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Abstract 
Title: From an "I" to "we" organization 
 
Authors: Amanda Niklasson & Sanna Sjögren 
 
Organizational culture is itself a phenomenon, affecting several dimensions within an           

organisation, such as norms, values and expectations. Previous research has shown that            

leadership is linked to organizational culture, as leadership influence can change the effort of              

employees in the organization as well as their values and beliefs. The aim of the study is thus to                   

explore and create an understanding of how leaders and employees in a company experience the               

relationship between organizational culture and leadership. 

 

To study the phenomena, it has been important to get both leaders and employees perspectives,               

as they together demonstrate the company's organizational culture and leadership. The study is             

qualitatively done and based on ten interviews, five of which are leaders and five are employees,                

based on a larger company in Småland. The empirical material was then analysed using four key                

concepts: organizational culture, leadership, transactional leadership and transformable        

leadership. The study's conclusions are that the organizational culture of this company is             

characterized by the components of trust, transparency, helpfulness and responsiveness. These           

components also appeared to be sought-after properties in the eyes of employees. Today, the              

management works at an individual level, they try to lift and motivate their employees. It was                

also shown that management worked with the organisational culture to create participation, so             

that employees would have more independent responsibility and to strengthen the community of             

the company by strengthening management by organising various activities at working hours and             

after working hours. As a result, the company's management was considered to relate to the               

transformative leadership style. 
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1. Inledning 
Kultur är ett fenomen som har en betydelsefull funktion då den som dimension i både teori och                 

praktik är central i ett flertal aspekter inom organisationer. Ett företags organisationskultur består             

av olika delar såsom normer, föreställningar och värderingar (Alvesson, 2015, s.16). Ledarskapet            

har en central del i organisationen, då individerna präglas och influeras av vad en ledare säger                

och gör. Yukl  (1989 se Alvesson, 2015, s.120) menar att en ledare: 

 

utövar inflytande över viktiga mål och strategier, över de anställdas hängivenhet och            

efterlevnad av de påbud som skall uppnå målen, inflytande över gruppsammanhållning           

och identifikation med inflytande över organisationskulturen. 

 

Till följd av detta är organisationen samt dess kulturs funktionalitet beroende av att ledaren och               

medarbetarna samarbetar samt delar gemensamma mål och värderingar. En ledares kunskap har            

en nära koppling till företagets organisationskultur, eftersom förståelsen kring organisationen,          

arbetsuppgifter och liknande behövs för att kunna påverka och värna om kulturen. Det är av vikt                

för alla i organisationen att veta om strategiska förändringar, ledarskapet samt förhållandet            

mellan ledare och medarbetare. För att detta ska fungera behöver ledaren vara tydlig i              

organisationen när denne redogör för olika ting, vilket exempelvis kan göras genom att ge ut ett                

ramverk till alla medarbetare. Ramverket bör innefatta organisationens kultur, dess innebörd           

samt vad organisationen skall symbolisera, för att vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet.             

Kultur och ledarskap är därför centrala komponenter i en organisation (Alvesson, 2015, ss.13,             

124, 138 & 235-236). Med hänsynstagande till det, ämnar denna kandidatuppsats att skapa en              

förståelse för hur organisationskultur och ledarskap påverkar inom ett företag. I detta fall på ett               

utvalt företag beläget i Småland. För att få en bättre bild av detta har vi gjort tio intervjuer, med                   

fokus på ledares och medarbetares upplevelse av företagets organisationskultur, ledarskap samt           

hur ledningen kan influera organisationskulturen. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer utforska och skapa en förståelse för hur               

ledare och medarbetare i ett företag upplever relationen mellan organisationskultur och           

ledarskap. För att kunna besvara syftet har vi formulerat tre övergripande frågeställningar:  

 

- Hur upplevs organisationskulturen på företaget? 

- På vilket sätt arbetar ledningen med organisationskulturen inom företaget? 

- Hur uttrycks ledarskapet i organisationen utifrån ett ledare- och medarbetarperspektiv? 

3. Tidigare forskning 
I uppsatsens följande del presenteras tidigare forskning, som behandlar forskningsfälten          

ledarskap och organisationskultur. Detta då dessa lyfter fram olika ledarstilar samt vad som             

utifrån deras studier har betraktats vara fördelaktiga egenskaper hos en ledare, vilket Ogbonna             

och Harris (2000), Simosi och Xeniko (2010) samt Syafii, m.fl. (2015) talar om. Det lyfts även                

fram hur en ledare leder genom en förändring, organisationskulturens kännetecken samt           

förhållandet mellan de två fälten. Kapitlet avslutas med ett stycke där vi förklarar och diskuterar               

hur den tidigare forskningen ansluter sig till vår studie. 

3.1. Organisationskultur 

Tidigare forskning om fenomenet organisationskultur visar på att den är sammankopplad med            

ledarskap (Buble, 2012, Hao & Yazdanifard, 2015, Ogbonna & Harris, 2000, Sergiu, 2015). Ett              

företags organisationskultur visas genom vilka värderingar, övertygelser och antaganden som          

råder på arbetsplatsen. Organisationskulturen kan därför användas som en riktlinje för företaget,            

där alla parter får förståelse för hur de skall bete sig och agera. Det gör det lättare för företaget att                    

bli en trivsam arbetsplats. (ElKordy, 2013, s.15, Syafii, m.fl, 2015, ss.1142-1143).  
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Mohelska och Sokolova (2015) skriver i sin studie om fenomenet organisationskultur och dess             

olika kännetecken. Fenomenet kan definieras på olika sätt eftersom kulturen själv påverkas av             

olika faktorer, såsom företagets historia och företagets geografiska plats (Mohelska & Sokolova,            

2015, s.1012). Den formella definitionen görs med hänsynstagande till kognitiva ramar såsom            

attityder och värderingar (Greenberg & Baron, 1997 se Mohelska & Sokolova, 2015, s.1012),             

samt genom kollektivt tänkande såsom känslor och vanor (Clemente & Greenspan, 1999 se             

Mohelska & Sokolova, 2015, s.1012). Dessa nämnda faktorer får sin betydelse genom            

medlemmarnas samverkan. Ett företags organisationskultur går därav att känneteckna genom          

dess rådande sociala klimat (Mohelska  & Sokolova, 2015, s.1015).  

 

Sergiu (2015, s.140) skriver att förhållandet mellan komponenterna organisationskultur och          

ledning kan forma medarbetares beteenden och attityder i företaget. Han belyser även att om              

man vill förändra ledning och organisationskultur måste man börja med att förändra företagets             

värderingar, då det ses som nyckeln till att förstå en kultur. Här är det viktigt att medarbetarna                 

har förtroende för ledaren, så att ledaren kan leda dem genom förändringen (Sergiu, 2015, s.141).               

Detta visar även i vilken bemärkelse organisationskultur och ledarskap är sammankopplade.           

Ledarstilen är en väsentlig del i att skapa en trivsam kultur på företaget, men denna kultur kan                 

endast skapas om det finns ett förtroende mellan de två parterna, det vill säga medarbetare och                

ledare. Till följd av det behöver parterna lita på varandra så att ledaren genom dennes kunskaper                

skall kunna forma en kultur i organisationen, vilket visar sammankopplingen mellan ledarskap            

och organisationskultur utifrån ett annat perspektiv (Ionescu, 2014 se Hao & Yazdanifard, 2015,             

s.2). Kulturen har en inverkan på företagets resultat, när medarbetarna känner ett stort             

engagemang och en känsla av ökat ansvar. Då kan även företagets resultat förbättras och              

företagets mål uppnås (Hao & Yazdanifard, 2015, Mohelska & Sokolova, 2015, Sergiu, 2015).             

Gemensamt för dessa studier är att syftet har varit att undersöka sambandet mellan ledarskap och               

organisationskultur. Detta sker med olika inriktningar på studierna, såsom hur sambandet kan            

utveckla en stark organisationskultur men även hur sambandet kan förbättra den nuvarande            

arbetsmiljön (Hao & Yazdanifard, 2015, Mohelska & Sokolova, 2015, Sergiu, 2015).  
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Ogbonna och Harris (2000, ss.770-771) redogör i studien Leadership style, organizational           

culture and performance: empirical evidence from UK companies för att organisationskultur och            

ledarskap är sammankopplade. Det visas genom att beskriva en dynamiskt pågående process            

mellan fenomenen, där sambandet mellan ledarstil och organisationens prestation förmedlas          

genom organisationskulturens form. Företagets kulturella egenskaper tillkommer genom ledaren         

när ett företag skapas och i samband med organisationens utveckling påverkas av ledarens             

ageranden. Till följd av det menar Ogbonna och Harris (2000, ss.767-770) att ledaren både              

skapar och formas av organisationskulturen. Detta resultat har framkommit genom en           

litteraturundersökning¨, som har utgått från tre teman: Ledarskap och prestation,          

organisationskultur och prestation samt ledarskap och organisationskultur. Buble (2012) visar          

samma resultat i studien Interdependence of organizational culture and leadership styles in            

large firm, där framkommer det en signifikant positiv korrelation mellan ledarstilar och            

organisationskultur.  

 

Melander (2013, s.28) lyfter fram i studien Kassakultur i förändring Samspelet mellan            

organisationskultur och administrativa reformer på Försäkringskassan, att ledningen i ett          

företag kan använda sig av organisationskulturen för att förändra arbetsinsatsen hos           

medarbetarna i organisationen. Syftet med studien var att studera förändringar inom           

Försäkringskassans organisationskultur. För att möjliggöra detta tillämpades fyra        

förvaltningsmodeller: den byråkratiska, den professionella, folkrörelsemodellen samt       

marknadsmodellen. Författaren kunde på så sätt begripa och observera hur “försäkringskassorna           

gick från att vara rotade i en småskalig folkrörelsetradition till att bli en stor, statlig myndighet”                

(Melander 2013, s.220). I studien konstaterades det att om medarbetarna i organisationen följer             

de givna normerna blir arbetet mer glädjefyllt och berikande. Detta resultat synliggjordes genom             

56 intervjuer med medarbetare på Försäkringskassan, varav vissa intervjuer har varit           

fokusgrupper. Materialet grundar sig även på tidningsmaterial från Försäkringskasseförbundet         

och Försäkringskassan. Variationen av materialet ledde till att författaren fick förståelse för            

Försäkringskassan som organisation, de mänskliga rösterna fångades upp samt gavs en förståelse            

för språkbruket mellan personalen (Melander, 2013, ss.75, 143 & 219-220).  
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3.2. Ledarskap 

Hao och Yazdanifard (2015) har författat studien How effective leadership can facilitate            

change in organizations through improvement and innovation, där Ganta och Manukonda (2014            

se Hao och Yazdanifard, 2015, s.2) benämner ledarskap som en förmåga att kunna påverka eller               

förändra en individs värderingar, föreställningar, beteenden och attityder. Framgångsfulla ledare          

behöver bibehålla en tydlig riktning till sina anställda, motivera dem till att engagera sig i sitt                

arbete samt att motivera dem till att arbeta tillsammans genom dylika situationer. Dessa faktorer              

tillämpas av ledaren för att organisationen skall uppnå sina mål (Wasim & Imran, 2010 se Hao &                 

Yazdanifard, 2015, s.1). Förtroende har visat sig vara en betydelsefull faktor för ledarskapet,             

eftersom det kan bidra till ett större engagemang hos de anställda. Förtroendet är även viktigt i                

bemärkelsen av en förändring av organisationen, eftersom människor tenderar att följa sin ledare             

om de litar på att de leder dem rätt väg (Stacey m.fl., 2011 se Hao & Yazdanifard, 2015, s.2).                   

Vid en förändring behöver ledaren först anpassa sig till förändringen, behålla kontroll, ta             

kommando samt acceptera förändringen. Det sistnämnda kan göras genom att ledaren skapar en             

ny rutin för sitt arbetslag. Där är återigen förtroendet väsentligt för att medarbetarna ska följa               

ledaren. Inom en organisation förekommer det olika typer av situationer och förändringar, därför             

behöver ledaren kunna anpassa sig baserat på den givna situationen samt till vilka personer det är                

den skall leda (Hao & Yazdanifard, 2015, ss.1 & 3-4, Karp & Helgø, 2009, s.887, Sergiu 2015,                 

s.138). 

 

Karp och Helgø (2009, ss.881-883) skriver i studien Leadership as identity construction: The act              

of leading people in organisations att ledarrollen inte endast präglas av specifika egenskaper,             

utan bör även betraktas som en skapad identitet utifrån den person som innehar rollen. Detta               

synsätt kallas för komplexitetstrategi. Ledarskapet ses då som ett objekt samt en separat enhet att               

studera ur ett samhällsperspektiv. Ledarens identitet frambringas genom de interaktioner och           

kommunikationer, som förekommer i organisationen mellan ledaren och medarbetare, vilket          

påvisar en dynamisk process mellan parterna (Karp & Helgø, 2009, s.883). Det redogörs även för               

olika sätt att studera ledarskap på. Där visas det att ledarskap bör studeras utifrån attributer               
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istället för sökandet av idealet. Utifrån en objektifierad syn ges förståelse för ledarskapets dåtid,              

nutid samt deras framtidsplaner. Det finner sig även poängrikt att studera valen, som en ledare               

gör då dessa ofta är värdebaserade och synliggör ledarens värderingar samt dennes framträdande             

roll. Resultaten från studien är baserade på en konceptuell analys (Karp & Helgø, 2009, ss.880,               

887 & 889). 

 

Tidigare forskning visar att det finns olika ledarstilar, där transformellt- och transaktionellt            

ledarskap var extra uppmärksammat. Transformellt ledarskap är en ledarstil, där ledaren följer            

upp sina medarbetares arbete och ständigt försöker att motivera dem till att göra ett bra arbete                

(ElKordy, 2013, ss.15-16). Denna typ av ledarskap baseras på sociala utbyten utifrån fyra             

komponenter: karisma, inspirationsmotiv, intellektuell stimulans samt individualiserat       

hänsynstagande. Ledaren arbetar därför efter inre belöningar hos sina medarbetare samt visioner            

istället för gränser (Ogbonna & Harris, 2000, s.770, Simosi & Xenikou, 2010, s.1600, Syafii,              

m.fl., 2015, s.1143). Transaktionellt ledarskap är istället baserat på ett system, som präglas av att               

företagets mål nås genom komponenterna belöning och bestraffning (Syafii, m.fl., 2015, s.1143).            

Ledarstilen är baserad på materiellt/ekonomiskt utbyte, som framkallar ett belöningsbeteende hos           

medarbetarna. Till följd av det finns det tydliga krav från ledaren på vad som förväntas av de                 

olika rollerna inom organisationen. Det finns ett stort egenintresse och kan förknippas med en              

kortvarig rättvisa, för det arbete som blir gjort (Ogbonna & Harris, 2000, s.770, Simosi &               

Xenikou, 2010, s.1600). 

3.3. Diskussion om tidigare forskning 

Med utgångspunkt i tidigare forskning har vi fått en förståelse för vad som kännetecknar ett               

fördelaktigt ledarskap, en givande organisationskultur, olika ledarstilar samt hur         

organisationskultur och ledarskap är sammankopplade. Det har genom tidigare forskning blivit           

tydligt att man som ledare påverkar både organisationens resultat och trivseln hos sina             

medarbetare, då ett ledarskap bygger på sociala utbyten. En ledares agerande har därför visat sig               

väsentligt i skapandet av organisationskulturen och kommer i denna studie att betraktas som en              
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ingång, då vi delvis avser att undersöka hur ledningen arbetar med organisationskulturen på             

företaget.  

 

Detta berörs som sagt i de tidigare studierna och vår studie kommer därav att gå i samma linje.                  

Dock avser vi få en tätare förståelse för organisationskulturen genom att tillämpa olika aspekter              

av ledarskap, såsom ledarens agerande och förhållningssätt. Vi vill därav i denna studie             

undersöka hur organisationskulturen och ledarskapet upplevs på företaget utifrån både ledare och            

medarbetares perspektiv. Till följd av detta behövs även en grundligare förståelse för ledarskap             

och olika ledarstilar, för att vi ska kunna förstå vad det är vi ser och hör. Detta görs genom att                    

analysera både ledarens ageranden och förhållningssätt samt medarbetarnas upplevelser och          

åsikter, utifrån det material som samlas in, för att sedan se huruvida deras syn stämmer överens                

med varandra. För att kunna möjliggöra detta tar vi avstamp i de tidigare studierna, som givit oss                 

en förförståelse för fenomenen. Genom studien kommer vi att kategorisera och tematisera våra             

intervjuguider samt teoretisera de relevanta begreppen som organisationskultur, ledarskap,         

transformellt- och transaktionellt ledarskap. Den tidigare forskningen kommer även att följa med            

oss i analysen. Sergiu (2015) hjälper oss att få en förståelse för ledarskapet ur ett               

förändringsperspektiv. Skillnaden från många av de tidigare studierna är att vi kommer att             

undersöka detta genom den kvalitativa metoden intervjuer. Det görs för att vi vill få en bättre                

förståelse för deras erfarenheter samt mer beskrivande svar. Detta kommer även att argumenteras             

ytterligare för i metodavsnittet.  

4. Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel teoretiseras begreppen: organisationskultur, ledarskap, transformellt- och         

transaktionellt ledarskap. Begreppen har tillämpats i studien för att kunna analysera det            

insamlade materialet samt skapa en förståelse för hur både ledare och medarbetare upplever             

relationen mellan organisationskultur och ledarskapet på företaget. Kapitlet avslutas med en           

diskussion om det teoretiska ramverket, där vi förklarar hur begreppen ansluter sig till vår studie.  
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4.1. Organisationskultur 

Organisationskultur betraktas som essensen i ett företags personlighet. Utifrån         

organisationskulturen blir det tydligt vilka föreställningar, värderingar och normer som råder på            

arbetsplatsen. Dessa kan ske genom både omedvetna och medvetna praktiker, men oftast är det              

outtalade föreställningar som visar gruppen hur vissa beteenden och sociala företeelser skall            

tolkas och förstås. Personer som följer dessa normer och föreställningar belönas, medan personer             

som inte följer dem blir utsatta för sanktioner. Det beskrivs även att normerna inte finns givna i                 

människan utan att de finns mellan människor i en grupp och frambringas genom aktiviteten i               

gruppen (Alvesson, 2015, ss.9, 16 & 54). Kulturbegreppet synliggör innebördsdimensionerna i           

normerna, som skapar en mening till dem (Alvesson, 2015, s.75). Organisationskulturen används            

“ … som ett sätt att förstå organisationens liv i hela dess rikedom och alla dess variationer.                 

Kulturbegreppets centrala ställning bygger på att koordinerade handlingar förutsätter         

gemensamma innebörder och föreställningar.” (Alvesson, 2015, s.9). I den aspekten blir kulturen            

en riktlinje för vilka fenomen, som betraktas vara meningsfulla och förståeliga inom en grupp.              

Av den anledningen är kulturen väsentlig vid skapandet av förståelse för beteenden och andra              

sociala företeelser.  

 

Det är grundaren av företaget som etablerar organisationskulturen och för att den skall kunna              

växa behöver ledningen i företaget anamma den (Kunda, 2006, s.80). Ledningen innehar för             

företaget en betydelsefull roll, då ledningen påverkar vilka normer som skall sändas ut till              

resterande medarbetare. Dessa normer ger medarbetarna en uppfattning om att det finns ett             

fördelaktigt sätt att agera på och förhålla sig till. Det är viktigt att alla inom företaget har                 

likartade föreställningar kring diverse arbetsuppgifter för att de skall fungera på ett gynnsamt sätt              

(Alvesson, 2015, ss.29-30). Tidigare nämnts betraktas organisationskulturen, som essensen i          

företagets personlighet och för att den skall få en betydelsefull funktion behöver den anammas              

och dagligen tillämpas av både ledning och medarbetare. De företag som är medvetna om att               

kulturen behöver hanteras av ledningen och värnas av samtliga, förknippas vara framgångsrika            

och betraktas som en välfungerande organisation. Då företag som innehar en tydlig ram/riktlinje             
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för dess organisationskultur minskar risken för att anställda skall känna sig osäkra på vissa              

yttranden och handlingar (Smircich 1985 se Alvesson, 2015, s.9).  

4.2. Ledarskap  

Ledarskapet betraktas som en väsentlig del i utvecklingen för organisationer. En vanlig tolkning             

av ledarskap är “konsten att få människor att utföra saker och få dem mot samma mål” (Önnevik,                 

2010, s.21). Kännetecken för ett fördelaktigt ledarskap är att personen i fråga kan motivera sina               

medarbetare, frambringa tydliga mål och inneha en god självinsikt samt vara kunnig i             

kommunikation och ha förmågan att kunna utveckla sina medarbetare. Det sistnämnda görs            

exempelvis genom beröm och utbildning. Kommunikation är viktig i bemärkelsen om hur man             

kommunicerar samt ledarens förmågan att anpassa sig beroende på den givna situationen            

(Önnevik, 2010, ss.81-82). 

 

En ledare kan skapa delaktighet genom att låta medarbetarna vara med och skapa nya mål eller                

strategier, som verksamheten avser att tillämpa. Det är viktigt att ledaren är tydlig angående              

syftet med de nya målen eller strategierna och att det ges en begriplig förklaring till varför dessa                 

skall tillämpas. Människor tenderar att bli motiverade när de känner en stimulans av att få ansvar                

för specifika arbetsuppgifter (Önnevik, 2010, ss.24-26, 56). Det är viktigt att kunna läsa av              

medarbetarnas styrkor och svagheter, så att ledaren kan fördela uppgifter utifrån deras            

egenskaper och att få organisationen att fungera optimalt. Genom att vara medveten om detta får               

ledaren förståelse för hur den skall motivera sin personal. Därför behöver ledaren ha förståelse              

för olika beteenden, ha förståelse för sina medarbetares måenden samt hålla en öppen diskussion              

med dem. Önnevik menar även att innehavandet av en ledarroll kan förklaras som coachande till               

övrig personal, eftersom dess roll är att vägleda och motivera (Önnevik, 2010, ss.24-26, 56, 66 &                

70).  

 

4.2.1. Transformellt ledarskap 

I denna uppsats kommer vi förstå transformellt ledarskap utifrån Bass teoretiserande (1985 se             

Nilsson, 2005). Ledarskapet kan förklaras utifrån fyra dimensioner. Den första är att en ledare              

13 
 



  
behöver besitta en viss karisma. det innebär att en ledare bör ha förmågan att fatta de beslut, som                  

gynnar både företaget och sina kollegor. En ledare bör besitta egenskaper som uthållighet och              

beslutsamhet samtidigt som denne bör ha en hög moral, eftersom det bidrar till att ledaren blir                

respekterad och får ett förtroende från sina medarbetare (Bass, 1985 se Nilsson, 2005, ss.36-37).              

En transformell ledare behöver kunna motivera personalen, vilket kan göras genom att inspirera             

dem till att nå högre mål. Det är nödvändigt att ledaren kan skapa de förutsättningar som behövs                 

för att medarbetarna ska kunna förstå det meningsfulla i arbetet och skapa stimulans. En              

transformell ledare bör även uppskatta individens ansträngningar och ha förståelse för den            

enskilde individens behov (Bass, årtal se Nilsson, 2005, ss.38 & 42). Dessa fyra nämnda              

dimensioner kan ses, som byggstenar och alla behövs eftersom de kompletterar varandra och bör              

därav inte användas enskilt (Bass, 1985 se Nilsson, 2005, s.42).  

 

4.2.2. Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap kommer i denna uppsats att teoretiseras som ett byte mellan ledare och              

medarbetare, där ledaren vädjar till medarbetarens eget intresse för att man skall kunna komma              

fram till en överenskommelse. Denna ledarstil betraktas vara mer byråkratisk och innebär att             

ledaren bestämmer hur medarbetare skall agera, genom att tillämpa olika riktlinjer (Bass, 1985 se              

Nilsson, 2005, ss.34-35). Bass (1985 se Nilsson, 2005, s.34) menar att denna process kan              

förstärka medarbetarnas tillfredsställelse och att de på så sätt uppnår sina givna mål. Inom det               

transaktionella ledarskapet ses kontrollen, som en ”piska” och syftar till bestraffning. När ledaren             

i sitt aktiva ledarskap märker problemet och i sitt passiva ledarskap märker att inga åtgärder görs.                

Denna typ av ledarskap benämns som otillräckligt och krävs det mer av ett ledarskap än att ha ett                  

överenskommelse och belönings-/ bestraffningssystem (Bass, 1985 se Nilsson 2005, ss.35-36).  

4.3. Diskussion om det teoretiska ramverket 

Begreppen här ovan finner sig relevanta av den anledningen att de följer oss genom hela studiens                

gång. Utifrån begreppen har vi konstruerat våra två intervjuguider (Bilaga A & B), och genom               

begreppen kommer vi även senare att sortera och analysera vårt insamlade material. I             

organisationskulturens ramverk får vi en förståelse för hur gemenskapen och sammanhållningen           
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skapas samt bevaras inom ett företag. Denna studie lägger ett stort fokus på den inverkan ledaren                

har. Till följd av det har det varit viktigt att förstå hur ledaren sänder ut vissa normer genom sitt                   

agerande samt hur ledaren får resterande medarbetare att anamma dessa. Därav har vi valt att               

tillämpa Alvessons (2015) teori om organisationskultur, med hänsynstagande till att han redogör            

för både organisationskulturens innehåll samt ledningens roll inom fenomenet. Genom att           

teoretisera begreppet organisationskultur kommer vi i analysen få en förståelse för hur den             

framstås som inom företaget, utifrån informanternas perspektiv. Det ger oss en insikt i vad              

informanterna anser vara fördelaktigt eller vad företaget eventuellt behöver jobba mer med, för             

att uppnå en ökad trivsel och gemenskap. I ramverket för ledarskap har vi valt att tillämpa                

Önneviks (2010) teori, eftersom han bidrar med en förståelse för ledarskap utifrån olika aspekter.              

Exempel på en aspekt som det redogörs för är kännetecken kring ett fördelaktigt ledarskap. Efter               

att ha satt oss in mer i ledarskap, har vi även funnit att ledarstilarna transformellt- och                

transaktionellt ledarskap kommer att bli ytterligare teoretiska ramverk i vår studie. Detta med             

tanke på att dessa ledarstilar har visat sig vid upprepade tillfällen bland de andra fenomenen i den                 

tidigare forskningen. För att teoretisera ledarstilarna och få förståelse för vilka aspekter som             

utgör respektive ledarstil samt hur dessa möjligen kan påverka organisationen, kommer vi att             

använda oss av Bass (1985 se Nilsson, 2005) teori. Detta kommer sedan kopplas samman med               

organisationskultur för att ge en förståelse för skillnaderna som visas utifrån hur företaget blir              

styrt.  

5. Metod 
I detta avsnitt redovisas studiens forskningsmetodologiska infallsvinkel, som i denna studie är            

den kvalitativa metoden intervjuer. Kapitlet introduceras med en fördjupande beskrivning av           

intervjuer, som följs av studiens urval. Studiens tillvägagångssätt kommer att presenteras med            

efterföljande bearbetning av materialet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens           

metodologiska överväganden. 
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5.1. Intervjuer 

Vi valde i denna kandidatuppsats att tillämpa en kvalitativa metod, i form av intervjustudie, med               

syfte att genom informanternas berättelse få en förståelse för hur organisationskulturen upplevs            

utifrån både ledare- och medarbetares perspektiv. Det ger oss ett mångsidigt intryck av deras              

livsvärldar och på så sätt kan vi konkretisera det (Rennstam & Wästerfors, 2015, ss.28-29).              

Intervjuer är en vanlig metod att använda sig av och det kan ses som en social teknik, där jaget                   

hamnar i fokus genom en konstruktion. Intervjuer är en fördelaktig metod då man med dem               

“frambringar både föreställningar och individuella subjektiviteter och kollektiva sociala och          

politiska mönster”, vilket innebär att man är ute efter någons uppfattning och perspektiv (Kvale              

& Brinkman, 2014, ss.18, 28 & 123). I denna studie använder vi oss av både begreppsintervju                

och narrativ intervju, eftersom dessa kompletterar varandra. Begreppsintervjuer utgår från att få            

begrepp förklarade. Här åsyftar vi att få våra begrepp ledarskap och organisationskultur            

förklarade, i bemärkelsen hur informanterna uttrycker sig inom organisationen och hur de            

förklarar de olika fenomen, för att få en förståelse för dem (Kvale & Brinkman, 2014,               

ss.192-194). Narrativ intervju handlar om att lyssna till de historier som berättas och den sociala               

strukturen som de berättas i. Här åsyftar vi att få en inblick i och förståelse för organisationen,                 

hur den upplevs samt hur den tar sig uttryck i de olika berättelserna från informanterna (Kvale &                 

Brinkman, 2014, ss.192-194) 

5.2. Urval 

Urvalet av informanter till denna studien kommer från ett större företag i Småland. I november               

2019 genomfördes totalt tio intervjuer på ca. 45 minuter, varav fem intervjuer var med              

informanter som hade en ledarroll och fem intervjuer där informanter var medarbetare.            

Uppdelningen mellan män och kvinnor var, sex män och fyra kvinnor.  

 

Ahrne och Svensson (2015, s.40) redogör för att en samhällsvetare ofta gör ett tvåstegsurval. Då               

vi avser undersöka relationen mellan organisationskultur och ledarskap behövs det först göras ett             
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urval av en organisation. Med hänsynstagande till att vi hade en kontaktperson, det vill säga vår                

gate keeper, kan vårt urval därav betraktas vara ett bekvämlighetsurval. För att få tillgång till               

informanter, krävs ett samarbete med någon ansvarig inom organisationen (Ahrne & Svensson,            

2015, s.40). I detta avseende hjälpte vår kontaktperson oss att finna resterande informanter             

utifrån vilka roller de besatt, det vill säga ledare eller medarbetare. Ahrne och Svensson (2015,               

s.40) menar att innehavandet av kriterier, såsom roller, resulterar i ett generaliserbart material.             

Fördelarna med vårt urval är att det har givit oss en enkel access till företaget. Tidsmässigt är det                  

att föredra, då vi snabbt har kunnat komma igång och samlat in vårt material och därefter fort                 

kunnat påbörja och bearbeta resultatet samt analysen. En nackdel som framkom var däremot att              

vi genom vår kontaktperson kommit nära fältet, vilket ledde till att där fanns tidigare kända               

personer. 

5.3. Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till fältet kontaktade vi en bekant som hade en bra ingång till ett företag, där                   

denne även arbetade. Denna person förblev vår kontaktperson och ledde oss vidare till ytterligare              

personer som skulle kunna vara relevanta för vår studie. Från vår kontaktperson fick vi              

mailadresser till dessa. Därefter skickades ett mail ut, där vi presenterade oss, uppgav             

uppsatsens syfte och berättade att vi hade hört att de kunde tänka sig att bli intervjuade till vår                  

kandidatuppsats. Vi kontaktade, som tidigare nämnts tio personer varav fem var i någon typ av               

ledarroll och fem var medarbetare. I mailet gavs förslag på datum och tid för intervjuer, där de                 

fick bekräfta sin tid alternativt föreslå en ny tid. Intervjuerna blev lagda över två dagar och som                 

hjälp från företagets sida erbjöds vi två konferensrum som vi kunde genomföra intervjuerna i, för               

att förbli ostörda. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade (Bilaga A & B), eftersom vi ville ge utrymme för eventuella              

följdfrågor som skulle kunna uppstå samt för att deltagarna själva skulle kunna leda oss fram till                

intressanta aspekter. Vi arbetade fram två olika intervjuguider beroende på om det var en ledare               

eller en medarbetare som skulle intervjuas. Exempel på en fråga, som vi ville få både ledares och                 

medarbetares perspektiv på, såg ut såhär till ledarna: “Hur går du tillväga för att motivera de                
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anställda till att uppnå företagets mål?”, och till medarbetarna: “Hur motiverar din ledare dig till               

att göra ditt arbete?” (Bilaga A & B). Detta gjordes för att frågorna behövde vinklas beroende på                 

dess perspektiv, berättelse eller situation som vi ville få fram. Däremot skapades vissa frågor till               

ena parten men inte den andra, eftersom vi i sammanhanget endast var ute efter den ena partens                 

perspektiv. Exempel på detta är frågan vi gav till medarbetarna: “Anser du att du och din chef                 

har ett liknande tankesätt? Har ni samma mål och värderingar? Förklara!” (Bilaga B). Den frågan               

gav oss en förståelse för vad som är förstått av medarbetarna gällande värderingar och mål.  

 

Vi har byggt våra intervjuer efter personer som innehar specifika roller i en specifik miljö. Till                

följd av det får vi fakta kring det sociala istället för det privata, vilket menas med att                 

intervjustudien riktas beroende på vilken kunskap den intervjuade besitter (Kvale och Brinkman,            

2014, s.129). Intervjuguiderna (Bilaga A & B) började med bakgrundsfrågor för att skapa en              

avslappnande miljö och för en förståelse om informantens roll. Guiden var sedan tematiserad             

efter två teman: ledarskap och organisationskultur. Där ville vi få ut material, som visade på               

vilken typ av ledarskap som var åtråvärd, hur organisationskulturen såg ut samt brister och              

styrkor i respektive tema. Frågorna var öppna, med syftet att få ta del av informanterna               

uppfattningar och åsikter genom deras berättelser. Vi försökte även undvika “ja” och “nej” frågor              

då dessa inte skulle ge någon god empiri för vår studie. Det är även viktigt att ha i åtanke att det                     

som framkommer i intervjuerna endast är personliga antaganden, utifrån deras uppfattningar och            

åsikter. Att ta ställning till att det är personliga antaganden är en viktig del att fortsätta med                 

genom hela uppsatsen och dess analys, eftersom detta bara är ett stickprov som ska visa helheten.                

Dock kan det i helheten finnas undantag något som inte ses här men måste finnas med i åtanke                  

(Becker, 2008, s.68). Slutligen transkriberade vi alla intervjuer, redovisade materialet samt           

kodade materialet utifrån vårt analytiska spår och teoretiska ramverk.  

5.4. Bearbetning av materialet 

Efter att vi hade samlat in och transkriberat materialet gjordes det en sammanställning, för att få                

en övergripande blick av vårt material. Denna process kallar Charmaz för kodning som innebär              

att “man sätter ord på vad man läser” (Charmaz, 2006 se Rennstam & Wästerfors, 2015, s.34). I                 
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denna delen av processen kom vi till insikt om att vi behövde ytterligare begrepp utöver               

organisationskultur och ledarskap samt ytterligare kategoriseringar, för att kunna förklara vad           

som framkommit ur materialet. Creswell (2014, ss.65-66) förespråkar här att man i en kvalitativ              

studie bör samla in ett detaljerat material från informanterna, genom att använda sig av öppna               

frågor i intervjuguiden (Bilaga A & B). Därefter bör det empiriska materialet tematiseras upp i               

kategorier, utifrån kategorierna kan man sedan finna mönster i det framtagna materialet. Dessa             

kan sedan jämföras med den tidigare forskningen och studiens teoretiska ramverk (Creswell,            

2014, s.66), vilket vi har valt att utgå från i bearbetning av materialet där vi sorterar vårt                 

empiriska material genom kategorierna organisationskultur, arbetsmiljö och ledarskap. Här tog vi           

hjälp av begreppen transformellt- och transaktionellt ledarskap samt underkategorierna som          

exempelvis upplevelsen av företagets organisationskultur, trivseln på företaget och         

medarbetarnas syn på ledarskapet. Detta synliggör hur vi använder oss av Charmaz            

kodningsprocess (2006 se Rennstam & Wästerfors, 2015 s.34). 

 

Utöver kodningen och kategoriseringen kommer även Gubriums och Holsteins (1997 se           

Rennstam & Wästerfors, 2015, ss.53-57) teoretiska spår analytic bracketing att tillämpas i en             

kombination med vad- och hur- frågor. Analytic bracketing syftar till att forskaren bör lyssna på               

vad det är informanten säger i sin intervju och sedan studera detta i analysen. Utöver detta bör                 

forskaren även studera hur personen uttrycker sig när den svarar, både i tal och kroppsligt på                

plats (Rennstam & Wästerfors, 2015, ss.53-57). Det skulle kunna förklaras som att istället för att               

studera orsakerna, som läggs fram i intervjuerna studerar man processen för orsakerna och där              

hitta skillnaderna och sambanden i materialet (Becker, 2008, s.72). Kombinationen av vad- och             

hur- frågor kan leda vidare till svar på varför- frågor (Rennstam & Wästerfors, 2015, ss.53-57). I                

vår studie tillämpas detta på materialet i bemärkelsen att det kommer analyseras utifrån vad              

informanterna säger om organisationskulturen och ledarskapet på företaget, vilket följs av hur            

och varför de väljer att delge den informationen.  

19 
 



  

5.5. Etiska överväganden 

Det finns vissa etiska principer att ta hänsyn till vid intervjuer. Först och främst att vi inte är                  

intresserade av den privata personen, utan vi är intresserade av deras anställning och hierarkiska              

position. Av den anledningen kommer inga frågor kring den personliga bakgrunden att ställas,             

utan istället kommer det bara ställas frågor om deras yrkesbakgrund (Bilaga A & B). Vi har även                 

valt att inte sätta ut hur länge de jobbat på företaget då vi i efterhand insåg att detta skulle avslöja                    

internt vem som var vem. Vi kommer ge informanterna andra namn i studien för att anonymisera                

dem både för utomstående och varandra. Det görs även för att skapa en personlighet till               

respektive namn genom uppsatsen samt att lättare kunna koppla dem till analysen, därför är deras               

namn även ändrade i Bilaga C. Av den anledningen kommer vi inte att skriva ut deras                

arbetsområde eller hur länge vardera person har varit anställda inom företaget, då vi i efterhand               

har sett att detta avslöjar för mycket. Intervjuerna är även konfidentiella och ingen medverkande              

ska känna sig obekväm med att vad som sägs kommer ut eller andra känner till (Vetenskapsrådet,                

u.å., s.10). All denna information är viktigt att meddela, så alla känner till förutsättningarna.              

Innan intervjun presenterade vi oss och berättade syftet med studien. Här frågade vi även om det                

var okej för vardera informant att vi spelade in intervjun, med syftet att vi lättare skulle kunna                 

analysera materialet genom att först transkribera det. Utöver att vi informerade informanterna för             

att ge dem förståelse för uppsatsen är det även ett etiskt krav. Därav gavs ett etiskt brev med                  

denna informationen ( Bilaga A, B & C). Deltagandet sker av fri vilja och var och en skall veta                   

vad som händer med det som sägs och vilka rättigheter som finns (Vetenskapsrådet, u.å., ss.7-9).  

5.6. Metodologiska överväganden 

I en tidigare kurs gjordes en forskningsöversikt kring vårt nuvarande ämne. Där visade det sig att                

den vanligaste metoden som användes var litteraturstudie. När vi sökte på tidigare gjorda             

kandidat- och magisteruppsatser, med liknande inriktning framkom till mestadels även där           

litteraturstudier, vilket till en början ledde oss till att följa det spåret av metod. Denna metod var                 

för oss mer okänd, samt verkade intressant att arbeta med eftersom det redan fanns mycket               
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skrivet om ämnet som hade varit intressant att studera närmare och analysera utifrån våra teorier.               

Dock fann vi även andra uppsatser med liknande ämne och inriktning, som var intervjustudier.              

Efter rådgivning och diskussioner valde vi att genomföra studien med hjälp av intervjuer. Därav              

intervjuade vi ett antal ledare och medarbetare i ett företag, för att få höra deras berättelser och få                  

en bättre förståelse för deras organisationskultur samt ledarskap. 

 

Att tillämpa den kvalitativa metoden intervjuer, som vi har tidigare erfarenheter av gör att vi kan                

få en bättre och tätare förståelse för fenomenen. Genom att studera hur ledningen arbetar med               

organisationskultur och hur detta upplevs av medarbetare gynnar intervjuer oss, i bemärkelsen att             

vi då får ta del av deras berättelser. På så sätt ser vi hur ledare och medarbetare arbetar i sina                    

roller och får även bådas perspektiv på dylika situationer och upplevelser. Från medarbetarna kan              

vi se hur ledarens roll framstår och utövas, samt se om det då stämmer överens med vad ledaren                  

har sagt i sin intervju.  

 

Ahrne och Svensson (2015, s.53) redogör för att intervjuer har möjlighet att samla in              

informanternas språkbruk, normer och emotioner. Därav passar intervjuer oss i avseende att de är              

faktorer som hjälper till att förklara och få en förståelse för fenomenet organisationskultur.  

Denna ingående analys hade vi inte kunnat få genom att använda oss av litteraturstudie som               

metod. Ytterligare fördelar med att använda intervjuer som metod var att vi kunde få ett lätt                

tillträde till fältet, eftersom vi använde oss av en kontaktperson. Till följd av det är studien                

baserad på ett bekvämlighetsurval. Vi anser att ett bekvämlighetsurval lämpar sig för studien då              

det fanns en begränsad tid att anpassa sig efter. Genom ett bekvämlighetsurval kan man på ett                

enkelt och snabbt sätt finna personer, som kan vara lämpliga och tillgängliga för studien. Kravet               

till vår kontaktperson gällande urvalet var endast att det skulle vara tio informanter, varav fem               

stycken hade en ledarroll och fem stycken skulle vara medarbetare. Tidigare nämndes det i              

kapitlet 5.2 Urval, att Ahrne och Svensson (2015) antydde att kriteriet av roller av informanter               

bidrar till ett mer generaliserbart material. Med hänsynstagande till att vi har använt oss av ett                

bekvämlighetsurval så minskar denna generalitet, eftersom ett bekvämlighetsurval inte ger någon           

omfattande variation av informanter (Ahrne & Svensson, 2015, ss.24-26, Bryman, 2018, s.244). 
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Här finner det sig även relevant att påpeka att av de tio informanterna, som intervjuades var det                 

två stycken som en av oss kände sedan tidigare. Resterande åtta informanter var okända för oss                

båda. Detta motverkades genom att sätta de två personerna med den andra intervjuaren, där det               

inte fanns någon tidigare relation, för att göra så valida intervjuer som möjligt (Kvale &               

Brinkman, 2014, ss.65-66).  

 

Med hänsynstagande till att vi hade ett bra tillträde till företaget kunde vi snabbt få fram det                 

empiriska materialet. Eventuella nackdelar med att vi valde bort den mest använda metoden:             

litteraturstudie är att vi hade fått ett annat perspektiv på fenomenen då vi istället hade använt oss                 

av sekundärdata och därav fått en uppsats med större omfång av data att analysera. Detta då                

fördelat med en sådan här studie hade även varit fördelaktigt med tid, att det hade givit oss data                  

av kvalite, då den redan är genomarbetad och skådat samt att vi hade haft en chans att ge nya                   

tolkningar till redan funnen data och på så sätt funnit något nytt (Bryman, 2018, ss.384-385).               

Istället tolkas i denna uppsats organisationskulturen och ledarskapsstilar inom ett företag, vilket            

har givit oss en helt annan kandidatuppsats än om vi hade följt det vi funnit i tidigare forskning                  

och gjort en litteraturstudie. Vad som vägde upp till intervjuer var framförallt vår access samt               

som vi nämnde tidigare, nämligen att vi har erfarenhet kring intervjuer, något vi inte har med                

litteraturstudie. Vi missade därför här en möjlighet till att utmana oss själva. Dock innebär det att                

vi kommer kunna ge oss själva mer tid till vår kandidatuppsats, som kommer att vara baserad på                 

helt eget material. Det gör att vi kan tolka materialet både från vad vi har hört och sett. 

6. Presentation av företaget 
Studien är utförd på ett större företag beläget i Småland. Tidigare har detta företag ingått i en                 

större koncern, men är från 2019 helägt genom ett invest bolag. Företaget besitter en resurs på                

cirka 100 anställda och har sin huvudverksamhet i Småland. Hela produktionen och            

administrationsavdelningen, som ansvarar för hela verksamheten i bolaget, befinner sig på denna            

plats tillsammans. VD, Ekonomi, HR, Inköp och Logistik utgår härifrån. Utöver detta har även              

företaget säljkontor och viss lagerverksamhet i andra städer runt om i Sverige. Administrationen             
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använder ett nyrenoverat kontor som från början var tänkt som tillfälliga lokaler 1970, men som               

organisationen har renoverat utefter de behov som finns i dagsläget. 

7. Redovisning av empirin 
Företagets ledning, som har deltagit i undersökningen har varit anställd i företaget allt från en               

månad till 30 år. Samtliga innehar chefsroller för olika definierade områden i företaget. Några av               

dem har inte arbetat länge inom företaget men har sedan tidigare en bred branscherfarenhet och               

har arbetat som ledare inom andra företag under längre tid. Anställningstiden hos medarbetarna             

varierar mellan allt från sex månader till 33 år och har branscherfarenhet av olika områden såsom                

sälj, produktion och administration. Informanterna är här anonymiserade och har getts andra            

namn. I redovisningen av empirin har vi valt att kalla ledarna för Nils, Emma, Max, Simon och                 

Albin. Medarbetarna har vi valt att kalla för Malin, Adam, Sofia, Joel och Elisabeth.              

Redovisningen av det empiriska materialet presenteras i temarubriker. Den första är           

organisationskultur, som innefattar upplevelsen av företagets organisationskultur samt hur         

ledningen arbetar med organisationskulturen. Därefter presenteras tematiseringen gällande        

arbetsmiljö med fokus på trivsel, samhörighet och förtroende. Kapitlet avslutas med           

tematiseringen ledarskap, vilket synliggör för medarbetarnas syn på ledarskapet samt hur           

ledningen ser på och arbetar i sin roll som ledare.  

7.1. Organisationskultur  

7.1.1. Upplevelsen av företagets organisationskultur 

När medarbetarna bads att beskriva företagets organisationskultur och dess värderingar var det få             

som förstod begreppens innebörder och efter att vi förklarade dessa tyckte de fortfarande att det               

var svårt att beskriva fenomenen. Detta kan illustreras med vad Adam säger nedan: 

 

Ja, det är väl att alla är ju lika mycket värda och man känner ju att man respekteras. Det                   

snackas inte heller något bakom någons rygg och det är väl lite såna delar jag har märkt                 

av. Vet inte riktigt vad jag ska svara på detta.  
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Malin berättar att de tidigare har haft konstellationer där chefen och VD:n har varit utländska. Nu                

har de istället en svensk ledning, vilket Malin ser som mer fördelaktigt. Malin menar att det har                 

bidragit till mer öppenhet, ett större förtroende mellan alla parter och en känsla av jämlikhet i                

företaget, vilket illustreras nedan: 

 

Vi är ett team bara med olika arbetsuppgifter och det upplever jag är en stor fördel att vi                  

alla jobbar i den svenska ledarskaps strukturen, att det är mer öppet och mer som ett                

team. Förut var det mycket säkerhet och det är det ju fortfarande. Värderingarna kan              

indelas i olika saker både det här med säkerhet och etik, plus att alltså som jag sa innan,                  

att man ska vara ett team och hjälpas åt.  

 

Sofia säger att man har fått kortare beslutsvägar inom företaget och att det finns ett bra möte                 

människor emellan. Alla på avdelningen känner varandra sedan länge och ingen är rädd för att               

ställa frågor till varandra eller komma med nya förslag. Överlag menar Sofia att företaget har en                

bra organisationskultur och värderingar. Med hänsynstagande till att de har fått ihop grupperna             

på ett sådant sätt där de kan täcka upp för varandra och hela tiden har en hjälpande jargong, både                   

mellan ledare och medarbetare. Nedan ger Sofia ytterligare exempel på vad hon anser bidrar till               

ett behagligt arbetsklimat: 

 

Sen sitter vi även tätt intill varandra vilket är viktigt tycker jag. Nära att kunna fråga 

varandra och inget är för dumt, man kan nästan ropa mellan rummen till varandra. 

 

Ledningen fick sedan frågan vad organisationskultur innebär för dem. Nils berättar då om             

omställningen att gå från att ha anpassat sig till det polska styrelsesättet och sedan gå över till det                  

svenska. Nils menar att han har ett modernare tänkesätt: 

 
Jag förväntade mig att vissa grejer skulle hända och vi hade bestämt det innan men sen                

hände inget och det handlade om att de anställda inte visste ifall de fick göra det eller                 

inte. Det fanns en stor försiktighet här men den har börjat släppa lite. Det har kommit                
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fram att någon hade tidigare tagit egna initiativ, men då hade chefen blir arg och gett en                 

varning. Det dämpar kreativiteten. 

 

En sådan kultur föredrar inte Nils, utan han vill istället att man skall kunna ta egna initiativ och                  

att ledaren inte dämpar kreativiteten hos medarbetarna. Nedan berättar Nils hur han försöker             

motverka det: 

 

Det måste vara mer självständigt. Jag försöker jobba mot det hållet, och jag tycker det är 

ett bra sätt för dels blir man mer engagerad och får faktiskt tänka själv och tycka. Det är 

mer stimulerande och man blir mer motiverad. Det är roligare än att bli direkt styrd. 

 

Liksom Nils nämner Simon denna förändring som skett och att organisationskulturen skiljer sig             

åt mellan de olika länderna. För honom är organisationskulturen en bidragande faktor till att alla               

känner att de får komma till tals och får säga sitt, att alla lyssnar på varandra och arbetar som ett                    

team. Då  kommer gruppen att  uppfylla det givna målet.  

 

Albin säger att organisationskulturen här går steg för steg mot ett bättre värde, då de börjat                

applicera den svenska kulturen allt mer i företaget och successivt lämnat den polska kulturen de               

tidigare haft. Han menar även att organisationskulturen ska inkludera en tydlig bild av hur              

organisationen ska fungera och se ut, men även hur den har fungerat och sett ut, då det förändrats                  

med tiden. Organisationskulturen finns inom företaget och ska genomsyra alla roller, från            

ledningsgrupp och neråt. Albin anser, att företaget lever i en tydlig hierarkisk            

organisationskultur, där det är VD, ledningsgrupp, mellanchefer och sedan resterande i           

organisationen som bestämmer. När Emma ska beskriva vad organisationskultur innebär,          

tydliggör hon att alla medarbetare ska kunna vända sig till vem som helst som är ledare på                 

företaget och att personen ska kunna ta frågan vidare och att det inte skall finnas något stopp.                 

Skulle man inte få respons från sin chef skall man alltid kunna vända sig till någon annan ledare.                  

Emma redogör även för att en ledningsgrupp ska vara stark och stå upp för varandra, när de                 

tillsammans kommer fram till värderingar och beslut som företaget har/ska ta. Dessa skall sedan              
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alla i organisationen bli medvetna om för att få ett gemensamt förhållningssätt. Nedan uttrycker              

Max hur han ser på organisationskultur: 

 

Organisationskultur för mig är ju vilka värderingar som styr, inte vad vi säger utan hur vi                

agerar. 

 

Kulturen för Max ovan, är inte de sloganen de har på hemsidan eller kontentan av vad de säger                  

att de borde göra eller vill göra utan det är vad de verkligen gör. Eftersom han anser att ledarens                   

agerande är en nyckel till organisationskulturen, tenderar det att smitta av sig på resterande              

medarbetare. Max nämner även likasom Albin, att organisationskulturen på denna arbetsplatsen           

är en  klassisk hierarkisk struktur i relation till rapportering och den formella delen.  

 

7.1.2. Hur ledningen arbetar med organisationskulturen  

För att kunna förstå hur ledarna bidrar till organisationskulturen måste först strukturen förklaras             

kring hur de arbetar med exempelvis mål och riktningar. Max säger att det i vanliga fall brukar                 

finnas en styrelse som ger mål och frågor vidare till ledningen. I denna organisationen är det                

istället en representant som tar fram dessa till VD:n. Inom detta företag finns även en               

ledningsgrupp där allt detta arbetas med och sedan får ledarna förmedla det vidare till respektive               

arbetsgrupp. Detta är ett nytt sätt från hur de tidigare arbetat, vilket Emma talar om i sin intervju: 

 

Företagets värderingar fick vi ju egentligen tillsänt till oss, såsom olika policyer och hur              

man ska “IHS” alltså säkerhet och hur man uppför sig mot varandra och hur man uppför                

sig mot leverantörer, kunder och personal, arbetsintervjuer. 

 
Nu när de är en mindre organisation har det visat sig att ett större arbete läggs på ledningen,                  

vilket Emma talar om:  

 

Eftersom vi är i det här förändringsarbetet och min position ingår i ledningsgruppen             

också så de här målen skapas ju i ledningsgruppen. Där har man ju ett ansvar att ta de                  

vidare till sin arbetsgrupp helt enkelt. 
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Nils menar att man som ledare hela tiden påverkar organisationskulturen. Det gäller att vara              

tydlig med vilka deras förväntningar är, vad man sätter upp för mål och vilka ramar och                

regelverk de har att röra sig inom. Nils utvecklar detta med:  

 

Så absolut sätter man kulturen hela tiden och det tror jag man även behöver prata om                

ibland för vi är flera ledare och vi har kanske lite olika bakgrund och är olika individer. 

 
Både Simon och Max menar att man som ledare påverkar organisationskulturen genom sitt             

förhållningssätt, då ens agerande tenderar att smitta av sig. Simon beskriver att han gör detta               

genom att försöka vara öppen, informativ, men också kommunikativ och lyssnande till de             

anställda. Detta visas genomgående hos flera ledare, nedan utvecklar Simon resonemanget: 

 

För jag tror att alla människor har någonting, sin kunskap och sin profession och om man                

då lyckas med det som chef så ska ju den ta det till nästa steg till ledningen, så att man                    

kan få saker gjorda så att riktningen blir riktig. Jag tror att det är oerhört viktigt att man är                   

lyhörd och ser människan. 

 

Även Emma uttrycker att en ledare behöver vara lyhörd:  

 

Så man måste vara lyhörd för vad företaget har för behov just nu och det tycker jag nog                  

att jag kan se ganska tydligt och försöker förmedla till de andra i gruppen. 

 
Det framkommer att lyhördheten bearbetas genom backoffice, där medarbetarna samlar ihop sina            

frågor och skickar dem med deras ledare till ledningen. Enligt Emma kan man även påverka               

organisationskulturen genom arbetsstrukturen. Med det menar hon följande:  

 

Att hitta rätt person till rätt plats, organisera om vissa personer som kanske skulle ha en                

annan position eller inte alls i företaget och bygga upp företaget såsom det bör se ut för                 

att företaget ändras ju över tiden.  
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Detta arbete beskrivs kunna göras på olika sätt. Ett sätt är genom utvecklingssamtal mellan              

anställda och ledare, där de diskuterar framtiden i organisationen, hur medarbetaren känner kring             

sin position och vart denne vill komma. Organisationen ger även möjlighet till alla medarbetare              

att testa andra avdelningar. Detta görs både för medarbetarens eget intresse och chans till              

utveckling, så att organisationen får mer flexibla arbetare.  

7.2. Arbetsmiljö 

7.2.1. Trivseln på företaget  

Medarbetarna berättar att de trivs bra på företaget och med de arbetsuppgifter som de har. När de                 

skall beskriva trivseln generellt på företaget visar det sig, att de upplever den som bra. Med                

undantag för Malin, som menar att när det är mycket att göra på avdelningen kan det bli pressat                  

och att trivseln minskar vid de tillfällena:  

 

Det är i regel bra trivseln, vid vissa tillfällen när det är för stor arbetsanhopning på vissa                 

ställen, då menar jag inte bara på min avdelning utan också i fabriken på olika ställen och                 

i andra avdelningar. Man sitter mer och maler på och det är lite synd för att man kanske                  

behöver ha de där mikropauserna för att må bra och kanske ta några minuter och dricka                

en kopp kaffe och koppla bort jobbet en liten stund. Plus att se sina människor i teamet,                 

som jag sa innan, också som just människa och inte bara som en arbetstagare. 

 

Joel berättar om sin uppfattning om trivseln på företaget: 

  

Vi trivs bra. Det är skratt i korridoren och folk trivs bra här. Man frågar alltid hur dagen                  

går och allt är bra. Visst, sen har man ju dalar.  

 

Även Adam tycker att trivseln generellt på företaget verkar vara bra: 

 

Det känns som om att alla verkar trivas. Alla har en god ton till varandra.  
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När ledningen fick samma fråga om trivsel visade det sig att den enligt dem ses som generellt bra                  

i företaget men att det även finns rum för förbättringar. Enligt Nils är arbetsmiljön bättre än                

innan. Det är ett bra klimat och alla vågar lyfta frågor. Även Max instämmer i att trivseln                 

generellt är bra, men att det även finns förbättringar gällande kommunikationen. Nedan berättar             

Simon om hur han upplever trivseln:  

 

Jag brukar tänka såhär att det brukar gå både upp och ned, vi har pratat om att våra                  

lokaler har sett hemska ut. Det har varit en väldigt god kamratskap, väldigt lite skitsnack               

på det sättet. Det har varit väldigt kul och vi har varit väldigt enkla som människor många                 

av oss, tror jag. Så det har för mig bidragit till en jättebra trivsel.  

 

Ledarna beskriver sitt tillvägagångssätt för att skapa en trivsam arbetsmiljö, där medarbetarna            

känner ansvarskänsla och uppskattning. Där visar det sig att mer eller mindre alla ledare nämner               

att det är viktigt att det finns en öppenhet och att man ger feedback till medarbetarna om deras                  

prestationer. Ledarna nämner även att de dagligen försöker att få alla att komma till tals för att de                  

skall bli sedda. Om man ser individerna får man dem att känna sig delaktiga. Genom att man                 

som ledare visar att man är sig själv, sänder man ut signaler om att andra också kan känna att de                    

kan vara det. Emma redogör för hur trivsel kan skapas genom känslan av delaktighet med ett                

exempel som ägt rum på arbetsplatsen: 

 

Ett exempel på hur vi skapade trivsel förra hösten var ju när vi skulle renovera kontoren.                

Då gjorde jag ett aktivt val att inte ta in en inredningskonsult för att inreda utan vi delade                  

upp administrationsgruppen i fyra olika grupper. Så fick man varsitt område och så fick              

man olika riktlinjer att förhålla sig till och sen fick man leda den, det skapar ju också en                  

delaktighet i att skapa sin egen arbetsplats trivsam, det blev en jättebra arbetsgrupp och              

sen så följde vi upp det en gång i veckan tills vi var klara. Sen hjälptes vi åt och det blev                     

en jättebra sammanhållning av det.  
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Ytterligare faktorer som framkommer här är att man behöver lyssna på alla medarbetare och bry               

sig om hur de mår och att man inte bara tittar på arbetsuppgifterna utan även ser hur personen                  

mår privat. En av ledarna anser att om man inte mår bra privat, gör man heller inte något bra                   

arbete på arbetsplatsen. Albin nämner även att man som ledare kan skapa en trivsam arbetsmiljö               

och få anställda att känna ansvarskänsla genom att försöka ge mycket frihet under ansvar. Albin               

menar även att man måste ge medarbetarna insikten och kunskapen, som man behöver för att               

fatta dagliga beslut samt uppmana dem till att fatta beslut även om det skulle bli fel:  

 

Att man har den kulturen och öppenheten att det är okej att göra fel. Det är bättre att göra                   

något och det kanske blir fel ibland än att inte göra någonting alls.  

 

Även Max håller med Albin och menar på att företaget innehar en kultur där det är tillåtet att                  

man gör fel: 

 

Jag tror att när jag som chef erkänner fel så ger jag ju den signalen till mina underordnade                  

att det var ju dumt, men vi alla gör ju fel. Det är väl en sak, att jag inte tror att jag kan allt.  

 

Öppenheten är viktig i den meningen att man som ledare inte är dömande utan kan bjuda på sig                  

själv och att man ger den signalen att det är tillåtet att göra misstag. Det signalerar ledarna                 

genom att erkänna tillfällen då de själva gör fel.  

 

7.2.2. Organisationens samhörighet 

I intervjuerna har det visat sig att det finns en uppdelning av företaget. Produktionen              

(kollektivarbetarna) har en egen del av byggnaden precis som kontoret (tjänstemännen) har sin             

egen del. Mellan dessa två avdelningar verkar det inte förekomma många interaktioner utöver             

vissa ärenden. Däremot har det har visat sig att ledningen successivt försöker att förbättra detta               

så alla skall känna en gemenskap, inte bara på sin avdelning utan även mellan avdelningarna.               

När ledarna fick frågan: “Hur går ni tillväga för att stärka gemenskapen inom företaget?” (Bilaga               

A), framkommer det att det bland annat görs genom att skapa arbetsuppgifter, där man får               
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samarbeta med olika grupper för att öppna upp för nya tankar och idéer. Varje fredag har                

företaget ett förmiddagsmöte, där man tar upp viktiga punkter och fikar under tiden för att stärka                

gemenskapen på avdelningarna samt mellan avdelningarna. Enligt Simon skall alla ha samma            

förutsättningar för att och kunna vara med, oberoende om man arbetar på kontoret eller i               

produktionen. Utanför arbetet brukar man även anordna aktiviteter såsom after work,           

sommarfester eller julklappsspel, vilket Adam berättar om i sin intervju:  

 

Vi har after work. Det stärker ju lite och är ju roligt med såklart. Sen är det väl det att vi                     

har öppet hus, julfesten, andra event och sådana grejer. Vi fikar ju även alltid varje               

fredag och det stärker ju också gemenskapen.  

 

Medarbetarna upplever att de aktiviteter som görs både på arbetstid och efter arbetet, är              

bidragande faktorer till att skapa gemenskap och sammanhållning inom företaget.  

 

7.2.3. Förtroende 

I vår studie visar det sig att alla medarbetare har förtroende för sina ledare. Detta förtroende                

beskrivs ha skapats från att ledaren befinner sig på plats och är lätt tillgänglig. Det beskrivs                

också som något som har skapats och byggts upp under deras tid på företaget. Adam berättar att                 

han har haft ett förtroende för sin ledare ända sedan han började på företaget, eftersom ledaren                

för honom var ett bekant ansikte, vilket bidrog till en känsla av trygghet. Malin berättar att även                 

hon har förtroende för sin ledare. Nedan beskriver Malin förtroendet ytterligare:  

 

Förtroendet att jag känner att både min chef har förtroende för att jag kan utföra mitt                

arbete på ett bra sätt och att chefen är nöjd med mitt arbete. Plus att jag har förtroende för                   

att min chef kan axla sin roll som chef och kan utföra sitt arbete på ett bra sätt.  

 

Det har visat sig att förtroendet behöver komma från både ledaren och medarbetarens sida för att                

bli trovärdigt. Det behövs ett förtroende för ledaren från medarbetaren, där denne känner att              

denne alltid kan ta upp frågor och prata med sin ledare vid behov samt att ledaren kan leva upp                   
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till sin roll. Det beskrivs även att ledaren behöver ha ett förtroende för medarbetaren, där man                

kan ta ansvar för dylika arbetsuppgifter och att ledaren litar på att dessa blir gjorda.  

7.3. Ledarskap 

7.3.1. Medarbetarnas syn på ledarskapet 

När medarbetarna tillbads resonera kring den befintliga ledarskapsstrukturen på företaget,          

berättar Adam att han inte har varit på företaget länge men anser att det hittills har fungerat bra.                  

Malin instämmer med att ledarskapet fungerar bra, vilket illustreras nedan: 

 

Det är öppet och jag känner att jag kan komma till min chef om jag har problem med                  

arbetet och jag får hjälp. Det blir alltså inte nonchalerat eller förtröstat så jag känner att                

det fungerar väldigt bra. 

 
Det visade sig att majoriteten av medarbetarna anser att ledarskapsstrukturen i dagsläget är bra.              

Dock menar Elisabeth att den alltid kan bli bättre och hade önskat att ledningen i vissa lägen                 

hade varit tydligare, ett exempel på tillfälle hon ger är kring vilka företagets mål är. Adam                

kommer däremot inte på någonting som skulle kunna förbättras med ledarskapet på denna             

arbetsplats, utan är väldigt nöjd och påpekar även att han har hört detta från andra kollegor.                

Istället väljer Adam att uttrycka vad han tycker är viktiga egenskaper hos en ledare:  

 

Jag tycker på ett sätt att det är viktigt att en ledare är bestämd, men samtidigt att man kan                   

föra en bra dialog med varandra. Sen tycker jag även det är viktigt att en ledare har                 

egenskaper såsom tillit. Både att jag känner en tillit till min chef, men också att denne                

känner en tillit till att jag kan utföra mitt arbete. Sen är det väl också viktigt att en ledare                   

har förståelse och att denne tar beslut som gynnar företaget. 

 

Liknande resonemang görs nedan av Malin: 
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En öppen dialog, att man alltid känner sig välkommen att be om hjälp. Det kan ju både                 

vara att man vill ha moraliskt stöd eller en tydlighet också som chef där man får veta vad                  

det är som krävs av mig så att man har ett bra samarbete.  

 

Egenskaper medarbetarna anser att en ledare bör besitta är att denne är tydlig kring vad som                

förväntas av dem själva och i gruppen. Att ha tydliga mål, vara lyhörd och kunna motivera                

personalen. När medarbetarna sedan fick berätta om ett tillfälle då de tyckte att ledarskapet varit               

extra bra, beskriver majoriteten tillfällen då de kände att de fick hjälp i någon specifik situation                

och kände att problemet togs om hand. Efter detta bads de berätta om ett tillfälle då de upplevt                  

att ledarskapet varit mindre bra. Sofia hade inte något speciellt tillfälle att berätta om, men menar                

att information och kommunikation kan förbättras i hela företaget. Joel säger att han anser att               

ledarskapet är mindre bra om ledaren inte kan ta beslut. Malin berättar om ett tidigare tillfälle då                 

man inte hade en svensk ledning. Malin märkte att hennes dåvarande chef var ny i sin roll och                  

upplevde att denne inte hade kontroll. Vid upprepade tillfällen försökte chefen själv skaffa sig              

kontroll, vilket blev märkligt och kändes kontrollerande. Malin säger även att det kändes som att               

chefen inte trodde att man skulle klara av sitt arbete samt att chefen glömde vilka arbetsuppgifter                

personen hade och hur man fyllde sin dag.  

 

7.3.2. Hur ledningen ser på och arbetar i sin roll som ledare 

Nils beskriver att han ser sig själv som mer än bara en ledare och att hans personlighet speglas                  

igenom det tillämpade ledarskapet. För honom visar det sig vara väsentligt att man som ledare               

lyssnar på sina medarbetare och försöker att leda individen till att fatta de bästa besluten för                

företaget genom att man stöttar och hjälper denne att nå dit på vägen. Nils berättar om hur han                  

arbetar i sin roll som ledare och där försöker vara lugn och tydlig:  

 

Jag vill att grupperna och individerna själva ska ha sina ramar att arbeta från för att de                 

själva ska kunna arbeta utifrån vad som är smartast och bäst.  
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Det delegeras även ut uppgifter till respektive grupper och individer med syftet att ge              

medarbetarna ansvar för specifika områden. Eftersom det enligt Nils ökar medarbetarnas           

förståelse för verksamheten samt ökar medarbetarnas självständighet. Simon har kommit till           

insikt om att han är en “do:er” och anser att man som ledare behöver kunna ta snabba beslut och                   

få hela gruppen med sig. Detta görs för att visa vägen för medarbetarna och varför man ska dit.                  

Emma säger att en ledare bör ta ansvar i både motgång och medvind, och leda hela gruppen fram                  

så att det finns en förståelse i gruppen för vad målet är. Emma tror även att medarbetarna                 

uppfattar henne som att hon lyssnar på allas åsikter men även att hon kan vara bestämd och lite                  

hård. Enligt henne är ett medvetet val för att kunna ta beslut, som gynnar företaget: 

 

Man får leda olika personer på olika sätt, en del är kanske lite inbundna och kanske bara                 

vill få sin arbetsuppgift och sen gör de den tills man förändrar den och en del vill vara                  

mer delaktiga i det som ska hända och då kan man öppna upp för det och bjuda in dem i                    

en projektgrupp eller arbetsgrupp, en del vill vara någonstans där mittemellan, så man får              

vara väldigt lyhörd för olika personligheter för att få det engagemang man behöver för att               

lyckas med uppgiften. 

 

Detta resonemang utvecklas sedan till att man även bör anpassa sin ledarstil till vad det är för                 

klimat på företaget, vilket företag det är, var företaget ligger samt hur väl man känner sina                

medarbetare. Enligt Emma bör detta tillämpas, då det förenklar att få gruppen med sig. På denna                

verksamheten fungerar det bäst genom följande citat:  

 

Att vara en del av gänget, så att säga, men hålla en liten distans i olika frågor och släppa                   

gruppen fri. 

 

Albin menar att man som ledare behöver tillämpa tre olika roller:  

 

Det handlar ju om en sak att kunna vara den strategiska att man har det här “paraply                 

seendet” och ser det som händer och sen det organisatoriska, sen kanske man får vara den                
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coachande ledaren och tala om riktlinjer och utgångspunkten, men kanske även vara den             

spelande tränaren så att man är med i verksamheten.  

 

Max redogör för att man som ledare har ett ansvar att göra det som främjar verksamheten och                 

inte alltid det som är bäst för en själv:  

 

Jag anser att den ledande positionen är den som skickar ut signalerna på vad vi ska göra                 

och hur vi ska göra det och hur vi ska bete oss.  

 

Eftersom ledaren enligt honom innehar en position som har en stor påverkan på organisationen              

och beroende på vilket ledarskap som praktiseras, kommer företaget att bete sig på ett liknande               

sätt. Max kan tänka sig att medarbetarna ser honom som lyhörd och att han har en god förståelse                  

för ledarskapsfrågor. Lyhördheten är även något som han tycker sig praktisera bra i den dagliga               

verksamheten.  

 

Det har förekommit i medarbetarnas intervjuer att några olika förändringar har skett de senaste              

åren inom företaget. Den största förändringen visar sig fortfarande vara pågående, vilket är att              

organisationen har brutit sig ut från en tidigare koncernen och blivit eget. Denna förändring har               

enligt ledarna tagit ett år för att komma dit där de är idag och enligt ledningen är det även en bit                     

kvar för att kunna nå målen med förändringen. Emma är en av ledarna, som påpekar detta i sin                  

intervju: 

 

Verksamheten befinner sig i ett förändringsarbete och då måste man leda på ett             

annorlunda sätt för då får man också diktera upp lite riktlinjer längs vägen som man               

förhåller sig till.  

 

Det framkommer även att det är många stadier som ska genomgås vid en förändring. Hur dessa                

stadier genomgås tycks vara olika från ledare till ledare, då de utifrån ledargruppen delas in i                

olika arbetsgrupper och det där blir upp till dem att ta sig fram till respektive mål. Gemensamt                 
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tycks däremot vara att det ska tydliggöras vad som komma skall, vilket enligt Max kan göras                

genom stegen:  

 

Steg 1: göra klart för de anställda vart vi är någonstans. Steg 2: sätta upp målbilden för                 

vart vi ska vara och sen steg 3: förklara varför målbilden är vad den är. 

 

Adam berättar även om hur ledarna har låtit medarbetarnas styrkor komma fram genom detta              

förändringsarbete och hur det har hjälpt:  

 

Men jag vet att vid de förändringar som har skett så har vi alla hjälpts åt och delat upp det                    

arbete som ska göras efter varje individs stryka för att resultatet ska bli så bra som möjligt                 

och det är ju tack vare att ledarskapet har fungerat så bra som vi har haft möjlighet till                  

det.  

 

Denna förändring medförde även ändringar i ledningen. En av ledarna tillsattes i samband med              

att förändringen tog start och berättar om de skillnader han har märkt mellan honom själv och                

den tidigare ledaren. Han menar att när han kom till organisationen, tog medarbetarna inte några               

beslut själva. Idag försöker denne ledare istället att motivera dem till att ta egna beslut, vilket                

bland annat görs genom ett ramverk över hur medarbetarna bör gå tillväga. Till följd av det                

behöver medarbetarna inte heller ringa chefen vid varje problem.  

8. Analys 

8.1. Upplevelsen av företagets organisationskultur 

När medarbetarna bads berätta om organisationskulturen och värderingarna på företaget uppkom           

det svårigheter med begreppet och dess innebörd. Med hänsynstagande till Mohelska och            

Sokolova (2015) studie var känslor en förklarande faktor till organisationskulturen. Till följd av             

det kan vi förstå organisationskulturen på företaget genom de känslor medarbetarna berättade om             

vid andra frågor. När de bads beskriva organisationens trivsel framkom det att alla har en god ton                 
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till varandra, att det är skratt i korridorerna, ett bra möte människor emellan samt upplevs att det                 

finns en känsla av respekt. Adam upplevde även en känsla av att alla trivdes bra på företaget.                 

Organisationskulturen på företaget kan därav betraktas vara gemytlig och hemtrevlig. 

 

Malin berättade att medarbetarna är ett team med olika arbetsuppgifter, ändå har de fått ihop               

gruppen på ett sätt där de kan täcka upp för varandra vid behov. När varje individ har ett eget                   

ansvarsområde skapas en känsla av att de är väsentliga för företaget (Önnevik, 2010, ss. 24-26,               

56, 66 & 70). Det framkommer även att flera av medarbetarna känner att de kan fråga om hjälp                  

samt att de därmed får hjälp med respektive fråga av ledare eller andra kollegor. Genom att                

medarbetarna täcker upp för varandra visar det sig att de hjälps åt och kompletterar varandra. Vi                

antyder att detta är en bidragande orsak till att gruppens sammanhållning stärks. Ledningen             

redogör för att alla medarbetare skall kunna vända sig till vem som helst som innehar en ledande                 

position och den personen skall ta deras fråga vidare. Ledningen menar även att de dagligen               

stöttar och hjälper medarbetarna samt andra ledare. Detta påvisar ett gemensamt synsätt som             

visar att företaget innehar en öppen och hjälpande kultur, eftersom både ledning och medarbetare              

har anammat normen. 

 

I det empiriska kapitlet framkom det att företaget tidigare har varit en del av en större koncern,                 

men som nu har blivit eget. Den tidigare koncernen genomsyrades av ett polskt styre. Många av                

lednings informanterna ansåg inte detta vara fördelaktigt för organisationen, eftersom det fanns            

en stor försiktighet i vad medarbetarna fick och inte fick göra samt att kreativiteten dämpades.               

Den polska ledningen kan kännetecknas av vad Bass (1985 se Nilsson, 2005, s.36) kallar              

transaktionellt ledarskap, eftersom ledaren där bestämmer vad och hur medarbetaren skall göra.            

Det finns till följd av det inte något utrymme för kreativitet. Den givna förändringen innebar               

delvis en ny ledningsgrupp, ledarstilen förändrades och anammade en svensk arbetskultur.           

Medarbetarna ser den svenska ledningen som mer fördelaktigt, eftersom den har bidragit till mer              

öppenhet, ett större förtroende mellan alla parter samt ökad känsla av jämlikhet i företaget. Den               

nuvarande ledningen uppmanar medarbetarna till att ta egna initiativ och dämpar därmed inte             

kreativiteten. Dessutom försöker de ständigt att motivera medarbetarna genom feedback och           
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behålla en öppenhet i det avseendet att inte vara dömande. Önnevik (2010, ss.81-82) antyder att               

detta är fördelaktiga egenskaper hos en ledare. Detta tolkar vi som att den svenska ledningen               

förhåller sig till det transformella ledarskapet, eftersom Bass (1985 se Nilsson, 2005, ss.38 & 42)               

antyder att en transformell ledare motiverar sin personal samt uppskattar individens egna            

ansträngningar. 

8.2. Hur ledningen arbetar med organisationskulturen 

Vid en förändring av ledningen som beskrevs ovan, menar Sergiu (2015, s.141) att ledningen              

behöver börja med att förändra företagets värderingar. Kunda (2006, s.80) redogjorde för att det              

är grundaren som etablerar organisationskulturen och för att den skall bestå behöver ledningen             

anamma den. Det visar sig i vår studie att när ledningen medverkat till att skapa företagets                

värderingar och mål, blir ledningen stark och står upp för varandra. Värderingarna och målen              

skall sedan delas ut i hela organisationen för att få ett gemensamt förhållningssätt. Det påvisar att                

företaget innehar en tydlig riktlinje för dess organisationskultur. För att dessa skall anammas i ett               

företag vid en förändring påvisar Sergiu (2015, s.141) vikten av medarbetarnas förtroende för             

ledningen, då människor tenderar att följa sin ledare ifall de litar på att de leder på rätt väg                  

(Stacey, m.fl., 2011 se Hao & Yazdanifard, 2015). Det visar sig att ledningsgruppen har              

förtroende från resterande medarbetare. Förtroendet har skapats genom att ledningen hjälper sina            

medarbetare, befinner sig på plats samt är lättillgängliga. Detta tolkar vi vara ytterligare en              

liknelse till det transformella ledarskapet. 

 

Medarbetarna beskriver trivseln som bra i hela företaget, medan ledningen ser brister som kan              

förbättras. I kapitlet organisationens samhörighet, som gränsar till trivsel visar det sig finnas en              

fördelning mellan produktion och kontor. Idag försöker ledningen upphäva fördelningen genom           

att skapa uppgifter, där ett samarbete mellan avdelningarna krävs. Detta synliggör hur ledningen             

arbetar med organisationskulturen genom att skapa ökad samhörighet mellan kontor och           

produktion. Ledningen arbetar även med organisationskulturen i den bemärkelsen att de har            

skapat en kultur, där det är tillåtet att göra fel. Detta poängteras från ett flertal ledare, som                 

signalerar det genom att erkänna tillfällen då de själva gjort fel och genom att inte vara dömande                 
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mot sina medarbetare. Det visar en koppling till Alvesson (2015, s.16), som menar att ledningen               

besitter en betydelsefull roll, eftersom de sänder ut vilka normer företaget skall ha genom deras               

sätt att agera. Ledningen arbetade även med trivseln på företaget genom att renovera lokalerna,              

då de sägs ha sett “hemska” ut. I renoveringsprocessen fick medarbetarna tillsammans varsitt             

ansvarsområde. Ledningen motiverar att de valde att ge dem olika ansvarsområden med att skapa              

delaktighet i processen. Vi betraktar detta som att delaktigheten är både ledningens sätt att skapa               

trivsel på arbetsplatsen samt ytterligare ett sätt att influera organisationskulturen på. Önnevik            

(2010, s.21) menar att ledarskap är konsten att få människor att utföra saker och gå mot samma                 

mål. Det gemensamma målet här är renoveringen.  

 

Det framkommer även att ledningen efter arbetstid anordnar olika aktiviteter såsom           

sommarfester eller after work, med syftet att stärka gemenskapen inom företaget. Medarbetarna            

upplever att de aktiviteter som görs är bidragande faktorer till att skapa en starkare gemenskap               

och sammanhållning inom företaget. Det tyder på att ledningens arbete med           

organisationskulturen utifrån gemenskap och sammanhållning kan betraktas vara framgångsrikt.         

Med hänsynstagande till att ledningen arbetar med sitt agerande, gemenskap, delaktighet samt            

trivsel påvisar det att de är medvetna om företagets kultur. Alvesson (2015, s.9) nämner att               

företag som innehar en ledning som är medveten om kulturen betraktas vara en välfungerande              

organisation, vilket därmed denna studiens företag kan betraktas vara.  

8.3. Ledarskapet 

Bass (1985 se Nilsson, 2015) menar att människor tenderar att bli motiverade när de får ansvar                

för specifika arbetsuppgifter. För att en ledare skall kunna möjliggöra detta behöver man kunna              

läsa av medarbetarnas styrkor och svagheter, för att finna uppgifter till dem utifrån deras styrkor               

respektive svagheter och för att få organisationen att fungera optimalt (Bass, 1985 se Nilsson,              

2005, ss.38 & 42). I medarbetarnas intervjuer framkom det vara betydelsefullt för medarbetaren             

att känna att deras chef har förtroende för att de kan utföra sitt arbete på ett bra sätt. I vår studie                     

synliggörs det att ledarna är medvetna om detta och besitter en förståelse för olika beteenden.               

Genom att Emma berättade vikten av att hitta rätt person till rätt plats eller att vissa personer                 
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behöver föras över till en annan position i företaget samt genom att uppmana medarbetarna till               

självständigt arbete. När detta förhållningssättet tillämpas synliggörs karisman utifrån Bass          

(1985 se Nilsson, 2005, ss.36-37) förklaring om ledarskapets fyra dimensioner, då en ledare bör              

ta beslut som är rätt både för företaget och kollegorna.  

 

Ett transformellt ledarskap kan även ses som ett ledarskap där ledaren motiverar och coachar,              

istället för att delegera (Bass, 1985 se Nilsson, 2005, Önnevik, 2010). Det visar sig i vår studie                 

genom att Nils redogör för att han försöker leda sina medarbetare till att ta rätt beslut själva,                 

istället för att han skall ta det åt dem. Den transformella ledarstilen visar sig även vid frågan om                  

medarbetarna har ett förtroende för sin ledare, med hänsynstagande till att förtroendet benämns             

som en egenskap vars skapande tillkommer utifrån en individnivå istället för en gruppnivå. Detta              

skiljer sig från det polska styret, där ledarskapet istället beskrevs mer transaktionellt och             

medarbetarna inte vågade ta egna beslut, då det fanns en rädsla för att ledaren inte skulle stå                 

bakom beslutet. Vid jämförelse mellan det dåvarande och nuvarande styret har kontroll visat sig              

vara en egenskap som skiljer sig åt, samt anses ha en betydelsefull funktion i organisationen.               

Kontroll har visat sig vara en balansgång mellan vilken ledarstil, som uttrycks i en organisation. 

 

Utifrån Bass (1985 se Nilsson, 2005, ss.35-36) teori om det transaktionella ledarskapet            

synliggörs det, att kontrollen betraktas som en “piska” och åsyftar bestraffning. Det är den typ av                

kontroll som resultatet har visat när organisationen hade ett polskt styre. Det transformativa             

förhållningssättet ser vi genom resultatet, då en stor del av kontrollen gällande produktion gavs              

till de anställda i och med bytet till det svenska styret. Kontrollen här försvinner även i                

bemärkelsen att ledningen förlitar sig på att individen besitter kunskap och självständig kontroll             

över att ta egna beslut. Ledningen menar att det både effektiviserar produktionen och ökar              

medarbetarnas självkänsla. Detta kan tolkas, som ett sätt där ledarna har skapat de förutsättningar              

som behövs för att medarbetarna ska förstå det meningsfulla i arbetet och skapa stimulans. Detta               

tyder på att medarbetarna innehar ett förtroende för ledaren, då de vet att ledningen finns till                

hjälp, men även att de samtidigt är betrodda till att fatta egna beslut. Detta samt tidigare nämnda                 
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förtroende faktorer i delen “Upplevelsen av företagets organisationskultur”, tyder på att det finns             

en förtroenderelation mellan parterna ledning och medarbetare i företaget.  

 

I det empiriska materialet utifrån medarbetarperspektivet, visade det sig att de två mest             

efterfrågade egenskaperna hos en ledare är lyhördhet och öppenhet. Dessa visade sig även vara              

väsentliga ur ledningens perspektiv. Vi tolkar att dessa egenskaper är komponenter för vad som              

teoretiseras som ett transformellt ledarskap (Bass, 1985 se Nilsson, 2005, ss.36-37 & 42). Nils              

ansåg att hans ledarskap speglas utifrån de egenskaper han besatt i sin vardag. Denna teori               

framkom i tidigare studier av Karp och Helgø (2009), som menar att ledarskapet frambringas              

genom en persons egna egenskaper och inte genom att ledaren försöker passa in i ledarstilar som                

redan finns. Önnevik (2010, ss.81-82) synliggör vikten av kommunikationen i ett ledarskap. En             

ledare betraktas vara mer framgångsrik om denne innehar förmågan att anpassa sitt ledarskap             

och kommunikation i den givna situationen. Det visar sig att Emma praktiserar detta i sitt arbete.                

Hon redogör för att man får leda olika personer på olika sätt, eftersom vissa tenderar att bara                 

vilja få sin uppgift tilldelad medan andra vill vara mer delaktiga i det som händer i företaget.                 

Emma anser att man som ledare skall kunna öppna upp för medarbetarnas önskemål och bjuda in                

dem i en arbetsgrupp, där de får vara mer delaktiga. Här synliggörs även lyhördhet ur ett                

ledarskapsperspektiv.  

 

Den nämnda förändring som genomsyrar studien har givit en förståelse för hur ledningen leder              

sina medarbetare. Hao och Yazdanifards (2015) studie tyder på att det är viktigt att ledningen har                

kontroll vid en förändring och tar kommando. Det visar sig stämma i vår studie, då ledningen                

själv påvisade vikten av att diktera riktlinjer längs vägen som man förhåller sig till. Ledningen               

redogjorde även för att man behöver förklara för de anställda var man är någonstans gällande               

mål, sätta upp en tydlig målbild samt förklara varför målbilden ser ut som den gör. Medarbetarna                

är medvetna om förändringen och Adam säger att alla hela tiden hjälps åt för att kunna ta sig                  

igenom förändringen, genom att varje individ får arbetsuppgifter utifrån deras styrka. Tidigare            

forskning antyder att man som ledare även behöver acceptera förändringen. Det kan göras genom              

att tillföra en ny rutin för sitt arbetslag (Hao & Yazdanifard, 2015, ss.1 & 3-4, Karp & Helgø,                  
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s.887, Sergiu 2015, s.138). Det går återigen att koppla till att produktionen i företaget fick mer                

självständigt ansvar och arbete från den nykomna ledaren Nils.  

9. Slutsats 
Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer utforska och skapa en förståelse för hur               

ledare och medarbetare i ett företag upplever relationen mellan organisationskultur och           

ledarskap. För att besvara syftet ställdes tre frågeställningar. Dessa var:  

 

- Hur upplevs organisationskulturen på företaget? 

- På vilket sätt arbetar ledningen med organisationskulturen inom företaget? 

- Hur uttrycks ledarskapet i organisationen utifrån ett ledare- och medarbetarperspektiv? 

 

Vår första frågeställning besvaras delvis utifrån en känslo-aspekt, där det framkom att            

medarbetarna känner sig respekterade och trivs bra på företaget. Vid eventuella problem hjälps             

både ledning och medarbetare åt och det finns ett förtroende sinsemellan. Ledningen menar även              

att alla verkar trivas, att de försöker vara lyhörda för allas behov/önskningar genom att ha ett                

öppet klimat på arbetsplatsen. Organisationskulturen på detta företaget kan därav betraktas           

präglas av främst fyra komponenter: öppenhet, förtroende, hjälpsamhet samt lyhördhet. Dessa           

komponenter förhåller sig båda parterna till vilket tyder på att det finns ett gemensamt              

synsätt/språkbruk. Ledning och medarbetare har anammat dessa normer, vilket även innebär att            

de tillsammans har skapat den givna upplevelsen av organisationskulturen som finns på            

arbetsplatsen.  

 

Med hänsynstagande till vår andra frågeställning framkom det att ledningen försökt arbeta med             

organisationskulturen genom att skapa delaktighet och ansvar. Det gjordes exempelvis genom att            

bland annat låta medarbetarna inreda olika delar i företaget istället för att ta in en inredare. Det                 

visades även att den enskilde personens intresse togs hänsyn till, genom att ledningen arbetar              

utifrån det svenska förhållningssättet, där medarbetarna fick en frihet och ett förtroende i sitt              
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arbete. Analysen visade i detta avseende på ett transformellt ledarskap (Alvesson, 2015, ss.9, 16              

& 54, Bass, 1985 se Nilsson, 2005, 36-28 & 42). Ledningen visade sig även arbeta med                

organisationskulturen genom sitt agerande, där de erkänner tillfällen då de själva gjort fel för att               

visa att det är tillåtet. De försökte även vara lyhörda och utvecklande, både avseende kulturen               

men även bland individerna själva. Lyhördheten synliggjordes genom att ledaren samlade in            

frågor och tips från respektive arbetsgrupper, som de sedan tog vidare till ledningen för att               

diskuteras.  

 

Den tredje forskningsfrågan visade resultatet på att egenskaper som var eftertraktade var            

lyhördhet, motiverande, öppenhet samt tydlighet. Ledarna ansåg sig själva som lyhörda,           

hjälpsamma samt att de försökte motivera sina medarbetare till att vara självständiga. Analysen             

visade här en tredje gång på ett transformellt ledarskap (Bass, 1958 se Nilsson, 2005, 36-38 &                

42). Analysen visade tydliga skillnader på hur ledarskap kan uttryckas, i jämförelse med hur              

tidigare (polskt) och nuvarande (svenskt) ledarskap framställts. Till följd av det kan det polska              

styret betraktas vara transaktionellt, medan det svenska faller under det transformella ledarskapet            

(Bass, 1985 se Nilsson, 2005, ss.34-36).  

 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån dessa tre frågeställningar att de två största påverkningarna för             

organisationskulturen inom företaget, är vilket ledarskap som tillämpas samt         

kommunikationsförmågan mellan ledarna och medarbetarna.  

10. Diskussion 
I denna studie har vi fått en grundligare förståelse för hur ledarskap uttrycks inom en               

organisation och hur det influerar organisationskulturen. Från att först ha en förståelse för vad              

begreppen innebär till att nu kunna analysera en organisationskultur, förstå dess viktiga            

komponenter och hur de har inflytande på varandra. Det ser vi som ett lyckat resultat av vårt                 

arbete. Till hjälp har vi haft begrepp, som transformellt- och transaktionellt ledarskap. Dessa             

begrepp visade sig vara genomgående begrepp i hela studien. Vi fick en förförståelse för              
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ledarstilarna genom tidigare forskning, på så sätt kunde vi se hur dessa uttrycker sig inom               

företaget samt deras inverkan på analysen där vi har arbetat i en form av jämförelser mellan nu                 

och då (Bass, 1985 se Nilsson, 2005). Förståelsen för detta framkom genom tillämpningen av              

analytic bracketing. Först ställdes hur-frågor i intervjuerna (Bilaga A & B), som sedan i vår               

bearbetning av materialet analyserades utifrån hur de talade kring deras nuvarande och            

dåvarande ledare samt vad som framkom i deras berättelse.  

 

Genom tidigare forskning fick vi även en förståelse för vad som klassas som en förändring och                

hur det kan arbetas med. Enligt Sergiu (2015, s.141) klassas en förändring, som när värderingar               

inom organisationen ändras. Det visade sig även i vår studie samt att ledningen hade bytts ut och                 

att ledarstilen förändrats. Bytet av ledning kan enligt Sergiu´s (2015, s.141) klassning ses som en               

egen förändring inom organisationen, då ledningens värderingar beskrivs ha skiftat från ett            

transaktionellt synsätt till ett transformativt synsätt. Detta tycks ha haft en påverkan på hur              

organisationskulturen upplevs idag, jämfört med för ett år sedan, när det var ett polskt styre. Vi                

tror att det är viktigt att vara medveten om denna förändringen, då den har haft en inverkan på                  

företagets kultur. Att förstå den förändring, som har skett bidrar med kunskap kring hur företaget               

har utvecklats samt hur man kan fortsätta framåt. Därav kan förändringen användas, som ett              

verktyg (Hao & Yazdanifard, 2015, Mohelska & Sokolova, 2015, Sergiu, 2015).  

 

Under studiens gång har vi kommit till insikt om att valet av att använda intervjuer som metod                 

var framgångsrikt, eftersom det genererade en inblick i och förståelse för informanternas            

upplevelser och känslor. Utifrån det kunde vi sedan tolka relationen mellan organisationskulturen            

och ledarskapet på företaget. Vi vill även påpeka ett problem med vår intervjuguide, då vi insåg                

att det fanns viss svårighet med att få svar på vissa begrepp. Det kan förklaras genom att vi tog                   

det akademiska språket till verkligheten, vilket orsakade en krock. Begrepp såsom           

organisationskultur blev missförstått eller behövde förklaras. Vi insåg att materialet av svaren            

där blev spridda. Med hjälp av andra frågor och informanternas beskrivande upplevelser och             

känslor, kunde vi trots allt tolka och besvara frågan.  
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10.1. Vidareutveckling av studien  

Under intervjuerna fick vi berättat för oss om olika förändringar som har skett i företaget, där                

den största visade sig vara att de tagit sig ur en större koncern och bildat eget. Syftet med denna                   

studie har inte varit att studera förändringen, utan den har tillämpats för att få förståelse för hur                 

ledarna leder sina medarbetare. Vi hade inte material nog att studera förändringen mer. Hade vi               

vetat om denna förändringen innan studien påbörjades hade den kunnat ge oss en annan              

infallsvinkel till hur vi hade kunnat studera fenomenet. Till följd av det hade det varit intressant                

att göra en fallstudie på företaget med syftet att studera förändringen utifrån olika aspekter och få                

en förståelse kring vad en förändring verkligen innebär. Aspekter som skulle kunna beröras här              

är hur förändringen har gått till, om den har influerat organisationskulturen eller gjort en tätare               

analys av hur ledningen har gått tillväga i förändringsarbetet.  
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Bilaga A 
 Intervjuguide - Ledare 

Vi är två sociologistudenter från Linnéuniversitetet i Växjö, som läser vårt tredje år och ska               

skriva en kandidatuppsats. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur ledarskap               

påverkar organisationskulturen inom ett företag. Vi har därför bett om att få intervjua dig. Innan               

intervjun börjar vill vi berätta om hur vi tänker kring sekretessen med denna intervjun. Du, precis                

som dina kollegor kommer alla att vara anonyma, då materialet kommer att avidentifieras i              

uppsatsen. Därför undrar vi om det är okej att vi spelar in denna intervjun? Det är bara vi två som                    

gör denna uppsatsen som kommer ha tillgång till materialet att lyssna på. Deltagandet till denna               

intervju är även helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att avbryta din                 

medverkan.  

Vi vill även poängtera att denna intervjun är som vi sa ett sätt för att hjälpa oss att förstå                   

fenomenet för att kunna skriva om det. Det kommer därav inte ske någon form av utvärdering för                 

varken dig som ledare eller anställd. Informationen vi får ut av dessa intervjuer kommer endast               

att användas till denna studie och ingenting annat.  

Bakgrund 

● Hur länge har du arbetat i den chefspositionen du har nu? 

● Hur fick du anställningen? 

● Hur trivs du?  

● Har du haft en liknande anställning på ett annat företag tidigare? 

  

Ledarskap 

● Hur ser du på din roll som ledare? 

● Hur tror du att andra ser på dig som ledare? 

● Hur arbetar du i din roll som ledare?  

● Beskriv din styrka respektive svaghet i ditt ledarskap. 
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● Beskriv/Ge exempel på ditt sätt att leda. 

● Beskriv hur du leder dina anställda genom en förändring i företaget.  

● Hur går du som ledare tillväga för att skapa en trivsam arbetsmiljö där anställda känner               

ansvarskänsla och uppskattning? 

● Hur går ni tillväga för att stärka gemenskapen inom företaget? 

● Hur får du veta de gemensamma mål och värderingar som företaget ska arbeta efter och               

hur förmedlar du vidare det till ditt arbetslag? 

● Hur går du tillväga för att motivera de anställda till att uppnå företagets mål? 

  

Organisationskultur 

● Beskriv vad organisationskultur innebär för dig. 

● Hur ser organisationskulturen ut på denna arbetsplatsen? 

● På vilket sätt påverkar du som ledare organisationskulturen? Ge exempel! 

● Beskriv hur det går till när en nyanställd kommer in i gruppen. Informeras denna              

personen om företagets policyer ? 

● Hur anser du att trivseln på företaget är? Beskriv! 

● Hur skulle du beskriva sammanhållningen på arbetsplatsen/ i arbetsgruppen? 

● Berätta hur du/ni arbetar, sker det mycket grupparbeten eller är det mestadels individuellt             

arbete? 

● Beskriv hur du tror att det arbetssättet påverkar arbetslagets upplevelse av           

sammanhållning. 

● Tror du att sammanhållningen och värderingarna ser olika ut beroende på vilken            

avdelning man jobbar i?  Varför tror du de/inte det? 

● Beskriv hur förhållandet mellan ledning och anställda ser ut i organisationen. 

● Hur går du tillväga om det uppstår ett problem i gruppen?  

Avslutning 

● Är det någonting du tycker vi har glömt som du själv vill tillägga?  

● Är det okej om vi hör av oss till dig igen om ytterligare frågor skulle uppstå?  
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Bilaga B 
Intervjuguide- Medarbetare 

Vi är två sociologistudenter från Linnéuniversitetet i Växjö, som läser vårt tredje år och ska               

skriva en kandidatuppsats. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur ledarskap               

påverkar organisationskulturen inom ett företag. Vi har därför bett om att få intervjua dig. Innan               

intervjun börjar vill vi berätta om hur vi tänker kring sekretessen med denna intervjun. Du, precis                

som dina kollegor kommer alla att vara anonyma, då materialet kommer att avidentifieras i              

uppsatsen. Därför undrar vi om det är okej att vi spelar in denna intervjun? Det är bara vi två som                    

gör denna uppsatsen som kommer ha tillgång till materialet att lyssna på. Deltagandet till denna               

intervju är även helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att avbryta din                 

medverkan.  

Vi vill även poängtera att denna intervjun är som vi sa ett sätt för att hjälpa oss att förstå                   

fenomenet för att kunna skriva om det. Det kommer därav inte ske någon form av utvärdering för                 

varken dig som ledare eller anställd. Informationen vi får ut av dessa intervjuer kommer endast               

att användas till denna studie och ingenting annat.  

Bakgrund 

● Hur länge har du varit anställd på företaget? 

● Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

● Hur trivs du? 

  

Ledarskap 

● Berätta om ledarskapsstrukturen på företaget. 

● Hur anser du att den befintliga strukturen fungerar? 

● Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? 

● Tycker du att det är någonting i ledarskapet som kan förbättras? Varför/Varför inte? 

● Berätta om ett tillfälle då du tycker att ledarskapet har varit särskilt bra. 

● Berätta om ett tillfälle då du tycker att ledarskapet har varit mindre bra.  
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● Beskriv hur din relation med din ledare ser ut.  

● Har du förtroende för din ledare? Vad har gett dig/inte gett dig det förtroendet?  

● Berätta om hur det går till när du får veta de gemensamma mål och värderingar inom                

företaget som du ska arbeta efter? 

● Hur motiverar din ledare dig till att göra ditt arbete? 

  

Organisationskultur 

● Berätta lite om hur det att komma in i den arbetsgrupp du är i nu.  

● Beskriv företaget organisationskultur och dess värderingar! 

● Hur anser du att trivseln på företaget är? Beskriv! 

● På vilket sätt arbetar företaget med att uppmärksamma sina anställda? (Exempelvis vid            

goda prestationer eller pensionering).  

● Tror du att sammanhållningen och värderingarna ser olika ut beroende på vilken            

avdelning man jobbar i?  Varför tror du de/inte det? 

● Anser du att du och din chef har ett liknande tankesätt? Har ni samma mål och                

värderingar? Förklara! 

● Berätta om hur du arbetar, sker det mycket grupparbeten eller är det mestadels             

individuellt arbete? 

● Hur påverkar detta arbetssätt din upplevelse av sammanhållning? 

● Upplever du att det görs någonting för att stärka gemenskapen inom företaget? 

● Har det skett någon stor förändringar inom företaget? Hur hanterades det? 

● Hur upplever du att ledaren går tillväga om det uppstår ett problem i gruppen? 

  

Avslutning 

● Är det någonting du tycker vi har glömt som du själv vill tillägga?  

● Är det okej om vi hör av oss till dig igen om ytterligare frågor skulle dyka upp? 
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Bilaga C  

Mail 

Hej! 

Stort tack för att du kan tänka dig att bli intervjuade i förberedande syfte till vår kandidatuppsats.                 

Våra namn är Amanda Niklasson & Sanna Sjögren och är två studenter från Linneuniversitetet,              

där vi precis påbörjat vår kandidatuppsats inom Sociologi. Denna uppsats kommer kretsa kring             

ledares och medarbetares perspektiv på ledarskap och organisationskultur. Vårt syfte med           

uppsatsen är att få en förståelse för vilken betydelse dessa två fenomen har för företaget.               

Intervjun kommer vara cirka en timme lång.  

 

Vi vill även här påpeka att intervjun kommer att vara anonym. Det innebär att du kommer i                 

uppsatsen att få ett annat namn samt att inget som skulle kunna påvisa vem du är, kommer att tas                   

med. Det är bara vi två, som gör uppsatsen som kommer ha tillgång till anteckningar och                

inspelningar (ifall ni godkänner dessa) samt att vi måste kunna visa upp dem för vår examinator                

vid förfrågan. Utöver kommer ingen få tillgång. Intervjun är även frivillig, vilket innebär att du               

förväntas inte att svara på frågor du inte känner dig bekväm med. Du har även rätt att stoppa                  

intervjun under tiden, om du känner för det. 

 

Nedan ser ni vårt förslag till intervjuschema samt vem som kommer att utföra intervjun med er.                

Även var vi kommer att sitta kommer finnas med i schemat.  

 

Torsdag 21/11 
09:00:  Malin (Intervjuare Amanda) 
09:00:  Elisabeth (Intervjuare Sanna) 
 
10:15: Max (Intervjuare Amanda) 
10:15: Nils (Intervjuare Sanna) 
 
11:30: Albin (Intervjuare Amanda) 
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11:30: Joel (Intervjuare Sanna) 
 
13:00: Adam (Intervjuare Amanda) 
13:00: Sofia (Intervjuare Sanna) 
 
14:00: Simon (Intervjuare Amanda) 
 
Fredag 22/11 
13:00: Emma (Intervjuare Amanda) 
 
Amandas intervjuer kommer att vara i ” nya glas konferensrummet ”.  
 
Sannas intervjuer kommer att vara i ” stora konferensrummet”.  
 

Stort tack på förhand!  

Hälsningar 

Amanda Niklasson & Sanna Sjögren 
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