hem på kvällarna så gör jag samma sak egentligen. På så sätt är 

det väldigt kul att gå till jobbet, att känna att det här hade jag kunnat göra 

obetalt egentligen och gjort det på fritiden. 

Lisa berättar att hon försöker lära sig så mycket som möjligt och att det blir enklare att 

lära sig när hon har ett stort intresse för det. Vi fortsätter på samma spår och Lisa förklarar 

att det är just det här som motiverar henne, att hon hela tiden får lära sig nya saker. Att ta 

åt sig så mycket kunskap som möjligt och hela tiden utvecklas är något som driver 

motivationen hos Lisa. Hon nämner även att det är viktigt att känna att det hon levererar 

är bra verktyg som hjälper andra, att arbetet är meningsfullt.  

 

Vi går vidare och ber Lisa berätta om sina möjligheter att självständigt utforma sitt arbete. 

Innan vi hinner ställa klart frågan svarar Lisa säkert och entusiastiskt att det är väldigt 

mycket fria händer. Dock finns det vissa ramar uppsatta men man får jobba inom dessa. 

Hon säger även att hon får ta många egna beslut och att hon ibland bollar idéer med chefer 

och kollegor, men att det är tillåtet att fatta egna beslut så länge slutprodukten nås och att 

den har blivit bättre. Fram tills detta steg förklarar Lisa att det inte är så styrt hur de ska 

gå tillväga.  

 

Vi fortsätter intervjun med att prata om måluppfyllelse. Vi frågar hur Lisa tänker om hon 

uppnått ett mål och hon svarar då att det är en bra känsla hon får då. Det är alltid skönt att 

avsluta ett projekt och gå vidare till nästa. Lisa fortsätter och säger att hon försöker tänka 

över vad hon har lärt sig från projektet och vad det har givit henne, om det gick bra eller 

dåligt och vad hon skulle kunna göra bättre till nästa gång. Vad det var som var mindre 

roligt och vad man kan göra för att göra det roligare till nästa gång är något som hon 

reflekterar över efter ett projekt. Vi fortsätter med att be henne utveckla hur hon går 
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tillväga för att göra en uppgift på ett bra sätt även om den är mindre rolig. Lisa berättar 

att de mindre roliga uppgifterna ofta är lite svårare och det är dessa uppgifter som utmanar 

henne samt att dessa är de uppgifter hon älskar mest. Men sen finns det uppgifter som 

faktiskt inte är så roliga då de kan vara enformiga. Hon fortsätter att förklara att hon som 

tur är inte har många sådana uppgifter. Hon förtydligar sedan att de lite svårare 

uppgifterna är de som är utmanande och som hon vet att hon kommer lära sig mest ifrån, 

vilket är anledningen till att hon vill fortsätta. Hon har därför sagt till sin chef att hon vill 

ha många utmanande uppgifter för det är de som hon lär sig mer ifrån.  

 

Vi fortsätter med att fråga hur Lisa går tillväga i en situation där hon inte uppfyller ett 

mål. Hon tänker efter en sekund och säger sedan att hon alltid försöker uppnå sina mål 

och skulle aldrig lämna in något som inte är fullständigt eller inte fungerar. Däremot finns 

det alltid utmaningar på vägen och Lisa säger att hon borde reflektera lite mer. Generellt 

tycker hon att det är viktigt att reflektera så mycket som möjligt och tänka efter vad ett 

projekt verkligen ger och vad man borde gjort bättre till nästa gång. Hon fortsätter att 

förklara att det är lättare sagt än gjort men att hon försöker skriva ner kortfattade 

anteckningar kring vad hon ska göra för att förbättra till nästa gång.   

 

Under intervjun pratar vi om belöningar när man utfört något bra. Lisa säger att hon inte 

brukar göra något speciellt för att belöna sig själv utan att hon tycker en stor belöning är 

när hon får beröm från andra att det hon utfört har hjälpt andra på Desenio. Hon fortsätter 

att förklara att detta är den största belöningen och att hon inte är så bra på att ta åt sig 

feedback från sig själv. Lisa berättar att hon kör hellre på tills någon säger stopp än att 

luta sig tillbaka och vara försiktig i sitt arbetssätt.  

 

Vi frågar Lisa vad ordet självledarskap betyder för henne. Vi får som svar att hon tänker 

på att man styr sitt eget arbete. Allt från planering, ta beslut och prioritering. Hon förklarar 

vidare att ett exempel kan vara att chefen sätter upp förväntningar på slutprodukten och 

att man självständigt får styra tidslinjen, hur man arbetar och vilka beslut man ska ta. Vi 

frågar Lisa om det är så de jobbar på Desenio hon förtydligar då att hon jobbar väldigt 

självständigt. Hon förklarar att det var skönt att ha någon som sa till vad hon skulle göra 

i små steg när hon började på Desenio och var lite osäker och inte var bekväm med att ta 

för sig. Vidare förklarar hon att man blir mer bekväm blir man med att vara självständig 
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när man skapar sig kompetens och erfarenhet i sitt jobb. Hon tror även att det kan vara 

bra att ibland gå utanför sin bekvämlighetszon då det ger otroligt mycket.  

 

Vi går vidare i intervjun och pratar om hur samarbetet fungerar på Desenio. Lisa förklarar 

för oss att de ofta sitter med egna projekt och jobbar självständigt inom hennes funktion 

men att de samarbetar när de lär varandra, vid frågor om hjälp eller vid bollandet av idéer. 

Hon flikar även in att alla är hjälpsamma på företaget. När det gäller samarbete med de 

andra funktionerna på företaget säger Lisa att:  

Man stämmer av och kollar så att man är på rätt väg, det blir mycket sådant 

eftersom man tar egna beslut, får idéer och är kreativ. Att man stämmer av 

under vägen och på så sätt samarbeta med varandra, avstämningar för att kolla 

läget och se så allt ser bra ut.  

Vi frågar henne om hon tycker det fungerar bra och Lisa svarar snabbt att hon tycker det. 

Hon fortsätter med att det ligger i allas intresse och att alla är genuint intresserade av att 

samarbeta på det sättet och ger ett exempel på att om en annan funktion har beställt ett 

projekt är de mån om att det blir så som de tänkt. Under intervjun kommer vi även in på 

vad som har förändrats i organisationen från när Lisa började på Desenio fram tills nu. 

Hon berättar för oss att det dels är svårt att ha koll på alla som arbetar på företaget då det 

är många nya som har tillkommit den senaste tiden. Nu är den fysiska arbetsmiljön 

uppdelad avdelningsvis. “Ibland kanske man undrar vart en viss person har varit i två 

veckor men så har den personen bara suttit i ett annat rum, så på så sätt är det 

annorlunda” säger Lisa. Hon avslutar med att förklara att det fungerar bra att ha kontakt 

med de som man behöver för jobbet.  

 

I slutskedet av intervjun frågar vi Lisa hur hon skulle beskriva ledarskapet på Desenio. 

Hon säger att hon tycker det är bra. Vidare förklarar hon att “vi får en tydlig bild vart vi 

ska och man är väldigt transparent med vad för resultat vi ska nå och hur det gå”. Lisa 

berättar att hennes chef alltid hjälper till om det skulle vara något och uppdaterar om vad 

som händer. Hon fortsätter förklara att hon tycker att ledningen uppmuntrar att 

medarbetarna ska vara självständiga. Hon ger ett exempel på att en kollega arbetar på 

distans från Prag och att det är ett tecken på att ledningen litar på att han gör sitt jobb och 

Lisa berättar att det fungerar jättebra. Kollegan är med på morgonmöten och Lisa berättar 

att samarbetet fungerar minst lika bra som om han hade suttit bredvid. Lisa förklarar även 
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för oss att hon får ta egna beslut men att hon gärna bollar idéer för att dubbelkolla vissa 

saker. När vi frågar om och hur de uppmuntras av ledningen till att göra ett bra jobb svarar 

lisa att de firar mycket på företaget. När det går bra så firar hela företaget och som Lisa 

säger “blir det inte lika mycket som individ, men som företag i sig så gör vi det, vi försöker 

fira så mycket som möjligt”. Att fira framgång kan till exempel innebära att de köper tårta 

och gör något roligt. Vi fortsätter intervjun med att fråga Lisa om hur de arbetar med 

utvärdering. Efter en liten paus svarar Lisa aningen tveksamt att hon inte vet riktigt.  

 

Vi avslutar intervjun med att prata om hur organisationskulturen. “Det blir viktigare med 

kulturen desto större vi blir och att få med alla på den. Det blir ju lätt att det blir någon 

som inte följer kulturen eller att det kan vara svårt att ta del av den eftersom vi har blivit 

så pass stora.” Hon fortsätter förklara att hon tycker att alla gör sitt bästa för att de ska 

ha ett bra samarbete. Hon säger att de har tydliga värderingar som de pratar om flera 

gånger per år. Värderingarna sitter även uppsatta lite överallt på företaget och under 

utvecklingssamtalen är värderingarna något som nämns. Lisa avslutar sitt svar med att 

säga sammanfatta kulturen som bra och att det finns tydliga värderingar. Med detta tackar 

vi Lisa för att hon tagit sig tid att ställa upp i intervjun.  
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4.3.7  “Filippa” 

Intervjun inleds och Filippa berättar att hon jobbat på företaget i flera år. Inom funktionen 

har de hand om olika ansvarsområden men de jobbar ändå som en tight kedja. Alla jobbar 

med samma projekt men har olika sektioner i den. Hon förklarar det som att alla är i 

samma maskin men gör inte exakt samma saker samtidigt. Dock måste alla få klart sina 

egna arbetsuppgifter innan de kan leverera slutprodukten till nästa avdelning. Hur de 

arbetar inom funktionen tar de hand om själva vilket Filippa tycker är väldigt roligt. Hon 

berättar även att de jobbar väldigt kreativt och gör många olika saker samtidigt. Vi frågar 

Filippa vad hon har för inställning till sitt arbete. Hon svarar snabbt och entusiastiskt att 

hon tycker det är väldigt kul att jobba. 

Jag känner mig lyckligt lottad att få jobba med det som jag tycker är så roligt, 

så min attityd är att det är jätteroligt att gå till jobbet. Det är extra kul att få ha 

varit med från början. Jag är jättenöjd med alla saker som händer, när vi 

sprider till nya länder och jobbar med olika sorters motiv. Det är jättekul 

allting skulle jag säga. 

Vi går vidare och pratar lite om motivation. Filippa berättar att hon blir motiverad av att 

se frukten av det man planterar. Att se framgången som kommer och när man får se vad 

andra tycker om motiven är något som bidrar till Filippas motivation. Vidare förklarar 

hon att responsen på det man har gjort ger en personlig skjuts men även att ett bra team 

är viktigt. Inom teamet lyfter de varandra och på det sättet motiveras Filippa av samarbetet 

med kollegorna i teamet. Då Filippa precis nämnt att de utformar sina dagar självständigt 

frågar vi om detta har kommit ovanifrån från ledningen. Vi får som svar att hon tror det 

faller naturligt eftersom de har uppgifter som har en specifik deadline och olika 

ansvarsområden. De har obligatoriska möten, men hur arbetet läggs upp innan deadline 

bestämmer de helt själva. Däremot förklarar Filippa att de alltid kan gå till chefen och 

fråga vad de ska satsa på om det är ont om tid. Hon berättar att hon trivs bra med ett 

sådant arbetssätt. Detta särskilt på grund av möjligheten att kunna styra över sitt schema 

på arbetet. När vi frågar Filippa om hur samarbetet mellan funktionerna fungerar säger 

hon att det fungerar bra men att kommunikation är något de jobbar mycket med. När det 

är något som inte fungerat sätter de upp ett möte på en gång för att göra processen bättre.  

 



 

66  

 

 

Det har varit en period där vi har jobbat mycket med just kommunikationen 

eftersom vi har blivit så stora och inte sitter bredvid varandra längre. Det är 

många processer och möten och vi tar verkligen vara på just kommunikation 

och ser till att det inte blir några missförstånd. Vi har en intern chatt som vi 

använder hela tiden. 

Vi går vidare i intervjun och börjar prata om hur hon tänker efter hon uppnått ett mål. 

Filippa berättar att de kan bli bättre på att reflektera och uppskatta det som de har gjort. 

Allt händer i ett högt tempo och lanseringarna överlappar varandra. “Medan vi ger ut 

runda nummer två har vi redan börjat med inspiration på runda nummer tre. Vi skickar 

iväg det snabbt och går direkt vidare till nästa.” Dock berättar Filippa att de ibland har 

gjort vernissage för hela företaget, internt. Varje kollektion och lansering kommer då upp 

på väggarna och de gör en liten grej av det så att alla får se arbetet och på detta sätt kan 

de reflektera över sitt arbete vilket Filippa tycker känns bra. Hon skrattar lite när hon 

säger att det ofta blir bra. Vi frågar då om hon tycker de är duktiga på att belöna sig själva 

när det går bra. Filippa är tyst ett tag innan hon svarar innan hon säger att företagsvis så 

är de bra på det, men ibland blir man så uppe i det man gör så att man glömmer att skåla 

lite ibland. Lite oftare tycker Filippa att man skulle kunna belöna sig när det går bra. Vi 

vänder på det och frågar hur hon tänker om det går mindre bra vid utförandet av en 

arbetsuppgift eller ett mål. När det inte går och man känner att man sitter fast vänder de 

enligt Filippa sig till varandra inom funktionen och sluter ihop för att se över deadlines 

och vad de kan hjälpa till med. Hon förklarar att det aldrig blir någon panik utan att de 

styr arbetet efter det som går att göra och hjälper varandra i krisen. Vi kommer under 

intervjun även in på hur man hanterar en mindre rolig arbetsuppgift. Filippa säger att hon 

tänker på betydelsen av den mindre roliga uppgiften.  

Jag tänker på vad det betyder om det blir gjort, hur det kan förbättra företaget. 

För det är ju ibland sådana saker som inte är lika roliga, men det gynnar 

företaget och då tänker man att alla har någonting sådant och att det bara är 

att bita ihop och göra det. Att ta en mysig fika emellanåt och tänka på värdet 

på det man gör.  

Under intervjun frågar vi Filippa vad självledarskap innebär för henne. Hon svarar snabbt 

att hon tänker att man ser det som behöver göras utan att behöva få hjälp eller direktiv för 

att kunna ta för sig av situationen, hitta en lösning och göra det själv. Hon fortsätter och 

förklarar att ett sådant tankesätt är något som är installerat hos nästan alla inom 

funktionen. Hur det ser ut inom de andra funktionerna på Desenio vet inte Filippa, men 
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hon tycker det hade varit intressant att få en bättre förståelse för detta. Hon tror dock att 

alla på företaget är jätteduktiga på att se vart det finns behov och sen antingen göra det 

själv eller ta hjälp av någon annan för att se till att det blir gjort. Även om Filippa tycker 

att hon och sina kollegor är bra på detta säger hon att det inte finns något gräns på hur bra 

man skulle kunna bli och att det absolut finns förbättringsområden inom 

självledarskapsområdet. 

 

Vi frågar Filippa hur hennes relation till sina kollegor är och hon beskriver relationen som 

väldigt nära. De jobbar väldigt tight och de är inte bara kollegor utan även vänner. De är 

lyhörda för hur de mår och Filippa menar att en sådan relation gör det lättare att kunna 

samarbeta med varandra. Filippa beskriver detta som en av hennes styrkor, att hon har en 

bra teamkänsla och ser till så att alla mår bra på arbetsplatsen. Vi frågar om det är skillnad 

i relationen mellan kollegorna nu jämfört med när Filippa började på Desenio. Hon 

förklarar att många av de som satt ihop tidigare nu sitter på en annan avdelning och att 

man hela tiden får fokusera på de som man har att göra med varje dag för att underlätta. 

Vi frågar Filippa om hon kan beskriva den största skillnaden på Desenio nu och för tre år 

sedan. Hon svarar att det är mycket som har hänt de sista åren.  

Det är så mycket som skiljer sig. Kunskap, riktning och nytt ledarskap. Det är 

mer organiserat nu. Vi var ju ett väldigt nyfött företag som har blivit ett stort 

företag och det är mycket förändringar som kommer med det. 

Vi ber Filippa förtydliga vad hon menar med “nytt ledarskap” varpå hon förklarar att 

Helena som var ägare anställde Fredrik som är nuvarande VD och att det då tillkom flera 

positioner som inte fanns tidigare. Tidigare var det en ledare men nu har de en 

ledningsgrupp och fler mellanchefer. Vi går vidare och frågar Filippa hur hon skulle 

beskriva organisationskulturen på Desenio. Hon beskriver den som väldigt peppande, 

målmedveten och att alla är motiverade. Vidare berättar hon att hon aldrig tidigare jobbat 

på ett företag där alla är så måna om att det ska gå bra. Alla är involverade och kan ta sin 

fritid för jobbet. Filippa tror att detta är något man som ny växer in i när man kommer till 

företaget.  

 

Intervjun börjar närma sig sitt slut och vi avslutar med att prata om i vilken mån Filippa 

anser att hon får fatta egna beslut. Hon förklarar då för oss att de gör sitt arbete och sedan 

så ses det över av deras närmsta manager. Filippa säger att de har en styrd kreativitet, men 
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inte så styrd att det inte blir roligt. Hon tycker verkligen att de får arbeta självständigt 

men inget släpps igenom om innan det är godkänt.  
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4.3.8 Fredrik Palm  

Vi inleder intervjun med att be Fredrik berätta lite om sig själv och hans resa på Desenio. 

Han svarar att han har en blandad bakgrund. Han har både startat bolag själv och jobbat 

på större bolag. Fredrik fortsätter förklara att han har arbetat i olika länder och det var när 

han flyttade till Sverige igen som han började jobba med e-handel av en slump. Han var 

tidigare VD på företaget Lekmer och har jobbat med olika e-handelsbolag innan han blev 

VD på Desenio för tre år sedan. Utan att vi ställer någon följdfråga fortsätter Fredrik 

entusiastiskt att berätta att Desenio hade åtta anställda när han kom till företaget. I 

dagsläget berättar Fredrik han tror att de är ungefär 90 personer.  

Det har ju förändrats ganska mycket från att vi var åtta till 90 personer. Från 

att jag gjorde väldigt mycket själv och hade väldigt mycket kontakter med 

leverantörer vilket innebar mer internt arbete och fåtal större externa 

kontakter, tills nu när vi är så här många. Nu handlar det jättemycket om att 

peka ut riktningar och kommunicera, följa upp, mycket koordinering. Att se 

till så att alla rör sig åt rätt håll på ett bra sätt. 

Vi frågar Fredrik hur han skulle beskriva sig själv som ledare. Han skrattar och svarar lite 

skämtsamt och säger att han är krävande och rätt jobbig. Sedan blir han lite mer seriös 

och förklarar att han försöker att ge tydliga riktlinjer så att de under honom kan utföra 

arbetet på ett bra sätt. Han flikar även in att han tror att han är ganska bra på det.  

Jag är bra på att delegera, jag är inte speciellt detaljorienterad utan jag kanske 

har en bild vart vi ska någonstans men jag bryr mig inte så mycket om 

detaljerna och exakt hur vi ska ta oss dit. Det finns det ju personer som är 

bättre på, att tänka ut och utföra. Jag är actionorienterad och det är viktigt för 

mig att alla vet vad de ska göra idag, imorgon och i övermorgon för att ta oss 

till målet. 

Fredrik berättar för oss att han vill att hans medarbetare ska ha en nyfiken inställning till 

sitt arbete. När man jobbar på ett bolag som växer snabbt, inom en miljö som förändras 

och en bransch som växer så är det viktigt att vara nyfiken och driven. Vidare förklarar 

han att de som bolag men även de flesta som individer gör mycket saker som de aldrig 

tidigare provat på och det är något som man måste gilla. Handlingskraft är även något 

som är väldigt viktigt för Fredrik. De behöver ha folk som är väldigt självmotiverade och 

drivna som gillar att göra saker. Detta krävs för att de som företag ska kunna fortsätta 

växa och göra så mycket som de hela tiden gör. Fredrik flikar även in att alla inte trivs i 

en sådan miljö och att det är viktigt att anställa rätt typ av människor. Vi går vidare i 
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intervjun och frågar vad motivation betyder för Fredrik. På detta svarar han att det är en 

känsla av att man vill nå någonting eller göra någonting för att ge en själv något tillbaka, 

någon typ av energi eller tillfredsställelse. Att nå mål. Fredrik berättar vidare att de firar 

mycket på Desenio när de har uppnått ett mål i företaget. När han säger att han tycker de 

är duktiga på att fira skrattar han lite och säger att de andra deltagarna kanske har svarat 

någonting annat. Att fira kan innebära allt från mindre grejer som sker på kontoret till att 

de faktiskt tar alla på en resa varje år utomlands.  

 

Under intervjun frågar vi Fredrik hur han tycker sina medarbetares möjligheter att 

utforma sitt eget arbete. Han tycker att de har väldigt stor frihet att utforma sitt eget arbete. 

De jobbar mycket med feedback om hur folk mår och hur motiverade de är och Fredrik 

berättar att en del har uttryckt att de inte känner att de har så mycket frihet att utvecklas. 

Men detta tror han beror på att de är väldigt många unga som är anställda som inte har 

jobbat på något annat jobb som de kan jämföra med. Fredrik fortsätter förklara att även 

om de inte är många äldre på företaget så har de haft flera jobb tidigare och han tror att 

de tycker att Desenio är ett ställe som är väldigt fritt och att man får utvecklas mycket. 

Han flikar in att det dock är mycket upp till en själv, att det är viktigt att komma med 

idéer. En annan anledning till att en del medarbetare inte känner att de har så mycket 

frihet tror Fredrik kan bero på att de är duktiga på att rekrytera drivna personer som passar 

in i den snabba kulturen. Då är det ofta personer som är mer drivna än vad ramarna för 

just den rollen tillåter, vilket kan göra att de känner sig lite styrda fast de egentligen inte 

är så styrda.  

 

Vi frågar Fredrik hur ledningen gör för att motivera och ändra inställning hos medarbetare 

som tycker att vissa arbetsuppgifter är mindre roliga. Fredrik väntar någon sekund innan 

han svarar och säger att det är viktigt att försöka få varje person att känna stolthet i det 

man gör, att varje del är viktig för bolagets framgång. Det är enligt Fredrik svårt att få 

varje liten uppgift till att vara rolig, vissa saker är inte så roliga och det kan även vara 

olika vad man tycker är roligt. Men det viktigaste är att alla förstår att man är en viktig 

del i framgång och att någons jobb inte är viktigare än någon annans. Vi fortsätter 

intervjun med att fråga Fredrik hur de arbetar med utvärdering på företaget. Han förklarar 

att de kan bli bättre på att utvärdera.  
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Vi är nog sämre på utvärdering än att faktiskt planera och genomföra. Det är 

ofta fokus på nästa sak. Det kan vi bli bättre på även om vi jobbar väldigt 

strukturerat med mål och uppföljning. Men visst, utvärderingen kan vi bli 

bättre på för att lära oss mer till nästa gång. 

Vi går vidare i intervjun och vi frågar om hur samarbetet mellan de olika funktionerna 

inom företaget fungerar. Fredrik skrattar lite och säger att det är en väldigt öppen fråga. 

Sen tänker han efter någon sekund och svarar att det alltid kan fungera bättre.  

I takt med att vi har växt som organisation och att det har gått ganska fort så 

blir det naturligt så att man måste informera och koordinera lite mer än vad 

man behövde göra när vi var 25. Det kan ju upplevas som att det går 

långsammare, men det måste kanske gå lite långsammare för att man ska 

kunna få med sig fler på det man gör. Det är lite som att svänga roddbåt, det 

går fort. Men att svänga ett fartyg, det kräver lite planering. Det går ju åt det 

hållet fast vi får absolut inte bli för långsamma. 

Fredrik beskriver organisationskulturen på företaget som ganska unik jämfört med 

organisationer han har jobbat på tidigare i det att de har otroligt engagerade medarbetare. 

Han fortsätter förklara att det kan bero på att det går bra för Desenio och att folk enligt 

Fredriks mening får mycket ansvar och utvecklingsmöjligheter. Han säger med glimten i 

ögat att medarbetarna är ganska bortskämda här, men att det generellt sett är så då 

arbetsmarknaden är så god och för att attrahera bra folk måste man ge ganska mycket som 

arbetsgivare. Fredrik berättar att han är nöjd med kulturen de har på företaget i dagsläget 

men att det alltid finns saker att förbättra. Han säger även att även om han varit helt nöjd 

och inte velat förändra någonting så måste de jobba på det hela tiden. Omvärlden och 

bolaget i sig förändras vilket gör att de hela tiden jobbar medvetet med att bibehålla, 

stärka och utveckla kulturen på olika sätt. Vi fortsätter att prata om kulturen på Desenio 

och Fredrik berättar för oss hur kulturen idag skiljer sig från den kulturen som fanns när 

han började för tre år.  

Det är klart, den familjära kulturen eller atmosfären man kan ha när man är 

åtta personer, det är ju som en familj. Det är ju mycket lättare att få folk att 

trivas när man är så få. Men det går inte att behålla när man är 90 personer. 

Däremot försöker vi behålla de bra delarna, att vi tar ansvar, är drivna och 

sätter tydliga mål så att det inte finns något tvivel om vad vi ska göra. Det vi 

hela tiden försöker utveckla är ju hur kommunikationen och värderingarna ska 

nå fram till alla.  
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Vi frågar vidare om de värderingar som Fredrik nyss nämnt för oss och som vi även fått 

höra av andra deltagare under de tidigare intervjuerna. Han förklarar att de tog fram 

värderingarna i en workshop med hela bolaget när de var ungefär 25 personer som de 

fortfarande står fast vid. Ett par gånger om året går de igenom värderingarna och gör 

övningar eller har workshops. Det är viktigt för Fredrik att hålla fast vid värderingarna, 

speciellt på Desenio som växer så fort och där det är svårt att som ledare att hålla koll på 

alla detaljer. “Alla ska veta på vilket sätt vi ska göra saker”, flikar han in. Vi frågar 

Fredrik varför de vill införa ett mer initiativtagande arbetssätt. Han berättar för oss att det 

var så automatiskt när de endast var åtta personer, då tog alla ansvar för allting. När de 

sedan började växa tappade de det lite, men det senaste halvåret har de jobbat på att få 

alla medarbetare att förstå att alla har ett ansvar för arbetsmiljön och atmosfären på 

bolaget.  
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5 Tolkning av empiriskt material  

______________________________________________________________________ 

Följande kapitel består av en tolkning av respondenternas berättelser, vår beskrivning 

av Desenios resa och våra observationer.  I tolkningskapitlet tolkar vi det empiriska 

materialet med hjälp av teori om självledarskapsstrategier och organisationskultur. 

Tolkningskapitlet är även strukturerat utifrån dessa två teman: självledarskap och 

organisationskultur. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Självledarskap 

5.1.1 Självledarskapsstrategier 

Enligt Neck och Houghton (2006) involverar beteendefokuserade strategier inom 

självledarskap utformning av egna mål som individen på egen hand får kontrollera att de 

genomförs. Sofia berättade att hon själv får sätta upp förväntningar för sitt arbetsområde. 

Hon jobbar även mycket med projektlistor när hon sätter upp egna mål. Maja berättade 

att även hon får möjlighet att utforma sitt eget arbete och att hon gör ett schema till sig 

själv där hon skriver in när hon ska utföra de olika arbetsuppgifterna och kolla så att de 

blir gjorda vilket gör att hon känner sig lugn. Även Emma berättade att de i hennes team 

får sätta upp egna mål utifrån ledningens riktlinjer. Att sätta upp egna mål är även något 

som Emma pratade om när vi frågade om hon kunde beskriva sin syn på självledarskap. 

Sara styrker denna uppfattning då hon förklarade att hon själv väljer hur hon lägger upp 

sitt arbete och att detta är något hon älskar med företaget. Lisa och Karin ansåg också att 

de får stor frihet att utforma sitt arbete och sätta upp egna mål efter ledningens ramar. 

Detta visar att flera av deltagarna enligt beteendefokuserade strategier utformar egna mål 

och även självständigt ser till så arbetsuppgifterna genomförs, och vi kan därför dra 

kopplingen att självledarskap delvis kommer till uttryck genom denna aspekt i Neck och 

Houghtons (2006) beteendefokuserade strategier. 

 

När Sofia berättade om hur hon använder projektlistor för att sätta upp egna mål beskrev 

hon detta arbetssätt som belönande. Belöningar är något som Neck och Houghton (2006) 

menar skapas vid ett väl genomfört arbete och som som bidrar till ett mer energiskt 
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arbetssätt och kan vara en enkel sak som att ge sig själv en klapp på axeln. Även om Sofia 

finner uppsättningen av mål belönande fann vi dock under intervjuerna att belöning vid 

måluppfyllelse, eller en väl utförd arbetsuppgift, var något som flera deltagare uttryckte 

att de inte ger till sig själva. Neck och Houghton (2006) anser att belöning kan öka 

motivationen hos individer. Det är därför värt att uppmärksamma denna aspekt i 

självledarskapet hos deltagarna. Karin uttryckte i sin intervju att hon tror belöning är bra 

men att hon är lite dålig på att just belöna sig själv. Detta visar på en brist i 

självledarskapet enligt Neck och Houghtons (2006) beteendefokuserade strategier. Detta 

var även något som Lisa uttryckte när hon berättade att hon har svårt att ge sig själv 

feedback när det gäller just belöning. Det är många projekt som startar och avslutas hela 

tiden på Desenio, vilket lätt leder till att det hela tiden är fokus på nästa projekt. Detta 

tankesätt fann vi även hos andra deltagare. Karin, Sara och Lisa uttryckte vidare att de är 

bra på att fira större projekt företagsvis men att det är skillnad på att fira fysiskt och att 

fira mentalt vid mindre arbetsuppgifter. Vikten av belöning i Neck och Houghtons (2006) 

forskning speglas i Saras berättelse om att arbetet hos många som har egna mål och jobbar 

hårt inte syns lika mycket utåt som vid ett större lyckat projekt, vilket Sara beskrev som 

lite synd. Deltagarnas uppfattning om individuell belöning verkar stämma bra överens 

med varandra och Filippa berättade även att de är bra på att fira större händelser inom 

företaget men att man ibland blir så uppe i det man gör och att man därför skulle kunna 

belöna sig själv lite oftare när det går bra.  

 

Individuell belöning vid måluppfyllelse verkar enligt deltagarnas svar vara något som 

saknas på Desenio. Det finns även andra aspekter i de beteendefokuserade strategierna 

som vi kan dra kopplingar till deltagarnas arbetssätt. Enligt Neck och Houghton (2006) 

är uppmuntran och belöning vid stordåd inte den enda aspekten i de beteendefokuserade 

strategierna. Att kunna tillrättavisa sig själv när prestationerna inte uppnår 

förväntningarna för att öka självmedvetenheten ingår i självledarskapet (Neck och 

Houghton, 2006). Vi fann att kopplingar från detta kan dras till flera deltagares arbetssätt. 

När Karin berättade att de inom hennes funktion jobbar mycket med uppföljning för att 

kunna hitta nya vägar och nya arbetssätt, framgick det att de inom funktionen gemensamt 

kollar över sitt arbetssätt med hjälp av workshops. Enligt Neck och Houghton (2006) ska 

dock tillrättavisningen vid mindre givande prestationer ske individuellt för att individen 

själv ska kunna ändra sitt beteende för att eliminera det vid senare projekt. Lisa tycker det 
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är viktigt att se över sina prestationer för att se vad man borde gjort bättre till nästa gång 

och försöker därför skriva ner anteckningar med förslag på förbättringar. Däremot sa hon 

även att det är lättare sagt än gjort. Maja berättade på liknande sätt som Lisa att hon har 

en lista på saker hon bör tänka på vid senare projekt. Maja förklarade även att hon oftare 

uppmärksammar prestationer som inte gick bra snarare än de som gick bra. Enligt Neck 

och Houghton (2006) är det viktigt att både se till de prestationer som gick bra men även 

de som gick lite sämre.  

 

Det som är genomgående för de flesta deltagarna är att reflektion är något de anser är 

viktigt men att det inte läggs så mycket fokus på detta. Viktigt att tillägga är även att 

många deltagare inte belönar sig själva vid framgång utan att belöning kommer i form av 

större aktiviteter företagsvis. Detta kan leda till att individuella prestationer inte 

uppmärksammas och som Neck och Houghton (2006) menar är det viktigt att se över sitt 

arbete för att kunna uppmuntra och tillrättavisa sig själv. Detta för att skapa en hög 

självmedvetenhet som i sin tur leder till en ökad motivation (Neck & Houghton, 2006). 

Trots att många anser att det borde finnas mer tid till reflektion, har de flesta deltagare 

lättare för att se över projekt som gick mindre bra och tillrättavisa sig själva snarare än 

att belöna sig själva vid bra prestationer. Maja menade att det ofta är snabba puckar och 

att det sällan finns tid för reflektion. Emma upplevde att de inte arbetar mycket med 

uppföljning på företaget och att det hade varit bra om man själv hade fått verktyg från 

ledningen till att ge feedback till sig själv. Emma styrker Majas uppfattning om att det 

går fort fram och att det inte finns tillräckligt med tid för reflektion. Trots att deltagarna 

verkar utforma sina egna mål självständigt som går i linje med Neck och Houghtons 

(2006) forskning om beteendefokuserade strategier, är uppmuntran vid uppfyllelse av 

stordåd dock något som de flesta inte verkar fokusera på. Kopplingen vi kan dra från 

deltagarnas upplevelser till varför dessa aspekter brister något, kan vara att det inte finns 

tillräckligt med tid till detta då företaget expanderat så fort. Fredrik Palm som är VD 

instämde med detta när han sa att de är sämre på att utvärdera än att faktiskt planera och 

genomföra. Detta ligger i linje med att många deltagare är bra på att sätta upp egna mål, 

men sämre på att utvärdera sitt arbete.  Sofia sa även att det är viktigt att jobba med att 

kunna ge och ta feedback eftersom många är obekväma med detta.  
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Manz och Sims (2001:98) menar att naturliga belöningsstrategier inom självledarskap 

handlar om att skapa situationer i arbetsdagen som naturligt bidrar till en slags 

tillfredsställelse hos individen som i sin tur ska öka motivationen. Generellt tycker 

deltagarna att deras arbete är naturligt roligt och att de har en positiv inställning till sina 

arbetsuppgifter. Lisa berättade exempelvis att det är en härlig känsla att hon tycker om 

sitt arbete så mycket. Även Filippa sa att hon känner sig lyckligt lottad att få jobba med 

det som hon tycker är så roligt och att hennes attityd till sitt arbete är att hon tycker det är 

jätteroligt att gå till jobbet. Fredrik underströk att de har otroligt engagerade medarbetare 

på Desenio. Även om deltagarna har en generellt positiv inställning till sina 

arbetsuppgifter fann vi att det även finns uppgifter som deltagarna tycker är mindre roliga. 

Neck och Houghton (2006) menar att ett tankesätt förflyttar fokus från mindre roligare 

aspekter i arbetsuppgifter är att föredra för att förstärka självledarskapet, vilket var något 

som alla deltagare nämnde under intervjuerna.  

 

Filippa nämnde att hon försöker tänka på betydelsen av de mindre roliga uppgifterna och 

tänka på hur de kan förbättra företaget. Filippas tankesätt går i linje med Neck och 

Houghtons (2006) forskning om att fokus ska läggas på de naturligt belönande aspekterna 

i arbetsuppgifter. Filippas tankesätt stämmer även överens med Manz och Sims (2001:98) 

forskning att det även är viktigt att arbetsuppgifterna ska ha ett syfte för att bli naturligt 

belönande. Emma berättade att hon tycker det är viktigt med mening och att hon blir 

motiverad när hon känner att hon blir lyssnad på samt när hon känner att hennes 

arbetsuppgifter betyder någonting. Vidare sa Emma att hon tycker att hennes arbete 

erbjuder detta, men att det kan gå upp och ner i perioder. Att Emma blir motiverad när 

hon känner en känsla av mening och syfte kan förklaras av Manz och Sims (2001:98) 

forskning där de säger att en arbetstagare får en ökad motivation när de uppfyller en 

känsla av syfte. Emma belyste att det är viktigt att de på Desenio är personer som kan ta 

eget ansvar och att de kan motivera sig själva. Detta kan tolkas med Manz och Sims 

(2001:98) forskning som belyser vikten av att medarbetarna känner syfte i sina uppgifter, 

detta blir viktigt för att bibehålla och öka motivationen i expansionen på Desenio.  

 

Vikten av att arbetsuppgifterna ska uppfylla en känsla av syfte speglas även i Sofias 

uppfattning om att det är viktigt för henne att hon känner att hon bidrar med värde till 

verksamheten. Det är både viktigt att känna att hennes arbete är hjälpsamt för 
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medarbetarna men även för ledningen. Hon sa även att det för henne är viktigt att hon 

känner att hennes chef tycker att HR som är Sofias arbetsområde är viktigt för att hon ska 

känna en mening med det. Lisa styrker detta tankesätt då hon blir motiverad av att hon 

känner att det hon levererar är sådant som hjälper andra, att arbetet är meningsfullt. För 

att individen ska finna det naturligt belönande att utföra vissa arbetsuppgifter är det enligt 

Manz och Sims (2001:101) även upp till företaget att presentera syftet med arbetet som 

ska genomföras, vilket var något som Karin pratade mycket om under sin intervju. Karin 

sa att hon blir motiverad av att de inom hennes funktion får mycket tydliga mål och 

förväntningar för ledningen som gör att hon som anställd vet vad som är syftet med 

arbetet. Hon förklarade att det bidrar till att arbetsuppgifter och projekt blir naturligt roliga 

att ta sig an även om uppgiften inte alltid är så rolig alla gånger. Karins uppfattning kring 

denna aspekt inom de naturliga belöningsstrategierna verkar överensstämma med VDn 

Fredriks uppfattning. Fredrik berättade att det är svårt att få varje arbetsuppgift att bli 

rolig, men att det är viktigt att försöka få varje individ att känna stolthet i det man gör och 

att varje del är viktig för bolagets framgång. Fredrik sa att det är viktigt för arbetstagare 

att förstå att arbetet bidrar med värde till organisationen vilket går i linje med att individer 

känner att det finns ett syfte med arbetsuppgifterna (Manz och Sims, 2001:101).  

 

Enligt Manz och Sims (2001:98) finns det förutom syfte andra aspekter i de naturliga 

belöningsstrategierna som ska uppfyllas för att arbetsuppgifter ska bli naturligt 

belönande. Självkontroll är en aspekt som handlar om att individer uppfyller sina behov 

att känna kontroll över sin framtid och sina val. Sofia berättade att hon motiveras av att 

hon får utrymme till självständighet och utvecklingsmöjligheter. Även Lisa beskrev att 

utrymme till att utvecklas är en motiverande faktor. Enligt Manz och Sims (2001:101) 

kommer självkontroll på en arbetsplats till uttryck genom att individer har möjligheten 

att få fram sina egna idéer och kreativitet, vilket kan speglas genom Lisa som tycker att 

hon får komma med idéer och vara kreativ. Även Maja underströk att det i hennes 

arbetsroll är viktigt att man har mycket idéer och att man kan tänka steget längre. Manz 

och Sims (2001:101) forskning om självkontroll som en aspekt i de naturliga 

belöningsstrategierna samt intervjudeltagarnas uppfattning kring självkontroll speglas 

även i ledningens tankesätt. Fredrik förespråkar att Desenio är en väldigt fri arbetsplats 

där det finns mycket rum för utveckling. Han sa även att det är upp till en själv hur fritt 

arbetet är, det är därför viktigt att komma med idéer. Detta är även något som Sofia 
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nämnde. Att komma med idéer och våga säga vad man tycker är viktigt, dock menar Sofia 

att de inte är där idag på företaget och att det krävs förbättring i detta område. Vi kan dra 

kopplingen att det är uppmuntrat från ledningens sida att våga komma med egna idéer, 

men som Sofia säger kan det vara så att de inte riktigt har nått fram med detta till alla i 

organisationen då endast ett fåtal respondenter pratade om detta under intervjuerna.  

 

Den tredje aspekten inom de naturliga belöningsstrategierna är att arbetsuppgifterna ska 

uppfylla elementet kompetens (Manz och Sims, 2001:98). Detta är en aspekt som inte var 

omtalad hos alla respondenter. Däremot nämnde en del av respondenterna att de tycker 

det är viktigt att känna känslan av kompetens. Maja berättade att ledningen inte alltid har 

koll på detaljer gällande hennes arbete då hon är bäst insatt i sitt arbete. Sofia nämnde att 

för att hon ska känna att hon gör ett bra jobb så måste en ledare ge henne tillit och tro att 

hon vet vad som är det bästa i de frågor hon jobbar med. Lisa sa även att hon i början inte 

var lika självständig i sitt arbete då hon kunde vara osäker när hon var ny. Vidare 

förklarade hon att hon har blivit mer självständig ju mer bekväm hon blivit och när hon 

skapat sig kompetens och erfarenhet i sitt jobb. Från detta kan vi dra kopplingen att 

respondenterna tycker det är viktigt att känna sig kompetenta för att göra ett bra jobb och 

för att vara självständiga. Dock är det svårt att avgöra om alla respondenter har en 

gemensam uppfattning om denna aspekt, men från ovanstående berättelser kan vi dra 

kopplingen att känslan av kompetens är viktigt för att vara självledande. Manz och Sims 

(2001:98) menar att känslan av att vara kompetent kan vara start belönande och genom 

detta kan vi dra kopplingar från respondenternas berättelser om kompetens till denna 

aspekt inom de naturliga belöningsstrategierna. 

 

Neck och Manz (1992) menar att konstruktiva tankemönsterbaserade strategier handlar 

om att förändra sina beteenden genom att ändra sitt tankemönster. Genom att identifiera 

och ersätta negativa tankar och se möjligheter istället för hinder kan individer öka 

motivationen (Neck och Manz, 1992). Detta såg vi hos flera deltagare, vi kan till exempel 

koppla detta till Karin som berättade att hon är en problemlösare. Då hon ser lösningar 

istället för problem kan detta relateras till att negativa tankar hos Karin elimineras för att 

istället se möjligheter. Vi hittar kopplingar till de konstruktiva tankemönsterbaserade 

strategierna hos Sara som får motivation av att visualisera ett mål framför henne och 

vilken känsla hon får när hon är klar. Detta ligger i linje med det som Neck och Manz 
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(1992) pratar om när de menar att om individen själv föreställer sig framgång och 

uppfyllelse av de uppsatta målen, är det större chans att prestationerna blir bättre och att 

motivationen ökar. Flera deltagares berättelser kan speglas i detta och även Filippa 

berättade att hon blir motiverad av att se frukten av det hon planterar. Att se framgången 

som kommer är något som Filippa tycker är viktigt för att känna sig motiverad. Något 

som Neck och Manz (1992) även nämner i de konstruktiva tankemönsterbaserade 

strategierna är att individer ska se över sina tankemönster för att göra eventuella 

förändringar, vilket kan speglas i Lisas berättelse om hur hon tänker inför en mindre rolig 

uppgift. Hon förklarade för oss att hon i grunden tyckte att de svårare och utmanande 

uppgifterna är de mindre roliga uppgifterna eftersom de tar lite längre tid och att det kan 

bli en uppförsbacke i arbetet. Hon förklarade dock att det är just dessa uppgifter som hon 

har lärt sig att älska mest, då hon tänker att hon kommer lära sig mest ifrån dessa. Hon 

har genom en inre dialog med sig själv ändrat inställningen till ett mer konstruktivt 

tankemönster och ersatt de negativa tankarna med positiva (Neck & Manz, 1992). Detta 

kan även speglas i Neck och Millimans (1994) forskning om att tankemönster kring 

möjligheter handlar om att bemöta svårare uppgifter på ett konstruktivt sätt och tänka på 

vad utmaningen kan bidra med. Lisa berättade att hon har sagt till sin chef att hon vill ha 

mer av de svårare uppgifterna då hon känner att hon lär sig mest av dessa. Detta kan 

speglas i Manz och Sims (2001:101) forskning om att en viktig aspekt i självledarskap är 

att individerna i organisationen får möjligheten att förändra sitt arbetssätt.  

5.2 Organisationskultur 

Enligt Alvesson (2015:11) består organisationskultur av värderingar och tankar kring 

den sociala verkligheten. Vi fann från våra intervjuer och observationer att värderingar är 

något som är en grundpelare för organisationskulturen på Desenio. Under intervjuerna 

fick vi berättat för oss att Desenios nio värderingar är uppsatta på flera ställen på kontoret. 

Detta var även något som vi såg under våra observationer. Dessa utskrivna värderingar 

kan speglas i Scheins (2010:23) forskning om att en artefakt kan innebära fysiska föremål 

som exempelvis utskrivna listor på företagets värden som synliggör kulturen för 

individer. Fredrik berättade att han finner det viktigt att hålla fast vid värderingarna som 

företaget skapat. Desenio är en värdestyrd organisation där värderingarna har som syfte 

att utgöra hur medarbetarna ska arbeta med attityder och beteenden. Utifrån detta kan vi 
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tolka att de utskrivna värderingarna är en artefakt som förmedlar värderingar rörande hur 

medarbetarna ska bete sig (Alvehus & Jensen, 2015:202). Vid våra observationer och 

intervjuer på Desenio kunde vi förutom de utskrivna värderingarna identifiera fler 

artefakter. Vi kunde se att de hade en väldigt stilren inredning med många av sina egna 

produkter som klädde väggarna. Företagets utskrivna värderingar och framtida 

destination var utskrivet och uppsatt på kylskåpet. Vi fick även höra under Karins intervju 

att företaget bjuder på teer och frukt vilket vi kan tolka som en artefakt. Som Alvehus och 

Jensen (2015:102) förklarar behöver en artefakt inte vara fysiska ting utan kan även vara 

ett beteende som går att observera. Vi kunde därför även identifiera att medarbetarna 

arbetar i ett snabbt tempo och att det kontinuerligt pågår möten tätt inpå varandra i de 

olika konferensrummen. Det faktum att företaget firar mycket kan även det ses som en 

artefakt, där blir firandet och resan som företaget gör en typ av ceremoni gemensamt för 

medarbetarna på Desenio. 

 

Fredrik berättade i sin intervju att han vill att medarbetarna ska veta på vilket sätt de ska 

arbeta på företaget då det är svårt för ledningen att hålla koll på alla detaljer. Detta kan 

speglas i Alvesson (2013:118) forskning om att regler och bestämmelser kan inte alltid 

beskriva hur individer beter sig, utan att det handlar om att påverka föreställningar och 

värderingar. Detta kan även speglas i Sofias tankesätt om att det är viktigt med 

förväntningar och att vara tydlig med hur arbetet ska utföras. Värderingarna som är 

framtagna av både ledningen och medarbetarna för drygt ett år sedan och enligt Fredrik 

har de som syfte att förklara hur de vill att individernas attityder och beteenden ska vara 

för att uppnå målen och visionen. Detta går i linje med Alvessons (2013:126) uppfattning 

om att ett symboliskt ledarskap föregår med ett gott exempel för att påverka värderingar 

och tankesätt. Liknelser kan även dras till Scheins (2010:26) kulturella nivåer som menar 

att värderingar består av medlemmarnas gemensamma föreställningar och att de skapas 

genom en process.  

 

Några av värderingarna som Desenio har framkom i större utsträckning än andra i våra 

intervjuer och observationer. Värderingen “Passion and Dedication” handlar om att 

Desenio vill att alla medarbetare ska vara engagerade, älska det de gör och värna om 

kunderna. Alvesson (2015:11) förespråkar att vikten bör läggas vid de gemensamma 

föreställningarna som finns inom en organisation och vi fann i vårt empiriska material en 
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gemensam föreställning hos deltagarna om just denna värdering. Maja beskrev att hon 

upplever att jobbet är en del av hennes livsstil och att hon tycker det hon gör är väldigt 

roligt. Även Sara berättade att anledningen till att hon har så bra inställning till sitt arbete 

beror på att hon känner väldigt personligt för företaget och tycker det är roligt att gå till 

jobbet varje dag. Filippa som sa att hon känner sig lyckligt lottad för att hon tycker det är 

så roligt att jobba med det hon gör, beskrev att företagskulturen präglas av att alla är 

motiverade. Emma instämmer med detta då hon förklarade att företagskulturen präglas 

av att det är en väldigt hög ambitionsnivå på företaget. Även Lisa stämmer in med 

ovanstående och beskriver att hon tycker att hennes jobb är skitkul och att hon gör samma 

sak obetalt på fritiden.  

 

“Time is Money - we invest our time in the things that give us the most impact” är en 

värdering som kom till uttryck i det empiriska materialet genom deltagarnas 

föreställningar. Sofia beskrev under sin intervju att det som formar Desenio är effektivitet 

och att många av ledarna ser till att det ska gå fort och att allt ska vara effektivt och inte 

ta för lång tid. Sofia berättade även att planering och utförande av arbete ofta är en tids- 

eller prioriteringsfråga. Hon berättar även att hon alltid tänker på den tid hon lagt på 

arbetet vid utvärdering. Även Emma pratade om att det i vissa situationer uppstår 

prioriteringsproblem som följd av den stora expanderingen. Dock förklarade hon att det 

har blivit bättre. Emma berättar även att hon börjar en process med att planera och se över 

hur lång tid en uppgift kan tänkas ta. Maja sa att det ofta är snabba puckar och vidare till 

nästa hela tiden vilket gör att det sällan finns tid till reflektion, vilket Filippa och Sara 

också nämnde i sina intervjuer. Filippa förklarade att redan har börjat med inspiration till 

projekt nummer två innan det nuvarande projektet är avslutat. Vid våra observationer 

noterade vi även artefakten att alla rör sig i ett mycket snabbt tempo på kontoret. Från 

detta kan vi dra kopplingen att deltagarnas föreställningar kring värderingen som handlar 

om att tid är dyrbart påverkar deras sätt att tänka kring sina arbetsuppgifter och hur de 

utformar sitt arbete. Detta går i linje med Scheins (2010:27) beskrivning om att efter en 

tid kommer värderingar att bli en del av företagets ideologi som i sin tur visar vägen för 

medarbetarnas handlande. Under våra observationer och intervjuer blev det tydligt att alla 

medarbetare på Desenio var väldigt fokuserade på just tid, exempelvis hur lång tid 

arbetsuppgifter tar, deras tankesätt om att alltid gå vidare till nästa projekt direkt och deras 

rörelsemönster på kontoret. Liknelser till detta kan dras till Alvehus och Jensen 
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(2015:102) som menar att grundläggande antaganden ligger djupt inbäddade hos en 

individ. De menar även att det är dessa antaganden som påverkar värderingarna och 

artefakterna som kommer till uttryck i organisationen vilket vi kan se hos medarbetarna 

och deras agerande på Desenio.  

 

Den värdering som förmodligen var mest omtalad bland deltagarna var “Celebrate 

Success”. Vi fann att deltagarnas gemensamma föreställningar var att de firar mycket på 

företagsnivå. Dock fann vi som tidigare nämnt att det ofta är företaget i sig som firas och 

inte att individer själva firar eller belönar sig själva vid utförandet av mindre uppgifter. 

Lisa sa exempelvis att firandet av framgång kan innebära att de köper tårta och gör något 

roligt. Även Karin beskrev att företaget i sig är väldigt bra på att fira och uppmärksamma 

större projekt genom champagne och liknande events. Vid våra observationer noterade vi 

en tårta i köket vilket styrker medarbetarnas uttalande om att de firar mycket på Desenio. 

Fredrik berättade även att han tycker de är duktiga på att fira mycket på företaget, vilket 

kan innebära allt från mindre grejer till att de tar alla på en resa varje år. Från dessa 

gemensamma föreställningar kan vi dra kopplingen att värderingen har påverkat 

individernas tankesätt kring firande och uppmuntran på företaget, kanske har värderingen 

även påverkat att de inte belönar sig själva individuellt i samma utsträckning som på 

företagsnivå. Från värderingen “Celebrate Success” kan vi även dra liknelser till Scheins 

(2010:14-16) teori om ritualer och ceremonier. Schein (2010:14-16) menar att ritualer 

kan beskrivas som det sätt på vilket en organisations firande av betydelsefulla händelser 

kommer till uttryck. Som Karin berättade verkar Desenio vara bra på att fira och 

uppmärksamma större projekt och händelser genom att fira med champagne och events. 

Detta firande kan ses som ceremonier eller ritualer och därigenom kommer kulturen 

delvis till uttryck via dessa ritualer och ceremonier.   

 

5.2.1 Organisationskultur och förändring  

Enligt Alvesson (2015:220) förändras kulturer ständigt och många av dessa förändringar 

kan uppfattas som negativa av de individer som berörs. Detta är intressant då Sofia 

berättade att organisationskulturen är en intressant fråga på Desenio. Vidare sa hon att 

företaget efter den stora expansionen som skett inte längre är det “lilla familjära” och att 

hon kan tänka sig att de personer som varit på företaget kan uppleva att det har blivit en 



 

83  

 

försämring i kulturen. Maja berättade att organisationskulturen kan beskrivas som 

familjär eftersom hon får en varm känsla i kroppen, men att hon inte längre känner alla 

kollegor som hon tidigare gjort då de har blivit så många. Karin tycker det är stor skillnad 

i kulturen nu jämfört med tidigare när det gäller relationen till sina kollegor. Då de har 

blivit så många är det svårt att ha en relation till alla, samt att den trånga lokalen som 

konsekvens av tillväxten har bidragit till att man enligt Karin håller sig lite för sig själv 

för att “få lite space”. Alvesson (2015:221) menar att tillväxt kan påverka kulturen, vilket 

vi har sett har skett på Desenio.  

 

I relativt nya företag som expanderar uppkommer det enligt Alvesson (2015:221) ofta 

olika föreställningar hos individer vilket kan leda till en spänning i organisationen. Detta 

är intressant då det finns liknande föreställningar om kulturen hos deltagarna, men även 

saker som skiljer sig. Emma berättade att hon finner att organisationskulturen har brustit 

en del och att hon tycker det skapats större klyftor på företaget. Att Maja och Filippa 

tycker organisationskulturen känns mysig och familjär, samtidigt som Emma berättade 

mer negativa aspekter om organisationskulturen tyder på något skilda föreställningar. 

Maja berättade även att det i vissa lägen kan finnas skilda uppfattningar mellan vissa 

funktioner på företaget och att de inte riktigt vill åt samma håll. Även om hon berättar att 

de litar på varandra så kan det uppstå diskussioner när funktionerna överlappar och den 

ena funktionen har en vision som den andra inte till fullo förstår. Detta kan vi spegla i 

Alvessons (2015:221) tro om att skilda uppfattningar inom organisationen kan skapa 

förvirring och leda till konflikter.  

 

Att Emma tycker det har skapats mer klyftor på företaget kan vi tolka genom Alvessons 

(2015:221) forskning om att det kan bildas en mer distanserad hierarkisk relation till 

ledare som de tidigare har haft en närmre kontakt med. Sofia nämnde att det har blivit en 

tydligare hierarki i företaget. Vidare förklarade Emma att organisationskulturen har 

brustit lite från ledningen när det kommer till grundliga saker som att hälsa på 

medarbetarna och att uppslutningen på event inte har varit jättebra. Detta tyder på att 

ledningen har distanserats något från medarbetarna. Vi kan även dra kopplingen att den 

förändrade kulturen kan ha en inverkan på hur självständiga individerna får vara i sitt 

arbete. Detta på grund av att Emma även förklarade att hon var mer självständig i sitt 

arbete tidigare, men att det efter expansionen och den förändrade kulturen inte riktigt är 
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lika fritt längre. Samtidigt beskriver Alvesson (2015:220) att det är naturligt att kulturer 

ständigt förändras och Sandberg och Targama (2013:122) menar därför att kulturen 

ständigt måste tas hand om. Filippa menar att det är självklart att det kommer mycket 

förändringar när ett företag växer så mycket som det har gjort. Fredrik berättade att han 

är medveten om att det är lättare att få alla att trivas när man är färre i företaget. Dock 

påpekade Sofia att det är viktigt att de anställda förstår att det pågår en bolagsförändring 

när de kommer in i företaget och att de kan anpassa sin inställning efter detta.  

 

Enligt Sandberg och Targama (2013:127) är det en utmaning för expanderande företag 

att bevara kulturen och det är därför viktigt att förmedla gemensamma symboler till de 

nytillkomna individerna. Vi kan dra kopplingar från detta till Fredriks intervju där han sa 

att det är naturligt att de i ledningen måste försöka utveckla hur kommunikationen och 

värderingarna ska nå fram till alla i företaget under tillväxten. Lisas uppfattning om den 

förändrade organisationskulturen är att det blir allt viktigare att få med alla på den. Det 

kan enligt Lisa bli svårt för alla att ta del av kulturen eftersom de växer så fort. Det är 

svårt att säga hur bra Desenio har lyckats med att förmedla värderingarna till 

organisationsmedlemmarna, men vi kan konstatera att värderingarna framkom tydligt i 

respondenternas berättelser om företaget och kulturen.  

 

5.2.2 Självledarskap och Kultur  

Schein (2010:22) skriver att ledarskap och kultur är “två sidor av samma mynt” och att 

kultur är en ständig process som först skapas i en organisation när en ledare börjar tillsätta 

en grupp medarbetare. När Desenios VD Fredrik Palm började och företaget endast hade 

åtta anställda, gjorde Fredrik mycket själv. Nu när företaget genomgått en snabb 

tillväxtprocess handlar det enligt Fredrik mycket om att peka ut riktningar och vilket 

beteende som är önskvärt hos de anställda. Likt Alvessons (2013:126) syn på relationen 

mellan kultur och ledarskap tycker Fredrik att hans ledarskap handlar om att påverka 

värderingar och beteenden. Schein (2010:22) menar att när kulturprocessen som sker i en 

organisation är påbörjad, är det ledningen som bestämmer hur organisationen ska drivas. 

Vi kan dra kopplingar från detta till Fredriks intervju där han underströk att 

handlingskraft, självmotivation och driv är viktiga egenskaper hos medarbetare för att 

företaget ska kunna fortsätta växa. Vi kan från detta dra kopplingen att den kulturella 
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processen har påverkat ledarskapet och format vilka värderingar och grundläggande 

antaganden som är viktiga för ledningen. Självmotivation, handlingskraft och driv anser 

ledningen är viktigt hos de anställda. Detta kan spegla att den kulturella processen 

influerat självledarskapet hos de anställda till att bli en viktig del i Desenios 

organisationskultur.  

 

Fredrik Palm underströk i sin intervju att han tycker det är viktigt att individer kan leda 

sig själva. Det var även något som kom till uttryck hos de anställda vi intervjuade. De 

gemensamma föreställningarna hos respondenterna var att självledarskap inte är ett uttalat 

fenomen på företaget, men däremot är det något de känner igen i sitt arbetssätt. Vi kan 

utifrån detta dra liknelser till Alvehus och Jensen (2015:102) som menar att 

grundläggande antaganden är den egentliga essensen av kultur. Dessa antaganden ligger 

djupt inbäddade och det är möjligt att organisationsmedlemmar är ovetande om att de 

agerar efter dessa och därför inte reflekterar kring dem. Att självledarskap kommer till 

uttryck hos medarbetarna på Desenio, trots att de inte anser att självledarskap är ett uttalat 

fenomen på företaget tyder på att självledarskap kan vara ett grundläggande antagande i 

organisationen och att kulturen har format hur självledarskapet kommer till uttryck hos 

individerna.  

 

Vidare menar Schein (2010:23) att det beteende som kan observeras i en organisation kan 

ses som artefakter så väl som de organisatoriska processer som påverkar beteenden. Från 

detta kan vi hitta liknelser till självledarskapet hos medarbetarna på Desenio. De aspekter 

inom de olika självledarskapsstrategierna som vi kan identifiera hos medarbetarna på 

Desenio verkar i stort sett spegla vad ledningen finner viktigt och betydelsefullt hos sina 

medarbetare. Utformning av egna mål enligt Neck och Houghtons (2006) 

beteendefokuserade strategier kunde vi exempelvis i stort sett identifiera hos alla 

respondenter. Däremot var individuell belöning vid måluppfyllelse en aspekt inom de 

beteendefokuserade strategierna som inte kunde identifieras i respondenternas 

självledarskap. Individuell belöning verkar utifrån respondenternas svar heller inte vara 

något som ledningen uppmuntrar. Likt Scheins (2010:23) påstående att artefakter speglar 

observerat beteende hos individer i en organisation ser vi på de olika aspekterna inom 

självledarskapsstrategierna som kommer till uttryck hos respondenterna som artefakter. 

Vi skulle utifrån detta kunna dra liknelsen att självledarskap är en kulturell produkt som 
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är formad av Desenios kulturella processer, värderingar, grundläggande antaganden och 

artefakter.   
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6  Diskussion 

______________________________________________________________________  

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur självledarskap kommer till 

uttryck i och genom kulturen på Desenio. Följande kapitel inleds med en diskussion kring 

vilka självledarskapsstrategier vi kan dra kopplingar från till respondenternas 

berättelser om hur de arbetar, tänker och agerar. Diskussionskapitlet kommer även leda 

fram till hur den kulturella processen har format hur de olika självledarskapsstrategierna 

kommer till uttryck på Desenio.   

______________________________________________________________________ 

 

Utifrån tolkningskapitlet kan vi dra kopplingar mellan respondenternas beteenden, 

arbetssätt och tankesätt till de olika självledarskapsstrategierna. Enligt Neck och 

Houghtons (2006) forskning om beteendefokuserade strategier kan vi konstatera att 

samtliga respondenter utformar egna mål utifrån ledningens riktlinjer och ser till så att 

arbetsuppgifterna genomförs. Denna aspekt inom de beteendefokuserade strategierna kan 

vi därför identifiera i medarbetarnas arbetssätt. Vi konstaterar att individuell belöning vid 

måluppfyllelse var något som respondenterna inte ger till sig själva i någon större 

utsträckning. Det är däremot intressant att uppmärksamma att de firar mycket företagsvis 

när det går bra. Tillrättavisning vid mindre lyckade prestationer fann vi att individerna 

ger till sig själva i vissa situationer. Generellt kan vi dock konstatera att det inte är något 

som respondenterna jobbar mycket med då de uttryckt att de borde jobba mer med 

utvärdering av sitt arbete och att de i nuläget inte lägger mycket fokus vid denna aspekt. 

Det är intressant att reflektera kring varför vissa aspekter i de beteendefokuserade 

strategierna är mer förekommande än andra. Vi fann i tolkningskapitlet att tidsaspekten 

kan vara en stor anledning till att framför allt individuella belöningar men även 

tillrättavisning vid mindre bra prestationer, inte är något som fullt ut kan identifieras i 

medarbetarnas arbetssätt. Vi kan konstatera att respondenterna arbetar under snabba 

förhållanden och att utvärdering i form av individuella belöningar eller tillrättavisningar 

inte prioriteras.  

   

Ur vår studie kan vi tyda att de naturliga belöningsstrategierna kan kopplas till 

respondenternas tankesätt. Samtliga deltagare har från början en positiv inställning till sitt 

arbete och tycker de flesta arbetsuppgifterna är naturligt tillfredsställande. I de naturliga 
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belöningsstrategierna ska fokus förflyttas från mindre roliga aspekter i arbetsuppgifter till 

de mer naturligt belönande aspekterna (Neck och Houghton, 2006). Vi kan konstatera att 

respondenterna gör detta genom att finna ett syfte med de arbetsuppgifter som är mindre 

roliga för att de ska bli naturligt belönande vilket går i linje med de naturliga 

belöningsstrategierna. Meningsfullhet och att uppgifterna bidrar med värde till 

organisationen kunde vi se var viktigt för medarbetarna och att de tar hänsyn till detta för 

att ändra om sitt tankesätt inför en mindre rolig arbetsuppgift. Självkontroll är enligt Manz 

och Sims (2001:98) en annan viktig aspekt för de naturliga beteendefokuserade 

strategierna. Vi fann delvis denna aspekt hos respondenterna då självkontroll på en 

arbetsplats enligt Manz och Sims (2001:101) kommer till uttryck genom att individer får 

möjlighet att ta fram sina egna idéer och sin kreativitet. Vi kan konstatera att ett fåtal av 

respondenterna ansåg att de får komma med egna idéer. Det är dock svårt att uttala sig 

om hur denna aspekten i de naturliga belöningsstrategierna kan identifieras hos samtliga 

respondenter, då inte alla pratade om denna aspekt i det empiriska materialet. Vi fann att 

ledningen tycker det är viktigt att medarbetarna vågar komma med idéer, men att de enligt 

Sofia inte har kommit så långt med detta i nuläget. Detta kan indikera på Scheins 

(2010:27) teori om att en värdering kan ha olika tillstånd, företagsledningen eftersträvar 

denna värderingen vilket gör det till en strävan för framtiden. Detta tyder på att aspekten 

självkontroll kanske inte fullt ut kan identifieras hos respondenterna. Manz och Sims 

(2001:98) tredje aspekt om kompetens kunde vi delvis identifiera hos respondenterna 

då några av deltagarna fann kompetens som en viktig faktor för motivation och för att 

vara självledande. Dock var kompetensaspekten inte speciellt omtalad hos majoriteten av 

respondenterna och det är därför svårt att konstatera i vilken utsträckning aspekten 

kommer till uttryck i respondenternas tankesätt.   

 

Vi kan konstatera att det går att dra kopplingar från de konstruktiva tankemönsterbaserade 

strategierna till respondenterna. Flera respondenter är bra på att se möjligheter istället för 

hinder. De är även bra på att föreställa framgång och uppfyllelse av de uppsatta målen för 

att öka sin egen motivation, som speglar aspekter inom de konstruktiva 

tankemönsterbaserade strategierna (Neck & Manz, 1992). I det empiriska materialet 

framgick det inte fullt ut hur majoriteten av respondenterna ändrar sitt beteende efter att 

de förändrat sitt tankemönster. Däremot kunde vi tyda att Lisa förändrade sitt tankesätt 

kring sitt arbete genom att tänka konstruktivt, samtidigt som hon ändrade sitt sätt att 
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arbeta. Hon fann de svårare arbetsuppgifterna som aningen negativt laddade, då de tar 

längre tid och är mer utmanande. Efter att ändrat sitt tankesätt genom att tänka på 

lärdomen hon skapar genom utförandet av dessa uppgifter, har hon fått en positiv 

inställning till arbetsuppgifterna. Efter förändringen i tankemönstret arbetar Lisa mer med 

dessa arbetsuppgifter och har därmed ändrat sitt arbetssätt. Vi konstaterar att de 

konstruktiva tankemönsterbaserade strategierna kan identifieras hos Lisa. Det är däremot 

svårt att uttala sig kring huruvida de konstruktiva tankemönsterbaserade strategierna fullt 

ut kan identifieras hos samtliga respondenter. 

 

Alvesson (2013:126) menar att organisationskulturen har en stor inverkan på ledarskapet. 

Vidare menar Alvesson (2013:118) att individers beteenden är influerade av värderingar. 

Vi kan utifrån tolkningskapitlet tyda att organisationskulturen och dess skapandeprocess 

har influerat de beteendefokuserade strategierna hos respondenterna. Vi fann att 

reflektion över prestationer, individuell belöning och tillrättavisning inte hinns med. Att 

företaget präglas av en snabb organisationskultur och att de inte har mycket tid då de hela 

tiden måste vidare till nästa mål, speglas i värderingen “Time is money”. Vi kan 

konstatera att denna värdering som följd av den snabba kulturen har påverkat 

respondenternas tankesätt och arbetssätt i de beteendefokuserade strategierna då de inte 

prioriterar reflektion eller belöning efter utförda arbetsuppgifter i samma grad som 

planering och utformning av personliga mål. Denna värdering har påverkat hur 

medarbetarna arbetar då värderingen “Time is money” blivit en del av företagets ideologi, 

vilket kan beskrivas med Scheins (2010:27) beskrivning av värderingar i en organisation.  

 

Organisationskulturen präglas enligt respondenterna även av en hög ambitionsnivå och 

vi kan tyda att respondenterna är drivna, passionerade och har en positiv inställning till 

sitt arbete. Vi kan konstatera att värderingen “Passion and Dedication” speglar detta. 

Utifrån detta kan vi dra kopplingen till hur kulturen och värderingen har influerat 

respondenternas tankesätt gällande de naturliga belöningsstrategierna. Då respondenterna 

har en naturligt positiv inställning till sitt arbete kan vi konstatera att de har lättare för att 

fokusera på positiva aspekter i arbetsuppgifter så de blir naturligt belönande (Neck & 

Houghton, 2006). Vi kan även anta att det blir lättare för respondenterna att finna syfte i 

de mindre roliga uppgifterna när de är passionerade för företaget och sitt arbete. Att 

ledningen förmedlar vilken riktning och vilka värderingar de eftersträvar genom symboler 
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kan även ha en inverkan på att respondenterna finner syfte i sina arbetsuppgifter. Genom 

artefakten rörande företagets kontorsinredning blir det tydligt att medarbetarna brinner 

för design och att de är dedikerade till företagets vision. Vi kan genom detta även dra 

kopplingen att värderingen har influerat de konstruktiva tankemönsterbaserade 

strategierna då flera respondenter finner motivation i att visualisera framgång och mål 

(Neck & Manz, 1992). 

 

“Celebrate Success” är en av Desenios värderingar och kan även ses som ritualer och 

ceremonier. I tolkningskapitlet gällande belöning och uppmuntran, kan vi tyda att denna 

värdering har haft stor inverkan på respondenternas svar. Respondenterna uttryckte att de 

firar mycket på företagsnivå och att företaget är bra på att uppmärksamma större projekt 

och händelser. Vi kan konstatera att kulturen kommer till uttryck delvis genom dessa 

ritualer och ceremonier. Vi kan även konstatera att firandet på företagsnivå kan ha 

influerat respondenternas beteende gällande att de inte uppmuntrar och belönar sig själva 

som är en del av de naturliga belöningsstrategierna (Neck & Houghton, 2006). Då 

företaget fokuserar mycket på externa belöningar och förmedlar denna värdering till 

medarbetarna kan vi dra kopplingen att det inte bara är värderingen “Time is money” som 

påverkat individuella belöningar, utan att värderingen “Celebrate Success” kan ha gjort 

så de naturliga belöningarna hamnar i skymundan till skillnad från de externa 

belöningarna.  

 

Det framgick i tolkningen av det empiriska materialet att det hos medarbetarna på Desenio 

upplevs ha skapats mer klyftor, här kan vi konstatera att det är viktigt att ständigt ta hand 

om kulturen i ett snabbt växande företag (Sandberg och Targama 2013:122). Alvessons 

(2015:221) beskrivning om att expansion och tillväxt inom en organisation kan leda till 

en distanserad hierarkisk relation till ledare går att koppla till självledarskapet på Desenio. 

Det kom under intervjuerna fram att det är svårt att bevara den familjära kultur som 

tidigare funnits i den stora expansionen. Det kom även fram att arbetssättet präglas av en 

något lägre självständighet i dagsläget jämfört med tidigare. Vi kan dra kopplingar till att 

den förändrade kulturen kan ha påverkat hur självledarskapet hos medarbetarna på 

Desenio kommer till uttryck genom Neck och Houghtons (2006) påstående att 

självledarskap skiljer sig från ett hierarkiskt ledarskap. Ju mer distanserad relation 

medarbetare får till ledningen, desto viktigare är det att utveckla och bibehålla 
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föreställningar och värderingar som är gemensamma för individerna. Vi kan konstatera 

att det finns många gemensamma föreställningar hos respondenterna som kan speglas 

genom värderingarna företaget har. Däremot kan vi även konstatera att vissa 

föreställningar om kulturen skiljer sig hos respondenterna, vilket vi kan tyda genom 

svårigheten att behålla kulturen i expansionen (Alvesson, 2015:221).  

 

Slutligen vill vi även diskutera mer ingående kring hur självledarskap och kultur är 

relaterade till varandra som fenomen. Schein (2010:22) menar att kulturprocessen i en 

organisation ständigt är pågående och att ledningen i denna process bestämmer hur 

organisationen ska drivas. Här kan vi konstatera att den kulturella processen och 

ledarskapet i organisationen har influerat vilka värderingar och antaganden som är viktiga 

och betydelsefulla för Desenio. Detta betyder då även att den kulturella processen har 

påverkat självledarskapets utformning. Vi kan även konstatera att självledarskap kommer 

till uttryck i och genom kulturen på Desenio genom att medarbetarnas beteende, som kan 

beskrivas genom de aspekter inom självledarskapsstrategierna som kunde identifieras, 

speglar artefakter. Självledarskap kommer även till uttryck i och genom kulturen genom 

att fenomenet kan ses som ett grundläggande antagande inom organisationen. Då Alvehus 

och Jensen (2015:102) menar att grundläggande antaganden är den egentliga essensen av 

kultur samt att dessa organisationsmedlemmar ofta inte reflekterar över dem, finner vi en 

koppling från detta till att respondenterna uttrycker självledarskap genom sitt beteende 

samtidigt att de inte finner fenomenet som omtalat på företaget.  
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7 Slutsats 

_____________________________________________________________________________ 

I uppsatsens sista kapitel presenterar vi studiens slutsats. Här besvarar vi våra två 

forskningsfrågor. Avslutningsvis ger vi förslag på framtida forskning inom ämnet och 

redogör för studiens samhällsbidrag.  

 

Vår första forskningsfråga behandlar vilka självledarskapsstrategier som kan identifieras 

hos medarbetarna på Desenio. Vi kan konstatera att de tre självledarskapsstrategierna: 

beteendefokuserade strategier, naturliga strategier och konstruktiva 

tankemönsterbaserade strategier kan identifieras hos medarbetarna. Däremot kan ingen 

av strategierna fullt ut identifieras hos medarbetarna, utan samtliga av dessa strategier kan 

endast till viss del identifieras.  

  

De beteendefokuserade strategierna kan identifieras genom att medarbetarna utformar 

egna mål och arbetar med måluppfyllelse genom att självständigt se till att målen och 

arbetsuppgifterna utförs. De aspekter som gör att de beteendefokuserade strategierna inte 

fullt ut kan identifieras hos medarbetarna är att tillrättavisning vid oönskade resultat och 

individuella belöningar vid måluppfyllelse inte kommer till uttryck hos medarbetarna. Vi 

kan även dra slutsatsen att medarbetarna inte lägger mycket fokus vid reflektion och 

utvärdering. De har lättare för att se över projekt som gick mindre bra och tillrättavisa sig 

själva vid mindre lyckade prestationer än att ge individuella belöningar vid bra 

prestationer. 

 

De naturliga belöningsstrategierna kan identifieras hos medarbetarna genom att 

individerna känner att det finns ett syfte med arbetsuppgifter som gör de naturligt 

belönande. Individerna använder sig av syftet med arbetsuppgifter för att förflytta fokus 

från mindre roliga aspekter i arbetsuppgifter för att öka motivationen. Aspekterna 

självkontroll och kompetens var något som delvis kunde identifieras hos individerna. Vi 

kan konstatera att somliga individer ansåg att deras arbete uppfyller elementen 

självkontroll och kompetens. Det är dock svårt att dra slutsatsen om dessa aspekter 

kommer till uttryck hos samtliga medarbetare. 
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De konstruktiva tankemönsterbaserade strategierna kan identifieras hos medarbetarna 

genom att individerna ersätter negativa tankar och ser möjligheter istället för hinder. Det 

som gör att vi inte fullt ut kan identifiera de konstruktiva tankemönsterbaserade 

strategierna hos samtliga medarbetare, är att det är svårt att dra slutsatsen kring huruvida 

samtliga deltagare ser över sina tankemönster och genom en inre dialog med sig själv 

förändrat sitt arbetssätt. Vi kan dock konstatera att denna aspekt framkommit hos enstaka 

individer.  

 

Vår andra forskningsfråga behandlar hur självledarskap formats av den kulturella 

processen på Desenio. Vi kan genom vår studie dra slutsatsen att självledarskapet har 

formats av den kulturella processen. De framträdande aspekterna i kulturen som format 

självledarskapet på Desenio är företagets värderingar och grundläggande antaganden där 

medarbetarnas beteenden, agerande och tankesätt har speglats. Kulturen uttrycks i dessa 

värderingar som medarbetarna tillsammans med ledningen tagit fram. Vi kan konstatera 

att dessa har influerat hur självledarskapsstrategierna kommer till uttryck hos individerna. 

 

Företagets snabba kultur som speglas av att medarbetarna jobbar i ett snabbt tempo och 

alltid är på väg mot nästa mål, blir synlig genom värderingen “Time is money”.  Utifrån 

denna värdering formar medarbetarna sitt arbete och prioriterar ständigt arbetsuppgifter 

som bidrar till företagets framgång. Detta verkar bidra till att medarbetarna inte prioriterar 

reflektion, individuell belöning och tillrättavisning vilket speglar de aspekter inom de 

beteendefokuserade strategierna i självledarskap som vi inte kunde identifiera hos 

medarbetarna. 

 

Vi kan på liknande vis konstatera att självledarskapet formats av kulturen genom 

värderingen “Passion and Dedication” där medarbetarna gemensamt skapar en kultur där 

de är passionerade och har en positiv inställning till sina arbeten. Detta har format en 

naturligt positiv inställning till arbetsuppgifter vilket har främjat de naturligt belönande 

aspekterna i självledarskap. Vi kan även konstatera att företagets värdering “Celebrate 

Success” kan ha en påverkan på de naturliga belöningsstrategierna då företaget fokuserar 

mycket på externa belöningar vilket kan speglas i individernas tankesätt då de lägger 

mindre fokus på de individuella belöningarna. Vi kan dra slutsatsen att kulturen har 
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influerat tankesätt och beteenden hos individerna gällande denna aspekt inom de naturliga 

belöningsstrategierna.  

  

Självledarskapet verkar ha påverkats genom den kulturella förändringen som Desenio 

genomgått på grund av den stora expansionen företaget gjort. Vi kan konstatera att 

självständigheten i företaget verkar ha minskat något då individerna har fått en mer 

distanserad relation till ledningen vilket i sin tur format självledarskapet i organisationen. 

Kulturen på Desenio har förändrats då det har varit svårt att bevara den familjära 

stämningen i den snabba expansionen. Det är dock svårt att dra slutsatsen kring vilka 

specifika strategier i självledarskapet som har influerats av de ökade klyftorna och 

förändringen i kulturen.  

 

Vi kan avslutningsvis dra slutsatsen att självledarskap verkar komma till uttryck i och 

genom kulturen på Desenio genom att självledarskap är en kulturell produkt som har 

formats utifrån organisationens värderingar och grundläggande antaganden. Vi kan dra 

slutsatsen att självledarskap och hur de olika självledarskapsstrategierna på Desenio 

kommer till uttryck, kan ses som en artefakt som speglar värderingar och grundläggande 

antaganden som individerna inom organisationen har.  

 

Vi hoppas att du som läsare fått en ökad förståelse för hur självledarskap kommer till 

uttryck på e-handelsföretaget Desenio. Då självledarskap är avsett att främja individers 

motivation och produktivitet på arbetsplatsen ser vi stor anledning att forska vidare inom 

ämnet. Vi vill i detta stycke diskutera kring möjlig utveckling av vårt arbete till framtida 

forskning. Vi har under studiens gång funnit intressanta aspekter i både självledarskapet 

och organisationskulturen. Ledarskap och kultur är dock komplexa och svårtydliga 

fenomen och på grund av studiens omfång och tidsram har vi, trots att vi skapat en ökad 

förståelse, inte kunnat skapa en fullständig förståelse för dessa fenomen. Vi uppmuntrar 

för vidare forskning inom ämnet som kan inkludera ett bredare empiriskt omfång som 

bland annat inkluderar deltagande observationer under en längre tidsperiod. Detta för att 

få en bättre bild av de sociala interaktioner och processer som finns inom en organisation. 

Det kan även vara intressant att i en större omfattning inkludera ledningens perspektiv 

där fokus riktas mot implementering av självledarskap. 
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Vi vill avsluta med att redogöra för vår studies samhälleliga aspekter. E-handelsbranschen 

är en mycket expanderande bransch som skapat stora omstruktureringar i drivandet av 

företag och handelsmarknaden, vilket skapat tusentals nya jobb inom många olika 

områden. Samtidigt som e-handel växer så har ledarskap i organisationer förändrats 

genom att individer fått större handlingsutrymme där självledarskap kan komma att få en 

betydande roll. Vi anser därför att det är viktigt att skapa en förståelse för självledarskap 

i denna expanderande bransch för att få en förståelse för förändringen i samhället.  
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Bilaga 1 Intervjuguide medarbetare Desenio 
 

Bakgrundsinformation 

Namn?  

Ålder? 

Berätta lite om dig själv 

Hur länge har du arbetat på Desenio?  

Berätta om dina arbetsuppgifter på Desenio 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret? 

 

Självledarskap 

Vad tänker du på när du hör självledarskap? Vad innebär självledarskap för dig? 

Är självledarskap ett omtalat fenomen på Desenio? 

Vad har du för attityd/inställning till ditt eget arbete? 

Vad innebär motivation för dig?  

Hur upplever du dina möjligheter att självständigt utforma ditt arbete? Hur ser upplägget 

av dina arbetsuppgifter ut?  

Hur upplever du ditt beteende/agerande vid måluppfyllelse eller vid en väl utförd 

arbetsuppgift? 

Hur går du tillväga om du misslyckas med ett mål eller en arbetsuppgift?  

Vad är dina styrkor och svagheter i ditt arbete?  

Hur går dina tankar innan/under/efter utförandet av en arbetsuppgift?  

 

Team 

Hur samarbetar/kommunicerar ni inom er funktion?  

Hur arbetar ni mellan de olika funktionerna, hur koordinerar ni arbetsuppgifter mellan 

funktionerna? 

Vad har du för relation till dina kollegor?  

 

Självledarskap från ledningen  

Hur upplevs ledarskapet i organisationen?  

Vad har du för relation till din ledare? 

Hur upplever du att ledningen ger stöd till ett självständigt arbete 



 

vi  

 

Upplever du att du att du får möjlighet/frihet att fatta viktiga och betydande beslut? 

Hur uppmuntras ni på arbetsplatsen?  

 

Organisationskultur 

Hur upplever du organisationskulturen på Desenio? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Fredrik Palm 
Bakgrundsinformation 

Namn? 

Ålder? 

Berätta lite om dig själv 

Hur länge har du arbetat på Desenio? 

Berätta om dina arbetsuppgifter på Desenio 

Hur ser en vanlig dag ut på kontoret? 

 

Ledarskap generellt 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?  

Hur skulle det beskriva det generella ledarskapet på Desenio?  

 

Självledarskap 

Vad tänker du på när du hör självledarskap? Vad innebär självledarskap för dig? 

Är självledarskap ett omtalat fenomen på Desenio? 

Vad har du för attityd/inställning till ditt eget arbete? 

Vad innebär motivation för dig?  

Hur upplever du dina möjligheter att självständigt utforma ditt arbete? Hur ser upplägget 

av dina arbetsuppgifter ut?  

Hur upplever du ditt beteende/agerande vid måluppfyllelse eller vid en väl utförd 

arbetsuppgift? 

Hur går du tillväga om du misslyckas med ett mål eller en arbetsuppgift?  

Vad är dina styrkor och svagheter i ditt arbete?  

Hur går dina tankar innan/under/efter utförandet av en arbetsuppgift?  

 

Team 

Hur arbetar ni mellan de olika funktionerna, hur koordinerar ni arbetsuppgifter mellan 

funktionerna? 

Vad har du för relation till dina kollegor?  

Organisationskultur 

Hur upplever du organisationskulturen på Desenio? 

 


