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Sammanfattning 
Inledning: Med grundtesen att organisatoriska förändringar kan tänkas förändra och 

påverka organisationskulturen utgår studien ifrån att förstå de effekter organisatoriska 

förändringar eventuellt kan tänkas ha på en organisations företagskultur. Ett fallföretag 

används som studieobjekt där vi ämnar undersöka just deras upplevelser av 

företagskulturella förändringar som effekt av organisatoriska förändringar. 

 

Metod: Kapitlet börjar med en diskussion kring hur insikt ska nås och vad som kan 

räknas som godtagbar kunskap. Vårt tillvägagångssätt utgörs till stor del av intervjuer, 

vidare genom induktiv metod där vi erhåller djupare förståelse om förändringfaktorerna 

under processen och dessutom om medarbetarnas uttalanden. Här beskrivs även metod 

val av hur empirisk data ska konverteras till för studien användbar teoretisk 

referensram. 

 

Empiri: Eftersom studien syftar till att generera insikt ur ett medarbetarperspektiv 

presenteras i detta kapitel de data som härstammar från intervjuerna med 

medarbetarkåren. För att skydda respondenterna och bevara anonymiteten kommer 

innehållet presenteras i sin helhet och som en sammanställning av med samtliga 

respondenters svar. 

 

Teori: Den teoretiska ramen är härledd från empirin och avhandlar organisationskultur, 

kommunikation, tillväxt och omorganisering med tillhörande underkategorier.  
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Analys: Empiriskt material kommer analyseras och ställas mot teoretisk referensram 

som syftar till att “förstå tänkbara konsekvenser av organisatoriska förändringar och 

dess möjliga effekt på en organisationskultur”. Empiriska områden matchas med 

teoretisk referensram där nya insikter och djupare förståelse nås. 

 

Slutsats: I denna del besvaras studiens forskningsfråga och därmed det resultat som 

forskningen frambringat.  

 

Reflektion: Här ges utrymme för författarna att delge egna reflektioner och tolkningar 

av studien. 
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Abstract 
Background: With a belief that organizational changes may change and affect the 

corporate culture, this study intends to create an understanding of possible effects. A 

business case has been used in this study and the intentions are to examine their 

particular experiences when going through an organizational change and their 

understanding of the effect on the corporate culture. 

 

The purpose is to understand the organizational changes possible impact on corporate 

culture. 

 

Methodology: This chapter begins with a discussion of how knowledge is reached and 

insights gained, and also a discussion of what can be counted as acceptable knowledge. 

Our methodological approach consists mainly of interviews and via an inductive study 

we reach higher insights of the change factors and also the consequences of the changes. 

A description of how the data is analysed and converted to a useful theoretical 

framework is also presented here. 

 

Empiricism: Since the study aims to gain insight from an employee perspective, 

empirical data is presented in the form of interviews. To protect the respondents and 

preserve anonymity the interviews are presented as a compilation of what was said by 

all the respondents. 

 

Theoretical framework: The theoretical framework is derived from empirical data and 

covers corporate culture, communication, growth and reorganization with related 
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subcategories to each subject. 

 

Analysis: Empirical data will be analysed and compared with the theoretical framework 

in order to understand the possible consequences of organizational change on a 

corporate culture. The matching of the empirical data with the theoretical framework in 

which insights are gained and deeper understanding is reached. 

 

Conclusion: In this part the research question is answered and the entire result is 

presented. 

 

Reflection: This is a chapter where the authors own subjective reflections and 

interpretations of the study and its results are presented. 

 

  



  
 

v 

Förord 
Detta är en kandidatuppsats skrivet under vårt examensarbete för programmet  

Enterprising and Business Development vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Den omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Först av allt vill vi tacka vår handledare Henrietta Nilson som tålmodigt handlett oss 

genom resan som kallas examensarbete. Tack för dina konstruktiva råd och innovativa 

inlägg under våra möten.  

 

Ett stort tack riktas även till fallföretaget som gjort vårt arbete intressant att arbeta med 

från början till slut, utan er hade det inte varit möjligt! Samtliga på företaget ska ha tack 

för de möten och intervjuer vi fått ha med er och tack för att vi fick lite av er värdefulla 

tid. 

 

Ytterligare tacksamhet riktas åt vår examinator Frederic Bill som gjort seminarium 

spännande med inspirerande anekdoter och tidvis även puttat oss på vägen när vi varit 

på väg att åka av. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra ständiga seminariedeltagare Sebastian Westerlund, 

Mikael Munoz Samuelsson, Jesper Gunnarsson och Mathias Holst för er ovärderliga 

feedback under skriv- och arbetsprocessen. 

 

 

 

2015-05-30 – Växjö 

 

 

___________________    ___________________         ___________________ 

Axel Muhr   Martin Persson     Arshia Moghaddam 

 

 

 



  
 

vi 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1  
1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1  
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3  
1.3 Problemformulering _______________________________________________ 4  
1.4 Syfte ___________________________________________________________ 4  
1.5 Fortsatt disposition ________________________________________________ 4  

2 Metod _____________________________________________________________ 6  
2.1 Fallföretag Formac AB _____________________________________________ 6  
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt _______________________________________ 6  
2.3 Induktion som förklaringsmodell _____________________________________ 7  
2.4 Kvalitativ forskning _______________________________________________ 7  
2.5 Intervjuteknik ____________________________________________________ 8  

2.5.1 Etiska ställningstaganden och avidentifiering av respondenter __________ 9  
2.5.2 Urval av respondenter _________________________________________ 10  

2.6 Tolkning och kategorisering av empirisk data __________________________ 10  
2.6.1 Från kategori till teori _________________________________________ 11  

2.7 Tillvägagångssätt för datainsamling __________________________________ 14  
2.7.1 Tolkning av empiriskt material __________________________________ 16  

2.8 Litteraturstudier __________________________________________________ 17  

3 Empiri ____________________________________________________________ 18  
3.1 Fallföretaget ____________________________________________________ 18  
3.2 Sammanställning av intervjumaterial _________________________________ 19  

3.2.1 Respondent 1 ________________________________________________ 19  
3.2.2 Respondent 2 ________________________________________________ 20  
3.2.3 Respondent 3 ________________________________________________ 20  
3.2.4 Respondent 4 ________________________________________________ 21  
3.2.5 Respondent 5 ________________________________________________ 23  
3.2.6 Respondent 6 ________________________________________________ 24  
3.2.7 Respondent 7 ________________________________________________ 25  
3.2.8 Respondent 8 ________________________________________________ 26  

3.3 Sammanställning av empiriskt material _______________________________ 26  
3.3.1 Ämnesträd __________________________________________________ 26  
3.3.2 Definitionsmodell _____________________________________________ 27  
3.3.3 Kategoriseringschema _________________________________________ 28  

4 Teori _____________________________________________________________ 29  
4.1 Organisationskultur _______________________________________________ 29  

4.1.1 Integration av kulturutveckling __________________________________ 32  
4.2 Kommunikation _________________________________________________ 33  



  
 

vii 

4.2.1 Företagskulturella värderingar __________________________________ 33  
4.2.2 Medarbetarens roll i gruppen ___________________________________ 34  

4.3 Tillväxt ________________________________________________________ 37  
4.3.1 Organisation i förändring ______________________________________ 37  
4.3.2 Förändringsprocessen från ett ledningsperspektiv ___________________ 38  
4.3.3 Ledningsbyte ________________________________________________ 39  
4.3.4 Medarbetarens delaktighet och inflytande __________________________ 40  

4.4 Omorganisering __________________________________________________ 41  
4.4.1 Organisationsstruktur _________________________________________ 41  
4.4.2 Den hierarkiska organisationen _________________________________ 42  
4.4.3 Den platta organisationen ______________________________________ 43  
4.4.4 Bygga personalstyrka __________________________________________ 44  

5 Analys ____________________________________________________________ 45  
5.1 Organisationskultur _______________________________________________ 45  
5.2 Kommunikation _________________________________________________ 48  
5.3 Tillväxt ________________________________________________________ 51  
5.4 Omorganisering __________________________________________________ 54  

6 Slutsats ___________________________________________________________ 57  

7 Reflektion och vidare forskningsmöjligheter ____________________________ 61  

Referenser __________________________________________________________ 62 
 
 
Figurförteckning 
Figur 1 Uppdelning av huvudkategorier till underkategorier          12 
Figur 2 Hänföring av enheter till kategorier          12 
Figur 3 Definitionstabell             13 
Figur 4 Koppling mellan ämne och respondenter          13 
Figur 5 Kontroll av kategorier mot data            16 
Figur 6 Ämnesträd             27 
Figur 7 Definitonstabell             27 
Figur 8 Kategoriseringschema            28 
Figur 9 Kulturella faktorer            33 
Figur 10 Attityder till förändring            39 
 
 



  
 

1 
 

1  Inledning 
I detta kapitel ämnar forskarna att presentera studiens forskningsområde och diskutera 

problematiken bakom det. Diskussioner förs kring förändringsarbete och 

organisationskultur och studiens övergripande ämnen problematiseras. Dessa leder 

sedan fram till studiens forskningsfråga och syfte. 

 

1.1  Bakgrund 

Omvandlingstryck och förändringsarbete i organisationer kan utföras med orsak av en 

rad olika anledning. Alvesson och Sveningsson (2008) skiljer mellan yttre och inre 

krafters påverkan på organisationer där det yttre eller inre omvandlingstrycket medför 

själva förhållningssättet kring hur förändringen bör hanteras. Interna 

omvandlingsfaktorer så som exempelvis önskvärd tillväxt fordrar i vissa fall omfattande 

omstrukturering där organisationer till och med kan behöva förändra sina 

affärsmodeller. Likaså har de externa faktorerna stor påverkan då det kommer till att ge 

upphov till förändring och förändringsarbete. 
 

Det är inte ovanligt att företag och företagsledare känner sig pressade kring 

förändringssituationer och då tar genvägar genom att kopiera andra företags lyckade 

koncept (Alvesson & Sveningsson, 2008). Detta leder sällan till optimala 

förändringsarbeten utan istället blir utgången alltför ofta misslyckade resultat. Genom 

att syna en organisation på mikronivå med interna omvandlingsfaktorer kan 

uppfattningen av hur en organisation är uppbyggd och vilka interna faktorer som spelar 

in i omvandlingsarbetet uppdagas. Detta kan vidare tydliggöras genom att se till 

värderingar, känslor, strukturer, teknologier, sociala relationer, nätverk och 

maktrelationer som i sin tur gör utspel i organisationer i förändring (Angelöw, 2010). 

Vid en sådan granskning nås en kulturell nivå där beteendemönster och skeenden som 

kan anses lämpliga för förändringsarbetet granskas (Alvesson och Sveningsson, 2008). 
 

Vidare för Bang (1999) och Alvesson och Sveningsson (2008) diskussioner kring 

möjligheten att styra en organisationskultur där de menar att omvandling är en stor 

svårighet som kräver mycket resurser. Med utgångspunkt i att en organisation är en 

sammansättning av olika kulturer, innefattar omvandlingstrycket såväl externa som 

interna faktorer. Turbulens i omgivningen är ett exempel på påverkande externa faktor, 

liksom omstruktureringar är exempel på interna faktorer som ger avtryck i det 
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organisationskulturella klimatet. Alvesson och Sveningsson (2008) menar vidare att det 

är en förlegad syn att se på kultur och organisation som en dualistisk och frånskild 

massa. Kulturella influenser vid förändring försvårar omvandlingsarbete då kulturen och 

gemensamma värderingar istället bör användas som ett verktyg som driver och 

möjliggör utveckling och förändring (Alvesson & Sveningsson, 2008). Tesen talar för 

att genom utveckling av kulturen sker förändringen dynamiskt, och med det kan 

kulturella förändringar ses som användbara förändringsverktyg. 
 

Inom organisationer där omorganiseringar av olika slag genomförs är det vanligt att 

själva förändringsarbetet förblir toppstyrd (Ljungström, 1996). Detta betyder att 

besluten tas på en ledningsnivå med låg involvering bland medarbetarna. Detta kan ge 

upphov till motstånd i form av förvirring och rädsla. Ljungström (1996) menar även att i 

förändringssituationer fordras vissa ritualer och rutiner för att markera omvandlingen på 

ett pedagogiskt vis då det kommer att kommunicera ut till medarbetarna vad som sker. 

Attityd och reaktion från medarbetare gällande förändringsprocesser kan avgöra hur 

lyckat ett förändringsbeslut blir i handling och resultat (Ljungström, 1996; Angelöw, 

2010). 
 

Organisationer i tillväxt kräver omorganiseringar och omstruktureringar för att bibehålla 

sin tillväxt. För att undvika förvirring i omvandlingsprocessen menar Angelöw (2010) 

att det är av stor vikt att säkerställa att alla moment följer förändringens tempo. 

Angelöw (2010) menar även att attityden från medarbetarna kan ge stor effekt på 

resultatet vid sådana situationer, men även på kulturen och den vardagliga tillvaron. 

Förändring kan av anställda antingen ses som ett hot som ska överkommas eller som en 

möjlighet att välkomna. Beroende på delaktighet, förståelse och trygghet hos de 

anställda antas antingen utmaningen eller ett motstånd skapas. Angelöw (2010) påpekar 

risken med en negativ reaktion och menar att anställda då aktivt kan göra motstånd för 

att motverka förändringar. Ljungström (1996) poängterar de politiska faktorerna i 

organisationer där bland annat de anställdas inflytande över andra gagnar de subjektiva 

åsikterna. Med ryktesbildning och oriktigheter eller bara illvilligt motstånd från 

anställda försvåras arbetet avsevärt och tydlig kommunikation förklaras ofta som 

nyckeln till framgång (Angelöw, 2010). 
 

Vad gäller kultur och organisationskultur menar Bang (1999, s.24) att 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
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verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden”. Gällande organisationskultur i förändring menar 

Alvesson och Svenningsson (2008) att det behöver finnas en ömsesidig vilja att 

förändra från ledningen tillsammans med medarbetarna i organisationen. En kollektiv 

vilja till förändring och acceptans till omvandling krävs för att genomföra en 

organisationskulturell förändring (Alvesson & Svenningsson, 2008). 

 

1.2  Problemdiskussion 

Vad som utgör en god organisationskultur baseras på individerna i gruppen och bör 

skapas nerifrån och upp, alltså̊ ska värderingar organiskt komma från den inre 

organisationen för att förändringar och nya kulturella aspekter ska kunna adopteras 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2010). Ljungström (1996) talar även om att en 

ömsesidigt god kommunikation vid beslut är viktig för att undvika en sen reaktion och i 

värsta fall motstånd. De betonar vidare värdet av vad som benämns som 

kommunikationsaspekten, en betydande faktor i sammanhanget. För en ledning är det 

relativt enkelt att ta beslut som påverkar samtliga, men värdet av att bejaka kulturella 

aspekter kan vara större än vad man först kan tro. Finns det exempelvis en implicit 

politisk kultur som Angelöw (2010) för en diskussion kring, kan ett mer taktiskt och 

pedagogiskt tillvägagångssätt behövas intas. Både Angelöw (2010) och Ljungström 

(1996) menar att i en förändringsaktion från ett ledarperspektiv behöver medarbetare i 

form av medaktörer bjudas in i processen och fördelar behöver påvisas vara större än 

eventuella förluster för att hantera diverse motståndsaktörer. Plågan i en pågående 

förändringsprocess beskrivs av Ljungström (1996) som att den måste vara värd den 

kommande nyttan som i allra högsta grad måste poängteras för att motivera och hjälpa 

individerna i organisationen under själva förändringsfasen. Samtidigt behöver samtliga i 

organisationen vara beredda på att påfrestningar under utvecklingen och omvandlingen 

av organisationskulturen kan ge en känsla av kaos och hopplöshet vilket även gäller 

ordning och struktur i organisationen. Precis som att gemensamma värderingar skapar 

en del av kulturen ger gemensamma rädslor och ovissheter sitt avtryck i 

organisationskulturen under en omvandlingsprocess. Både Ljungström (1996) och 

Angelöw (2010) påpekar då vikten av kommunikation för att samtliga ska få en 

gemensam förståelse för förändringen inom både organisationen och kulturen.  
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Omstruktureringens tänkbara effekter på en företagskultur kan manifesteras i 

exempelvis en känsla av “vi och dem” om en utvecklingsprocess exempelvis sker över 

medarbetarnas huvuden. Återigen beskrivs kommunikationen som en nyckel till ett mer 

lyckat förändringsarbete. Angelöw (2010) beskriver vidare att det kan vara svårt för 

individer som inte är vana vid inflytande att på kort tid växla om till en ny roll med nya 

ansvarsområden och förväntningar. Detta då det är viktigt att gruppen agerar 

tillsammans för att skapa och upprätthålla ett bra självförtroende (Angelöw, 2010). 

Författaren menar således att det ur ett ledningsperspektiv är av stor vikt att fortlöpande 

uppmärksamma goda prestationer och uppmuntra till fortsatt delaktighet. 
 

Hur förändringsprocess och omorganiseringsarbeten görs kan ge olika effekter när 

processen är slut. Angelöw (2010) och Bang (1999) är överens om att det är under tiden 

förändringar sker som kulturen spelar ut och gör sig extra märkt. De menar att det är 

mer intressant att behandla den pågående processen än det som ses som resultat och 

följder. Ur ett kulturellt perspektiv är det i de grundläggande kulturerna och 

värderingarna som utvecklingen skapas. 

 

1.3  Problemformulering 

Vilka företagskulturella effekter kan tänkas uppkomma i samband med organisatoriska 

förändringar? 

 

1.4  Syfte 

Att förstå tänkbara konsekvenser av organisatoriska förändringar och dess möjliga 

effekt på en organisationskultur. 

 

1.5  Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet beskrivs vår syn på vad som godtas som kunskap sett till studiens syfte 

och även vårt forskningsmässiga tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3 – Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiriska datjan i form av sammanställda intervjuer samt 

en beskrivning om fallföretaget. 
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Kapitel 4 – Teori 

Härledd från det empiriska underlaget presenteras här den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 5 – Analys 

Den insamlade empiriska datan ställs här emot den teoretiska referensramen för att 

framarbeta eventuella skillnader mellan verkligheten och vad som beskrivs i 

teorikapitlet. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I slutsatsen presenteras vårt resultat av studien sett till vad syftet och 

problemformuleringen anger. 

 

Kapitel 7 – Reflektion 

Här presenteras författarnas egna reflektioner i form av vad som inte inryms i studien 

med hänsyn till vad syfte och problemformulering ska ta hänsyn till. 
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2  Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som används för att framställa studiens empiriska 

och teoretiska material. Vidare presenteras forskarnas tillvägagångssätt för urval av 

respondenter, intervjuer samt litteraturgenomgång. 

 

2.1  Fallföretag Formac AB 

För att skapa förståelse för tänkbara konsekvenser av organisatoriska förändringar och 

dess möjliga effekt på organisationskulturen har vi valt att studera Formac AB. 

Företaget i fråga har den senaste tiden genomgått en rad olika förändringar kopplade till 

företagets stora tillväxt. Fallföretaget presenteras mer ingående i det empiriska 

materialet.  

 

2.2  Vetenskapligt förhållningssätt 

Det epistemologiska ställningstagandet innefattar hur kunskapen erhållits, men också 

hur den har skapats. Förhållningssättet kring hur godtagbara kunskaper genereras 

genom aktuell metod vilket i sin tur leder fram till de aktuella ämnesområdena (Bryman 

& Bell, 2005).  
 

Hermeneutik är ett epistemologiskt ställningstagande som väljs utifrån de avsikter som 

framförts för att sedan ligga till grund för tolkning. Ett sådant ställningstagande lämpar 

sig för kvalitativa studier där insikt ska nås. Om syftet istället är att förklara en 

ontologisk ståndpunkt lämpar sig ett positivistiskt synsätt istället (Bryman & Bell, 

2005). Grundidén inom hermeneutiken är att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och 

utsäga menar Widerberg (2002). Den tolkande ansatsen, även kallad den interpretiva 

ansatsen bör reflekteras kring då såväl respondenters avsikter såväl som forskarnas är 

subjektiva och riskerar att feltolkas under processen.  
 

Å andra sidan är det just alla människors avsikter som skapat världen i stort och att säga 

att kunskapen som kommer genereras kring enskilda människors uttalanden inte är 

giltig säger emot hermeneutikens och interpretivismens perspektiv. Bryman och Bell 

(2005) menar att forskare bör vara väl medvetna om den så kallade oförenligheten 

mellan positivism och hermeneutik som båda två är sätt att förklara beskaffningen av 

verkligheten och beteende och hur de olika förhållningssätten förklarar respektive ger 
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insikt. Båda förhållningssätten är metoder som syftar till att förstå en miljö eller 

beteende, dock på två olika sätt. Då denna studie syftar till att ge förståelse kring sociala 

handlingar är tanken att använda hermeneutiken där tolkning är vägen till djupare 

förståelse. I den hermeneutiska ansatsen tas då även en ontologisk ståndpunkt som 

innebär ett konstruktivistisk antagande, det vill säga skapelsen av det varande kommer 

från och genom den sociala interaktionen. 

 

2.3  Induktion som förklaringsmodell 

För att uppnå denna studies syfte kommer en induktion användas som ansats. 

Signifikant för induktiv forskning är att utgångspunkten är att observera och analysera 

empiriskt material för att utläsa regelbundenheter och att på så vis utveckla och generera 

en kunskap som liknas vid teori eller ny insikt menar Alvesson och Sköldberg (2000). 

Induktion innebär således i detta fallet att utgå från observationer av beskaffningen av 

det varande för att sedan jämföra och ställa empirisk data mot en teoretiskt referensram 

för att skapa nya teorier eller för att förkasta alternativt bekräfta befintliga. Att använda 

teoribildning på empirisk grund ger dessutom insiktsfulla kunskapsgenereringar, dock 

mindre ofta generaliserbara och därmed mer lämpade för kvalitativa studier där en 

djupare förståelse ämnas nå. 

 

Den primära anledningen till val av ansats är antagandet om att situationen ifråga är så 

delikat och komplicerad och att den inte bör färgas av oss som forskare. Att använda en 

deduktiv ansats tros inte vara optimalt med tanke på aktuella situationens unicitet. Att 

utgå ifrån en teoretisk referensram kan färga både de som genomför en studie, men även 

resultatet. Vidare kan det också leda till att studiens riktning rubbas då den 

grundläggande problematiken är relativt okänd (Bryman & Bell, 2005).  
    

 

2.4  Kvalitativ forskning 

I samband med att en forskningsstudie genomförs är ställningstagandet kring hur det 

empiriska materialet skall samlas in av stor vikt (Svensson & Starrin, 1996). Två 

ansatser som av Bryman och Bell (2005) anses vara mest vanligt förekommande är den 

kvalitativa ansatsen och den kvantitativa ansatsen. Skillnaderna mellan de två 

ansatserna är flera, även om den kanske mest uppenbara skillnaden är att kvalitativa 

forskningen väljer att fokusera på ord, tolkning och betydelse medan den kvantitativa 
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forskningen istället lägger sitt fokus på mätbar och kvantifierbar data. Widerberg (2002) 

definierar den kvalitativa forskningen som en ansats där forskningens syfte i huvudsak 

är att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan den kvantitativa 

forskningen snarare söker efter fenomenets förekomst eller frekvens.  
 

Vi har valt att använda en kvalitativ ansats med fokus ord, tolkning och betydelse. Den 

kvalitativa ansatsen som har sitt fokus kring att förstå, beskriva och analysera hur och 

varför människor agerar som de gör. Med utgångpunkt i frågor så som “Vad betyder 

fenomenet?” eller “Vad handlar det om?” är den kvalitativa ansatsen den riktning som 

tros bringa störst framgång (Widerberg, 2002).  
 

Vidare är det viktigt att säkerställa att den kvalitativa studien tar hänsyn till validitet och 

reliabilitet. Validiteten talar om i vilken utsträckning studien verkligen mäter vad som är 

tilltänkt att mäta och analysera. Med andra ord kan validitet beskrivas som en 

bedömning om de slutsatser som har genererats från en undersökning har något 

egentligt sammanhang eller inte. Det berör även om de indikatorer som utformats är 

korrekta och användbara (Bolman och Deal, 2005).  
 

Begreppet reliabilitet rör istället måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

Frågorna som används i intervjuerna ska vara pålitliga och korrekta. För att ta ställning 

till om ett mått är reliabelt används vanligtvis tre faktorer: stabilitet, intern reliabilitet 

och internbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att ställa sig frågan ifall ett mått är 

så pass stabilt över tiden, och att det är så övertygande att resultatet av respondenter inte 

kommer fluktuera. Exempelvis ifall en grupps attityd mäts flera gånger efter varandra 

ska inte resultatet skilja sig i någon större utsträckning (Bryman och Bell, 2005). 

 

2.5  Intervjuteknik 

For att framställa studiens empiriska material kommer bland annat intervjuer användas 

som insamlingsmetoder. Tanken är att utföra semistrukturerade intervjuer för att på så 

vis komma åt de fakta som krävs för att studien ska uppnå̊ sitt resultat. Denna typ av 

intervjuer bygger på öppna frågor som ämnar skapa diskussioner hos respondenter. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det av vikt att specifikt urskilja i vilken grad 

forskaren har i avsikt att vinkla eller sätta ramar för insamlingen av data. 
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Semistrukturerade intervjuer bör med fördel användas för att komplettera studiens 

övriga metodik och överordnade syfte. Vid användande av semistrukturerade intervjuer 

använder man som forskare sig av någon slags ramverk i form av ämnesområden för 

den pågående diskussionen. Författarna menar att detta ska underlätta under intervjun 

och på ett mer eller mindre enkelt sätt hålla samtalet inom ett valt tema eller ramverk 

(Bryman & Bell, 2005). 
 

En semistrukturerad intervju ger även möjlighet till att ställa följdfrågor samt interagera 

med respondenterna vilket i sin tur leder till att mer empirisk data med allt större bredd 

kan bli insamlad. Författarna lyfter dock ett varningens finger då det finns en gräns 

kring hur mycket forskaren ska begränsa med teman och ämnesramverk för intervjun. 

Detta för att undvika att intervjun genom moderatorernas åsikter skapar partiskhet och 

osanna svar (Bryman & Bell, 2005). 
     

Bryman och Bell (2005) rekommenderar att intervjuerna dokumenteras för att 

säkerställa vad som sagts. Det enklaste och mest effektiva sättet är att utföra inspelning 

under intervjuns gång då det i vissa fall tenderar att bli stressigt att föra anteckningar 

vilket i sin tur kan leda till att information faller mellan stolarna. För att få bredd och 

högre trovärdighet i det insamlade materialet bör olika parter från företaget intervjuas 

för att frammana en mer komplett representation. Bryman och Bell (2005) poängterar 

dock att användandet av inspelningsteknik kan tenderar att stressa den intervjuade då, 

bland annat för att det kan uppkomma en oro över att vad som sägs blir bevarat. Om en 

situation skulle uppstå där respondenten uppenbarligen störs av det faktum att en 

intervju spelas in rekommenderar Bryman och Bell (2005) intervjuarna att fortsätta 

intervjun i fråga med avstängd utrustning om så krävs. 

 

2.5.1  Etiska ställningstaganden och avidentifiering av respondenter 

Med tanke på att att flertal av respondenterna delgivit högst personliga data kommer ett 

ställningstagande tas kring hur dessa presenteras i det empiriska materialet för att i så 

stor utsträckning som möjligt bibehålla den av respondenterna önskade sekretessen. 
 

Med tanke på att innehållet i intervjuerna med stor sannolikhet kommer handla om mer 

än bara undersökningsämnet, kommer stora delar av innehållet därför vara irrelevant för 

studien och därför exkluderas. I transkriberingsprocessen sammanställs då bara den 

empiri som anses vara relevant för studien och dess syfte. Respondenterna informeras 
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om att intervjuerna spelas in förutsatt att detta godkänns av dem samt att deras 

uttalanden är anonyma och att de aldrig kommer nämnas vid namn. Detta är även av 

intresse att informera kring menar Bryman och Bell (2005) eftersom att en tryggare 

respondent troligen utlämnar mer information. Inspelningarna i fråga sparas på ett säkert 

sätt, otillgängligt för någon annan än oss forskare och lämnas inte ut om inte högst 

särskilda akademiska förhållanden skulle föreligga. 

 

2.5.2  Urval av respondenter 

För att få så bred förståelse som möjligt över hela organisationens framväxt och 

förändring ämnar vi intervjua personer från samtliga delar av organisationen. Då 

organisationen är så pass stor att det finns hierarkiska gränser mellan ledning och 

medarbetare kommer båda parter intervjuas, detta för att få kontrast beroende på vilket 

perspektiv personen ifråga kan tänkas ha. Oavsett vilken hierarkisk eller organisatorisk 

ställning personerna har är det snarare erfarenheter och uppfattningar av organisationens 

framväxt som är av intresse. På Formac finns det nyanställda som har en uppfattning av 

organisationen, likväl som det finns personer som varit med “från start” och här tror vi 

kunna nå mångfald i intervjuerna och representera organisationen i helhet (Bang, 1999).  

 

2.6  Tolkning och kategorisering av empirisk data 

Ett tillvägagångssätt för att sortera och kategorisera data är användningen av så kallad 

kodningsmetod vilken konverterar (tolkar) rå data från en rad olika källor till en 

överskådlig och enhetlig kategorisering. I och med att intervjuhandlingarna redan i 

intervjusituationen utformats, har man redan här på sätt och vis initierat en form av 

kategorisering (Jacobsen, 2002). Alvesson och Sköldberg (2000) beskriver en metod där 

forskaren identifierar egenskaper i datan som sedan rekonstrueras och kategoriseras. 
 

Vad som kännetecknar en kategori är enligt författarna upp till forskaren att identifiera 

utifrån de egenskaper datan kännetecknar samt vilka koncept det är kopplat till. Det är 

av vikt att forskaren grundligt analyserar den insamlade datan ordagrant och lyssnar, om 

till exempel intervjuer är utförda, upprepade gånger för att möjliggöra effektiv analys av 

data och därmed även kategorisering (Alvesson & Sköldberg, 2000). 
 

Jacobsen (2002) beskriver kategoriseringen som den fas där det empiriska materialet 

delas in i grupper, en så kallad abstrahering. Huvudfunktionen med kategorisering som 
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Jacobsen (2002) ser det är möjligheten att kunna klargöra vilka data som liknar 

varandra, behandlar samma fenomen eller ämnen, eller att klargöra vilka ämnen och 

fenomen som inte liknar varandra. I och med att ord och meningar hänförs till en viss 

kategori utifrån utvalda kriterier kan forskarna i stället för att analysera hela det 

empiriska materialet på en gång istället analysera de enskilda kategorierna för sig. Detta 

medför både bättre överblick i materialet liksom ökad förståelse kring de enskilda 

ämnena.  
 

Strauss (1987) förklarar att kategorisering av data bör vara så nära empirin som möjligt 

och kan därmed baseras på intervjumaterial. Kategoriseringen bör vara baserad på de 

individer som är aktuella för datainsamlingen, då det enligt Strauss (1987) finns två 

tillvägagångssätt för att grunda sorteringen. För att forskaren ska kunna bedöma vilken 

metod som är mest effektiv ska denna ta hänsyn till vilken metod som använts för 

insamling av data. Då intervjuer har genomförts kan forskaren tillämpa sin egen 

tolkning av datan som enligt Strauss (1987) benämns “in vitro coding”. Alvesson och 

Sköldberg (2000) beskriver vidare att tolkningsprocessen är en kontinuerlig bearbetning 

och bör behandlas av forskaren under en längre tid och fortlöpande i samband med 

forskningen. 

 

2.6.1  Från kategori till teori 

När den insamlade datan tolkats och kategoriserats är nästa fas att ta reda på vilka 

områden som anses mest intressanta att fördjupa sig i och bilda sin teoribas kring. För 

att kategoriseringsmetoden ska fungera så effektivt som möjligt krävs det enligt 

Jacobsen (2002) att studien har en induktiv ansats samt att kategorierna som är tänkta 

att skapas har sin grund i data som är hämtad ur de intervjuer och observationer som 

presenterats i det empiriska materialet. Alvesson och Sköldberg (2000) beskriver 

metoden kärnkategori som en av de mest relevanta. Metoden går ut på att hitta 

kärnkategorier vilka forskningen sedan byggs kring, dessa kategorier kan sedan ses som 

centrum i teoriansatsen. För att utse vilka kategorier som kan ses som mest centrala 

använder Alvesson och Sköldberg (2000) ett tillvägagångssätt uppdelat i sex steg;  
 

1.   Kategorin är central för dialogen som förts i den empiriska datjan 

2.   Kategorin benämns upprepade gånger i den empiriska datan 

3.   Kategorin kan med lätthet kopplas till närliggande ämnesområden 

4.   Kategorin måste kunna följas upp och kopplas till formell teori 
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5.   Kategorin måste fungera som en grund för den teoretiska ansatsen 

6.   Kategorin bör vara kopplad till ett ämnesområde med variation för att på så vis 

kunna skapa djup vid en analys 
 

För att vidare kunna hänföra intervjuerna till kategorier är det av stor vikt att först på ett 

tydligt sätt definiera vad själva kategorierna innebär. Vanligtvis innebär denna fas att 

man först väljer huvudkategorier (huvudämne) för att sedan urskilja underliggande 

kategorier (ämnen) illustrerat i figur 1 som tillsammans underbygger en grund för det  

tilltänkta huvudämnet (Jacobsen, 2002). 

 
 

 

Figur 1. Uppdelning av huvudkategorier till underkategorier (Jacobsen, 2002 s. 235) 

 

I figur 2 (Jacobsen, 2002 s. 237) nedan är nästa steg att illustrera de olika intervjuernas 

sammanfattade åsikter samt hur dessa kan plockas ut och inrättas i kategorier. 

Illustrationens syfte är att förklara tankesättet för sambandet mellan kategorier och 

respondenter. Detta är ett teoretiskt tankesätt vilket illustreras som resultat i ett senare 

skede med figur 4. 
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Figur 2. Hänföring av enheter till kategorier (Jacobsen, 2002 s. 237) 

 

För att kunna analysera flera intervjuer måste kategorierna vara utformade på ett 

meningsfullt sätt som är applicerbart på flera ämnen. Enligt Jacobsen (2002) är den 

vanligaste analysen att förutsätta att kategorierna i sig ger en beskrivning av de olika 

fenomenen som är aktuella (figur 3). Det forskaren därmed önskar att framställa är 

således de olika värderingar och subjektiva upplevelser och åsikter som uppkommit vid 

intervjutillfällena (Jacobsen, 2002). 
 

 

Figur 3. Definitionstabell (Jacobsen, 2002, s. 234) 

 

Figur 4 (Jacobsen, 2002 s. 239) ska därefter utformas av forskarna för att grafiskt 

illustrera kopplingen mellan kategori och ämne för läsaren. Tabellen används som 

matris över vilka uppgiftslämnare som delgivet vilken information, vilket i sin tur kan 

knytas till de ämnesområden kategoriseringen frambringat.  
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Figur 4. Koppling mellan ämne och respondenter (Jacobsen, 2002 s. 239) 

 

När dessa kategorier väl tagits fram är nästa fas för forskarna att söka relevant teori som 

på ett logiskt vis kan kopplas till det insamlade empiriska materialet (Jacobsen, 2002 s. 

235). 

 

2.7  Tillvägagångssätt för datainsamling 

Vid insamling av empiri är det intervjuer som står i fokus och dessa intervjuer bör som 

tidigare nämnts behandlas på ett visst sätt. Vid urvalet av respondenter kommer vi välja 

ut respondenter från samtliga avdelningar inom det berörda fallföretaget. Med tanke på 

att organisationen är relativt stor kommer respondenter från såväl ledningssidan som 

den operativa sidan att intervjuas. Hänsyn har också tagits till hur lång tid 

respondenterna arbetat på företaget, detta för att säkerställa att det empiriska materialet 

blir komplett och ger en tydlig bild av fallföretaget före och efter ledningsbytet. 

Intervjuer genomförs i en ostörd miljö där vi som forskare presenterar oss själva, vår 

studie och vad vi önskar åstadkomma. Detta följs av en mjukare start av intervjun då vi 

lär känna respondenten och får reda på relativt grundläggande information om 

exempelvis hur länge vederbörande varit anställd i organisationen, vilka arbetsuppgifter 

och övriga åtaganden respondenten ansvarar för och dylikt. För att få god kontakt ämnar 

vi ha personlig och avslappnad stämning och även för att det ska liknas mer vid en 

dialog och inte en strikt intervju. Respondenten informeras även om hur samtalet 

kommer fortskrida, att den spelas in och att absolut anonymitet utlovas (Bang, 1999).   
 

Intervjun hålls enligt tidigare beskriven semistrukturerad metodik och dialog först med 

syfte att undersöka respondentens övergripande syn på organisatoriska förändringars 
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effekt på företagskulturen, skillnader mellan det förflutna, nuet och den tänkta 

framtiden. I de fall intervjun tappar fokus ställs frågor och följdfrågor för att återkomma 

till ämnet. Respondenten talar fritt men bli passivt ledd in i diskussioner kring studiens 

syfte. Att leda en intervju med öppna frågor kräver försiktighet och tålamod då 

respondenten i detta fall inte får vara för informerad om studien för att på så vis svara 

med egna ord och inte vad denne tror sig vara “rätt” svar (Bryman & Bell, 2005).  
 

Under intervjun tas även anteckningar för att i realtid kunna redogöra för när intressanta 

saker sägs och det även för att underlätta vid transkribering och sammanställning av 

intervjun. Med tre intervjuare är det en god möjlighet att göra detta utan att verka disträ 

och utan att skapa distans mellan parterna under intervjun. För oss är det av största 

intresse att bevara en god relation med respondenten under hela intervjun då det tros 

påverka vad som sägs och att saker sägs överhuvudtaget (Jacobsen, 2002).  
 

Med intervjuernas semistrukturerade karaktär presenteras bara det som av oss anses 

vara av större vikt för studien. Intervjuerna kommer finnas bevarade i sin helhet som 

ljudfiler. För att introducera ämnena och vårt syfte med intervjuerna är tanken att ställa 

standardiserade frågor för att på så vis lära känna personerna och komma i stämning.  
 

Vid intervjutillfällena ställdes öppna diskussionsfrågor i syfte att föra diskussionerna 

framåt inom ramarna för de utvalda ämnesområdena. Frågorna är framtagna med 

hänsyn till rapportens frågeformulering och syfte. Följande frågor användes som grund  

vid samtliga intervjutillfällen: 

 

1. Vem är du i organisationen Formac?  

2. Hur uppfattar du Formacs kultur historiskt gentemot idag?  

3. Hur skulle du beskriva stämningen inom personalstyrkan historiskt gentemot idag? 

4. Vad skulle kunna göras annorlunda för att få en bättre kultur inom Formac?  

5. Hur ser dina framtidsvisioner inom Formac ut?  
 

För att säkerställa att frågeområdet kommunicerades ut på ett önskvärt vis valde vi att i 

vissa fall föra en kort introduktion om vad vi menade och använde ett varierande 

vokabulär för att säkerställa att respondenten ifråga förstod vad vi menade. Ovanstående 

frågor användes som sagt till grund och modifieras något om så krävs men innebörden 
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var densamma. Med ett något mer avslappnat språk kan en dialog lättare föras och 

respondenten leds in i tankebanor kring aktuellt område. 

 

2.7.1  Tolkning av empiriskt material 

Efter att den empiriska datan blivit insamlad kommer den tolkas och konverteras till 

kategorier som sedan ligger till grund för studiens teorikapitel. Kodningsmetoden 

möjliggör tolkning av rå insamlad data till överskådlig information som sedan kan 

användas längre fram i studiens analysdel. Metoden ger oss möjlighet att identifiera 

egenskaper i datan vilket sedan kan kopplas till relevanta teoriområden (Jacobsen, 

2002). 
 

För att tillvägagångssättet ska bära framgång så har vi valt att lyssna och analysera det 

insamlade empiriska materialet upprepade gånger vilket i sin tur gjort själva 

kategoriseringen effektiv. Vid kategorisering av det empiriska materialet har vi valt att 

göra en så kallad abstrahering eller “in vitro coding” där vi kontinuerligt analyserar och 

söker efter likheter eller olikheter i materialet vilket i sin tur sedan ligger till grund för 

själva kategoriseringen. På så sätt har vi klargjort vilka ämnen och fenomen som är av 

intresse för rapporten och även skapat en bättre överblick över det aktuella material vi 

valt att använda (Jacobsen, 2002).  

 

Figur 5. (modifierad) Kontroll av kategorier mot data (Jacobsen, 2002 s. 232) 

 

För att i ett senare skede kunna hänföra de utförda intervjuerna till de identifierade 

kategorierna har vi definierat vad kategorierna innebär. För att göra detta har vi i första 

hand valt ut huvudkategorier (huvudämne) och därefter underkategorier (ämne) som 

tillsammans bygger en grund för kopplingen mellan det empiriska och teoretiska 
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materialet. Inrättning och beskrivning av kategorierna är baserade på olika subjektiva 

upplevelser, värderingar och åsikter som uppkommit vid intervjutillfällena. 
 

För att tydliggöra ytterligare skapade vi även en matris som grafiskt illustrerar vilka 

uppgiftslämnare som lämnat vilken information och även knutit detta till de kategorier 

som vi tidigare skapat i vårt tillvägagångssätt.  
 

För att ytterligare underlätta fördjupningsbildandet av vår teoretiska bas har vi använt 

oss av metoden kärnkategori. Med hjälp av denna metod har vi följt sex steg som 

underlättar sökandet av relevant teori. 

 

2.8  Litteraturstudier 

Vid utformandet av studiens teoretiska bas har Linnéuniversitetets biblioteks 

artikeldatabaser används i huvudsak. Vidare har litteratur i bokform hämtats från 

biblioteket. Sökord som vi har använt oss av har varit organizational culture, changes in 

culture, changes in organizations, organisationsförändring, förändring i organisationer 

och så vidare. Vid sökning och användning av litteratur har vi säkerställt att samtliga 

författare är av relevans till rapportens ämne. Vi har varit medvetna om olika teoretiska 

utgångspunkter i diverse ämnen för att så effektivt som möjligt kunna förklara och lyfta 

fram det relevanta resultat som funnits samt sätta dessa i relation till rapportens syfte.  
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3  Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material i form av utförda intervjuer samt 

bearbetning och kategorisering. Även en djupare beskrivning av studiens fallföretag 

finns med i kapitlets inledning. 

 

3.1  Fallföretaget 

Formac Production AB är ett drygt 30 år gammalt företag som huvudsakligen sysslar 

med produktion och försäljning av registreringskyltshållare till fordonsindustrin. 

Företaget är aktivt i Sverige, Norge och Finland och i takt med en allt mer mättad 

svensk marknad genomarbetar företaget bland annat med en vidare pågående 

internationaliseringsprocess. De senaste 5-7 åren har tillväxten varit hög och resultaten 

har varit goda. Utvecklingen av affärer begränsas nu inte bara till fordonsindustrin utan 

går även utanför huvudbranschen med inslag inom byggindustrin där de numera även 

kommit att använda sin kompetens och teknik. 
 

Grunden för Formac lades när ägaren intresserade sig för marknadsföring bland bilar. 

Vanligt under denna tid var att bilförsäljare satte sina reklammärken i bakrutan på 

bilarna vilket födde idén om att istället använda området kring registreringsskylten som 

en plats för ändamålet. 1983 togs Formacs första skylthållare fram och då i bakelit som 

tillverkningsmaterial. Idag, 30 år senare, har skylthållaren utvecklats i såväl funktion 

som material för att möta efterfrågan. Formac har även utökat sin produktportfölj för att 

kunna möjliggöra ett bredare erbjudande inom fordonsbranschen. I takt med att bolaget 

utvecklats och antalet anställda gått från en handfull till att i dag sysselsätta 24 anställda 

ställs organisationskulturen allt mer på prov. Grundaren Jan Karlsson avsade sig posten 

som VD 2012 och istället tillsattes en ny extern styrelse och VD Anna Persson tog över.  
     

Samtidigt som utvecklingen och tillväxten gjort Formac till ett större och mer 

vinstgivande bolag har det inneburit en hel del organisatoriska förändringar. Genom 

uppdelning av den innan enhetliga och gemensamma organisationen har de blivit 

uppdelade i underdivisioner och avdelningar har samtliga fått tydligare roller som lett 

till ett bättre fokus på de enskilda arbetsuppgifterna. Denna förändring kan ses som ett 

resultat av ett ledningsbyte. Detta har tillsammans med lokalflytt gett en tydligare 

uppdelning av organisationen och dess delar och Formac gick från att vara en liten 

organisation där alla gjorde allt till att bli en mycket mer uppdelad sådan där var person 
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har ett eget fokus. Av Formac själva läggs ingen värdering i hur det har påverkat utan 

konstateras mer som faktum. Medvetenheten om dess eventuella effekter är däremot 

hög i organisationens ledning och de arbetar aktivt med tillställningar i olika slag i syfte 

att skapa en fortsatt gemenskap. 

 

3.2  Sammanställning av intervjumaterial 

3.2.1  Respondent 1 

Under intervjun framkom till en början en mycket positiv bild av organisationen 

Formac som helhet med alla medarbetare. Det uttrycktes att det var en fysiskt öppen och 

livlig miljö med alla kollegor i rörelse. Även mångfalden i personalstyrkan belystes och 

det var av denna respondent mycket uppskattat att det fanns en bra mix av äldre och 

yngre kollegor som dels bidrog till en livligare arbetsmiljö och att olika personers 

erfarenheter och kompetenser kompletterade varandra. Att ha en relativt låg medelålder 

på organisationen tros även påverka det gemensamma drivet mot framgång och tillväxt 

då det finns en tro om att yngre medarbetare generellt gärna presterar bättre. 
 

När frågor rörande vikten av kollegors roll i organisationskulturen sades det att det 

enligt utsago varit sämre förr men nu var det hur bra som helst. Den kultur och miljö 

som nu rådde var i allra högsta grad positiv och den lagkänsla som finns i 

säljorganisationen tros bero på en bra sammansättning av individer som fungerar bra 

tillsammans och har lika värderingar. Trots uppfattningen om att säljorganisationen 

fungerar bra med god gruppdynamik fanns det dock synpunkter på att det behövs en 

tydligare struktur för att bemästra den stundande tillväxten. Tydliga rutiner och 

strukturer för rekrytering, arbetsmiljösäkerhet, personalomvård såväl som 

organisationsomvård saknas och tros också kunna förbättra och förenkla tillväxten för 

att göra den mer hanterbar.  
 

Sammanfattningsvis har personen en positiv bild av kulturen och organisationen där det 

finns en hög interaktion mellan avdelningar som eliminerar en vi-och-dem-känsla som 

annars lätt uppstår i växande organisationer. Med den förståelse för kollegors arbete och 

uppgifter som kommer med interaktion antas en bättre sammanhållning skapas där 

samtliga intresserar sig för varandras vardag. I övrigt framkom det att enskilda personer 

och även vederbörande tog sitt arbete på stort allvar och tyckte att rollen som ansikte ut 

till kunder var stor och viktig. 
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3.2.2  Respondent 2 

I en intervjun påpekades snabbt vikten av lagsammanhållning och värdet av att ha 

kollegor som bidrar till god stämning. Enligt vederbörande har det inte alltid varit rätt 

personer på rätt plats, något som bidragit till en snedbelastad organisation, mycket i 

säljorganisationen men även i hela organisationen. Det påpekas att det är av intresse att 

inte värdera enskilda individer högre eller lägre på grund av hierarkisk ställning eller 

dylikt utan att det ska vara en prestigelös mentalitet i vardagsarbetet för att nå mål. 

Ingen ska vara mer eller mindre värd än någon annan och det är viktigt att alla ser sig 

som viktiga medlemmar i organisationen och verksamheten. Med det sagt framkom det 

även att samtidigt som enskilda individers bidrag och prestation ställs i paritet med 

samtligas prestationer och ingen är starkare än den svagaste länken, något som tyder på 

vikten av lagarbete och solidariskt ansvarstagande och förståelse för kollegors vardag.  
 

Erfarenheter från tidigare organisationskonstellationer har indikerat att enskilda 

individers ansvar har minskat och lagts på styrelsen som förväntas förmedla strategier 

tillsammans med planering kring hur tillväxten ska hanteras. Det är alltså ledningens 

ansvar att bygga ett lag som fungerar bra där alla är på rätt plats och gör lämpliga 

arbetsuppgifter för att komplettera varandra. Det minskade inflytandet från 

medarbetarna är en naturlig följd av tillväxtens effekter och accepteras för att struktur 

ska hjälpa framväxten, var person har sina arbetsområden och alla kan inte göra allt. 

Med det menas att alla var involverade förr då personalstyrkan var mindre och ses 

nästan som en omöjlighet med storleken som företaget har nu. I det uttalandet lades 

ingen djupare värdering utan det var snarare ett konstaterande om utvecklingens gång. 

För att kunna klara av utvecklingen krävs det att vissa måste släppa breda 

ansvarsområden för att kunna fokusera på sitt och prestera bra individuellt och på så sätt 

bidra till den gemensamma utvecklingen. Dock ansågs det vara av stort intresse för 

samtliga att förstå helheten i organisationen och förståelsen för kollegors och 

medarbetares arbetsområden. 

 

3.2.3  Respondent 3 

Gällande frågor kring förändring och utveckling av organisationen och eventuella 

effekter på organisationskulturen menade denna respondenten att förändringar i form av 

ledningsbyte inte har så stor betydelse. Istället påpekas förändringar som ligger närmre 



  
 

21 

företagets tillväxt som sig självt ha effekt. Exemplet på när Formac flyttade och bytte 

lokal ses som en större förändring. Kulturen anses vara densamma och trots viss 

utveckling och förändring och kulturens dynamiska förändring är direkt relaterat till 

organisationens tillväxt. Effekten av flytten i fråga är en naturlig förändring och det är 

upp till medarbetarna att anpassa sig till företagets tillväxt. I takt med organisationens 

utveckling finns även de enskilda medarbetares personliga utveckling. När det gavs rum 

för exempelvis produktion i nya lokalen fick medarbetarna lära sig mer och utvecklas på 

så sätt. Enligt respondenten har organisationens tillväxt gjort Formac till ett roligare 

ställe att jobba på då det medför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar och ser fram 

emot en sådan fortsättning där individer kan utvecklas med organisationen. 
 

På frågor gällande huruvida det finns en känsla av uppdelning av organisationen 

påpekas en vi-och-dem-känsla som inte värderas mer än att det är “lite synd” men 

oundvikligt i en växande organisation. Med olika områden behövs struktur i form av 

uppdelning där var person har sitt område och det menas att trots att känslan av 

uppdelning av folk är det en naturlig del i vardagen där man har olika arbetsuppgifter 

man får begränsa sig till. Detta kan även leda till en minskad förståelse för sina 

kollegors uppgifter påpekas dock, där alla inte nödvändigtvis förstår hela 

produktionskedjan från order till leverans. Det är något som tros kan behöva mer 

struktur och strategiskt planerande i tillväxten för att samtliga ska ha förståelse och 

kunskap om kollegors arbetsområde. Det sägs även behövas då organisationen inte ännu 

är så pass liten och de flesta behöver då åtminstone ha möjligheten att hjälpa till i olika 

delar vid hög arbetsbelastning. 

 

3.2.4  Respondent 4 

Respondenten i fråga har varit anställd på Formac sedan den förra ledningens period 

och kommer väl ihåg denna stora förändring i ledarbyte. Beskedet om ny ledning blev 

oroväckande bland medarbetarna, dels på grund av brist på information men även någon 

sorts allmän rädsla uppstod. Det dåvarande ledarskapet hade ett starkt grepp om 

personalen och det var inpräglat vem man skulle lyssna på och det var en viss struktur 

vad gäller chefskap och ledning. 
 

Respondenten förklarar vidare att den strukturen fortfarande finns kvar i mentaliteten 

och vem man ska lyssna på har inte blivit fullständigt självklart i dagsläget. Det berättas 

att personal lyssnar, ser upp och följer den nuvarande ledningen, men att komplikationer 
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kan uppstå om förre ledaren skulle göra en invändning. Om båda parter är närvarande 

på till exempel ett möte lyssnar respondenten fortfarande på båda och tycker att förra 

ledningen fortfarande har mycket att säga till om vid beslutstagande, ett tecken på att 

det fortfarande kan finnas en viss tvetydighet kring vem man ska lyssna på. 
 

Det är dock av vikt att tydliggöra att nuvarande lednings ord inte står lägre än förra, 

men kommer förra ledningen in med ”snabba kommentarer” om ett annorlunda 

tillvägagångssätt så uppstår en konflikt angående vem man ska lyssna på. Vid sådana 

tillfällen kan det uppstå en sorts komplikation och försvårande omständighet då 

medarbetare inte har en klar linje att följa. Vidare förklaras att en majoritet av de 

anställda på företaget har varit anställda sedan förra ledningens tid och detta är en faktor 

av vikt för hela situationen. Det har dock blivit bättre det senaste året, men det 

framkommer att det finns en del problematik vad gäller auktoritet och ledarskap genom 

hela organisationen. 

 

Involveringsgraden av medarbetare vid beslut och idéskapande är i allmänhet god och 

medarbetarnas röst blir hörda i större utsträckning i jämförelse med det förra 

ledarskapet. Ledningen har sedan sin introduktion i organisationen påbörjat 

kontinuerliga veckomöten där kortsiktiga och långsiktiga målsättningar presenteras, där 

varje medarbetare får möjlighet att kommunicera sina åsikter och tankar kring faktorer 

som berör organisationen. Detta är något som tycks ersatt de luncher på veckobasis, 

under förra ledningens tid, som agerade som en mer informell samvaro där alla 

medverkade, dessa luncher agerade dock inte som ett forum för organisatoriska frågor 

utan mer som något familjärt och på något sätt sammanförde företaget. 
 

Respondenten förklarar att detta är av vikt då den familjära känslan i hela 

organisationen mer eller mindre motverkar gruppering av medarbetare, då 

organisationen på senare tid har strukturerats i mer formella avdelningar. Det 

framkommer även att det i början av denna process förekom större grupperingar, men 

att det på senare tid återigen har gjorts någon sorts förening igen, om än oklart om det är 

via aktivt arbete eller en mer ”naturlig” utveckling. Tidigare fanns det ingen 

organisatorisk struktur över huvud taget, och introduktionen av struktureringen togs 

emot med blandad framgång. Att tillsätta nya avdelningschefer som tidigare varit 

kollegor har resulterat i en del efterdyningar, men har enligt respondenten börjat ”sjunka 

in” och blivit mer naturligt. 
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Vad gäller andra kulturella faktorer är detta även av vikt enligt respondenten. Denne 

menar att en mer enhetlig arbetsstyrka gör det möjligt för individen att bli mer 

involverad i andras arbete och få en större förståelse för ett flertal andra arbetsuppgifter 

i företagets produktionskedja från order till leverans. Det är dock fortfarande upp till 

individen att utnyttja denna möjlighet och det kan vara upp till ledningen att aktivt 

arbeta med en sådan mentalitet och uppmuntra till en högre involveringsgrad och 

nyfikenhet till andra processer i företagets verksamhet. 
 

Vad gäller den större expansionen personalomsättningsmässigt och uppsägning, av för 

gruppdynamiken destruktiv personal, har lett till en del diskussioner bland resterande 

personal, inte nödvändigtvis på ett negativt sätt. Respondenten förklarar att känslan efter 

uppsägning med den förra ledningen var mycket värre vad gäller den mentala 

påfrestningen då det vanligtvis inte kommunicerades från ledning varför eventuell 

medarbetare fick lämna företaget. Den processen har blivit mycket bättre när det 

kommer till kommunikation och förklaring till en sådan situation. 

 

3.2.5  Respondent 5 

Respondenten talar inledande kring kommunikation som ett problem som finns i 

organisationen. Det tycks finnas svårigheter med självförtroende bland medarbetare som 

möjligtvis är ett resultat av den förra ledningen. Det kommuniceras om en ledning som 

inte varit positiv till individuella förslag och allmän involvering i utveckling och 

effektivisering av organisatoriska faktorer. 
 

I dagsläget har man implementerat en kortare process där nya medarbetare får en 

introduktion till alla företagets avdelningar och arbetssätt. Detta för att skapa en social 

bekantskap till medarbetare men även för att få en grundläggande förståelse för hela 

flödet i företaget. 
 

Vidare förklaras att det finns ett antal anställda som har varit närvarande på företaget 

under en längre tid och som därmed har uppnått en status som ger dem en annorlunda 

position i situationer där åsikter är av vikt och beslut ska tas i gemenskap, till exempel 

under möten. Medarbetare är inte fullt medvetna, eller eventuellt inte bryr sig, om sin 

påverkan och sprider ofta negativa toner vid nya förslag och idéer. Det finns scenarion 



  
 

24 

då det har gått så långt att anställda fått lämna företaget på grund av dels spridning av 

negativitet och även dålig gruppanpassning. 
 

Det som skiljer sig från förra ledningen vad gäller relation mellan chef och anställd är 

en öppen dialog som i dagsläget har bidragit till en bättre stämning i organisationen. 

Anställda som inte presterar enligt riktlinjer och som sprider dålig stämning får på 

förhand chans att förbättra sig. Det handlar i första hand om sociala faktorer som smittar 

av sig på medarbetare och detta jobbar dagens ledning aktivt med att visa genom 

kommunikation men även genom handling som påvisar ett mer positivt tankesätt och 

spridning av motivation etc. 
 

Denna problematik kan även ses hos ett antal medarbetare som anser att arbetsuppgifter 

är ”låsta” till personen och bör inte beblandas mellan avdelningar. Anställda som har 

längre historia i företaget verkar ha en mentalitet som anammats och omfattar en natur 

av självständighet i överdrift. Med dålig kommunikation har det lett till skepticism till 

förändring av tankesätt och hela kulturen. 

 

3.2.6  Respondent 6 

Respondentens första intryck kring frågan gällande skillnader mellan dået och nuet var 

mycket skilda. Situationen beskrivs som då strukturerad där alla hade sina individuella 

skötebarn med allmänt dålig struktur, inga tydliga arbetsroller och arbetsuppgifter etc. 

Exempelvis då en kund ringde till Formac för tre år sedan gjorde säljaren allt på sitt sätt 

med egna rutiner, tillvägagångssätt och arbetssätt. Då togs en order emot, paketerades 

och skickades iväg av en och samma person vilket till viss del fungerade då men skulle 

bli ohållbart idag i och med den kraftiga tillväxten. För att råda bot på dessa brister tror 

respondenten att ett förnyat affärssystem, bättre logistik med minskad pappershantering 

samt en mer automatiserad vardag skulle vara lösningen.  
 

Tidigare fanns det ingen direkt struktur i den meningen att arbetsrollerna var otydliga 

med otydliga ansvarsområden. Respondenten tror att detta vara en av faktorerna som 

skapat någon slags rädsla för att göra fel då det ofta varit oklart vem som skulle ta vilka 

beslut. Än idag finns det en återkommande uppfattning från nyanställda att saker och 

ting upplevs som komplicerade och tungrott på Formac.  
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På frågan kring hur Formacs kultur historiskt upplevs blev svaret att folk över lag varit 

rädda för att fatta beslut och därigenom riskera att bli uthängda eller tvungna att stå till 

svars - det har varit fult att göra fel och en enkel utväg har då och då varit att lägga över 

ansvaret på andra avdelningar/funktioner. Syndromet finns fortfarande kvar även om det 

blivit betydligt lugnare. På frågan kring hur klimat förändrats under de senaste åren 

beskriver respondenten att alla pratar med alla med en god stämning där mentaliteten att 

ställa upp för varandra ses som självklar av de flesta.  
 

Den höga personalomsättningen som varit ett faktum de senaste åren tror respondenten 

kan ha berott på att fel personer tillsatts på fel plats. I och med de satta tillväxtmålen är 

planen att fortsätta att anställa under de kommande åren men att då kanske flytta fokus 

mot att i större utsträckning tillsätta rätt kompetens på rätt plats med ett mer långsiktigt 

perspektiv. Förr anställdes folk på allt lösare grunder där exempel beskriver 

rekryteringar av vänner och bekanta som vanlig metod.  
 

En svår nöt att knäcka för framtiden tror respondenten att kommunikation är då det både 

är svårt, tidskrävande och jobbigt. Även om det är jobbigt tror respondenten att detta är 

en av de avgörande faktorerna som kommer avgöra huruvida Formac når sina högt 

uppsatta mål eller ej.  

 

3.2.7  Respondent 7 

Det kommuniceras tidigt från respondenten att det i allmänhet har blivit en positiv 

förändring efter den nya styrningen. Efter omstruktureringen har det getts möjlighet för 

alla på avdelningen att utvecklas personligt och man har fått chansen att prova på andra 

arbetsuppgifter i produktionen. Detta mycket för att få en större förståelse för processen 

och även skapa starkare band till resten av arbetsstyrkan. 
 

Man har fortfarande en professionell kommunikation vad gäller arbetsuppgifter och 

andra faktorer som berör till exempel produktion, beställningar osv. På grund av detta 

har man inte en lika stor förståelse för resterande medarbetare på företaget som befinner 

sig på “andra sidan” byggnaden, man har inte full förståelse för vad man egentligen gör 

på andra avdelningar och har bara koll på den del av processen som blir exponerat när 

montering och produktion blir aktuellt i till exempel en order. 
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3.2.8  Respondent 8 

I den sista intervjun beskriver respondenten tidigt en rädsla som funnits kring att göra 

fel och att det stundtals varit stökigt inom organisationen. Förr var 

organisationsstrukturen helt annorlunda med individuellt kundansvar, inköpsansvar, 

försäljningsansvar samt förpacknings- och logistikansvar. Med andra ord gjorde alla i 

princip allt. Till en början var det i och med de omfattande organisationsförändringarna 

som skedde jobbigt att släppa kontrollen då man tidigare haft insikt och kunnat styra 

hela flödet från fabrik, till Formac och sist till kund. Respondenten poängterar att det 

inte skulle gå att hantera situationen på något annat sätt i och med de uppsatta 

expansionsmålen och den överordnade visionen. Då när Formac var ett betydligt mindre 

företag fungerade den typen av struktur, men idag med ca 25 anställda och fler på gång 

skulle detta aldrig fungera. Nu menar respondenten att fokus istället bör ligga på att 

rekrytera rätt personer till rätt plats samt att arbeta vidare med den interna 

kommunikationen och kulturen för att på så sätt skapa ett hållbart företagsklimat. 

Dessutom anses en tydligare struktur behövas för att ge plats åt framtiden utveckling. 

 

3.3  Sammanställning av empiriskt material 

Nedan följer en kategorisering och uppdelning av det insamlade empiriska materialet. 

Enligt metod från Jacobsen (2002) delas samtliga områden med relevant betydelse för 

studien in i lämpligt antal kategorier. Vad som presenteras nedan är motiveringen till 

val av empirisk data som tas vidare i studien. 

 

3.3.1  Ämnesträd 

Följande figur är en grafisk illustration, ett så kallat ämnesträd (Jacobsen, 2002) och är 

baserad på “figur 1” (Jacobsen, 2002, s. 235) och den insamlade empiriska datan. 

Ämnesträdet presenterar grafiskt huvudkategorin (förändring) och urskiljer 

underliggande kategorier som utgör grunden för det aktuella ämnet i rapporten. Dessa 

kategorier är, med utgångspunkt från den empiriska datan, de mest relevanta och är de 

ämnen som rapporten och teoriinsamlingen kommer att baseras utifrån. 
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Figur 6. Ämnesträd, egengjord med inspiriation av Jacobsen, (2002, s. 237) 

 

3.3.2  Definitionsmodell 

Definitionsmodellen har i syfte att beskriva innehållet i de olika kategorierna och gör 

det möjligt att läsa definitionen av huvudkategorierna. Det underlättar även för oss att 

söka efter relevant data i teoriavsnittet. Definitionsmodellen är baserad på “figur 3” 

(Jacobsen, 2002, s. 234). 

 

Figur 7. Definitionstabell, egengjord med inspiration av Jacobsen (2002, s. 234) 
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3.3.3  Kategoriseringschema 

Kategoriseringsschemat ger en överblick över vilka kategorier som nämns av vilken 

uppgiftslämnare. Därmed skapas även en överblick över vilka kategorier som har 

nämnts flest gånger, och eventuellt är mer aktuella, och vilka kategorier som har nämnts 

minst. Schemat visar exempelvis att rutiner och beslutsfattning är kategorier som många 

respondenter är mer överens om. 
 

 

Figur 8. Kategoriseringschema, egengjord med inspiration av Jacobsen (2002, s. 239) 
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4  Teori 
De två första delarna (4.1 och 4.2) hanterar formella och organisatoriska förändringar 

följt av de två nästkommande (4.3 och 4.4) som innefattar de mer sociala och 

organisationskulturella faktorerna. Innehållet i vardera underkapitel är härledda från 

den empiriska datan där den upplevda beskaffningen av verkligheten på fallföretaget 

ska ställas mot den teoretiska referensramen. 

 

4.1  Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur är ett brett ämne som innefattar en mängd 

underkategorier. Bang (1999 s.22) beskriver ämnet som ”kultur är det sätt som vi utför 

något på här hos oss”. Det problematiska och den stora utmaningen ligger i att införa 

ett meningsinnehåll i begreppet som gör det användbart för att beskriva, förstå och 

förutsäga organisationsmedlemmarnas beteenden. Även om ett företags struktur och 

uppbyggnad kan färklara hur saker går till är det enligt Jackson och Carter (2002) ändå 

individerna som formar organisationen.  
 

Det mest fundamentala för att skapa en välmående organisation är då snarare en sund 

organisationskultur än ett strikt ledarskap och hårda tyglar som styr medarbetare och 

anställda organisatoriskt. Lima (2007) menar att för att bryta ned begreppet 

organisationskultur, kan det beskrivas som det speciella klimat som finns inom 

organisationen och som visas i den fysiska strukturen, rutiner och vanor. 

Organisationskulturen speglar det inre livet och kan exempelvis påvisa hur den interna 

miljön är och hur medarbetarna agerar. 
 

Vanligtvis har organisationer en dominerande kultur som påverkar uppfattningar och 

beteenden kring exempelvis hur människor ska bete sig och vara enligt Holgersson, 

Wahl, Höök och Linghag (2011). Det kan finnas andra kulturer än de som dominerar, så 

kallade subkulturer. Inom en grupp av medarbetare utvecklas en specifik kultur 

beroende på typen av människor. Alvesson och Sveningsson (2008) anser att 

medlemmarna i en organisation måste identifiera sig med sin organisation för att det ska 

utvecklas en distinkt organisationskultur. Av betydelse för medlemmarna är att 

organisationen står för något unikt när det exempelvis gäller stil, inriktning och historia. 

Detta är viktigt för att kulturen ska skapa en påtaglig och betydelsefull identitet för 

medlemmarna (Alvesson & Sveningsson, 2008). 
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Om inte medlemmarna kan identifiera sig med kulturen är risken stor att de försöker 

närma sig andra identitetskällor och således ges upphov till subkulturer. Exempel på de 

källor medlemmarna kan söka sig till är andra avdelningar, olika projekt, andra 

yrkestillhörigheter eller olika individer. Om subkulturer uppstår ökar möjligheten för att 

splittra organisationen och således skapa problematiska situationer (Harte, Ashkanasy & 

Zerbe, 2009). 
 

När det gäller organisationens identitet menar Holgersson, Wahl, Höök och Linghag 

(2011) att den generellt sett är starkt kopplad till organisationskulturen. Upplever 

exempelvis medlemmarna att organisationen har en bra identitet är chansen stor att de 

anammar tankarna och således företagets identitet och försöker då själva leva efter 

företagets gemensamma värderingar. Fungerar det tvärtom, det vill säga att 

medlemmarna inte kan identifiera sig med kulturen, är risken stor att de strävar efter 

subkulturer, något som kan skada företaget på längre sikt. Enligt Harte et al. (2009) 

speglas den kultur som råder inom en organisation på olika sätt. Den kan exempelvis 

speglas genom fysiska företeelser såsom marknadsföringskampanjer, byggnader och 

internet men likväl genom medarbetarnas beteenden och uppträdanden. 
 

Det är inte bara medarbetaren som präglas av organisationskulturen utan även själva 

organisationen präglas och påverkas av kulturen (Flamholtz & Randle, 2007). Genom 

att ha en bra kultur kan medarbetarna och arbetsplatsen vara i harmoni, något som leder 

till bättre förutsättningar för att arbeta tillsammans och nå de utsatta målen. Att se till 

den kultur som råder är viktigt då fokus förflyttas från ledare till organisationens alla  

medlemmar (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 
 

Alla individer påverkas och påverkar kulturen på olika sätt enligt Heide, Johansson och 

Simonsson (2005). Det finns tre typer av medvetenhetsteorier som kan tillämpas i 

diskussionen kring kultur hos en individ. Den första är att det på ytan finns artefakter 

som är synliga, undertill finns normer och värderingar som till viss del är medvetna och 

undertill det finns antaganden som är omedvetna och som tas för givet. 

Medvetenhetsteorierna visar på hur människorna fungerar och hur de påverkar kulturen. 

Eftersom medlemmarna i en organisation är väsentliga för hur kulturen är och fungerar 

är det av betydelse att se till medarbetaren och vad de tycker. Organisationskulturen och 

medarbetarna bör dra åt samma håll för att förutsättningarna ska vara optimala (Heide,  
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Johansson & Simonsson, 2005). 
 

Organisationskulturen är dessutom en viktig beståndsdel i organisationer då den 

fungerar som ett slags ”socialt lim” menar Bang (1999). Kulturen håller ihop 

människorna i organisationen, bidrar till att ge medlemmarna identitet, bidrar till att 

skapa gemenskap, genererar samarbete och kommunikation, bidrar till lojalitet och 

engagemang samt bidrar till att ge organisationen stabilitet och kontinuitet på lång sikt. 

För att organisationen ska fungera som ett socialt system där medlemmarna känner sig 

delaktiga bör gruppen lösa sina interna integreringsproblem. Dessa kan exempelvis 

vara: 
 

-       ”Utveckling av gemensamt språk och gemensamma begreppskategorier 

-       Samförstånd om gruppens gränser och kriterier för medlemskap 

-       Samförstånd om kriterier för fördelning av makt och status 

-       Samförstånd om kriterier för öppenhet, intimitet, vänskap och kärlek 

-       Samförstånd om kriterier för fördelning av belöningar och straff 

-       Samförstånd om ideologi och religion”  

(Bang, 1999, s. 101-102) 
 

Med tanke på att organisationskulturen ses som något viktigt och som något som 

påverkar organisationer i bred utsträckning är det väsentligt att se till om den går att 

styra eller kontrollera menar Bang (1999). Inom denna fråga är det viktigt att se till hur 

organisationskulturen definieras. Exempelvis kan den definieras som ett styrverktyg 

som finns i ledningens händer eller som något ohanterligt som växer fram av sig själv i 

organisationen. Idag är det vanligaste synsättet att organisationskulturen inte är lätt att 

styra utan att det snarare finns sätt att påverka den. Av betydelse är enligt Harte et al. 

(2009) att se till ledaren när det handlar om att påverka kulturen. Beroende på 

medarbetaren och den kultur som råder kan det finnas olika anledningar till att vilja 

påverka en kultur. Exempelvis kan det behövas om kulturen är dålig och således 

påverkar arbetet eller att medarbetarna inte kan identifiera sig med den kultur som råder. 

Om ledaren försöker ändra kulturen kan de exempelvis försöka påverka hur människor 

agerar och beter sig, vilka värderingar som finns eller de regler som används (Harte et 

al. 2009).  
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4.1.1  Integration av kulturutveckling 

Friman och Arndt (1985) talar om en systematisk planering av utveckling vad gäller 

organisationskultur. För att så effektivt som möjligt utveckla och implementera en 

förändrad eller ny kultur i en organisation krävs det av ledningen att identifiera och 

analysera de olika faktorer som är av vikt vid uppbyggandet av en positiv kultur. En rad 

olika faktorer som nämns av Friman och Arndt (1985) är bland annat organisationens 

strukturella uppbyggnad, ledningsstil och humana resurser. Författarna diskuterar denna 

process i samband med ett företag i utveckling och förändring vad gäller till exempel 

storlek och omsättning och menar att att det finns vissa hinder. En faktor gällande 

tillväxt som är viktig för ledningen är att vänta med till exempel rekrytering av nya 

medarbetare till efter att den nya kulturen är “igång” (Friman & Arndt, 1985). 
 

Vidare presenteras ett ramverk för organisationsutveckling där en rad olika 

nyckelfaktorer presenteras och som är av vikt för en systematisk och effektiv 

utveckling. Ramverket innehåller faktorer såsom värderingar, kulturella faktorer och 

andra viktiga element som i kombination ska leda till ett lyckat resultat. Faktorer 

presenterade i ramverket som är av större vikt för organisationskulturen är struktur, 

medarbetare och gemensamma värderingar (Friman & Arndt, 1985). 
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4.2  Kommunikation 

 

 

Figur 9. Kulturella faktorer (Friman och Arndt s.32, 1985) 

 
4.2.1  Företagskulturella värderingar 

Vad som utgör en organisationskultur sägs av Bang (1999) bestå av fyra kärnelement 

och dessa är värderingar, normer, grundläggande antaganden och 

verklighetsuppfattningar. Området värderingar är det som oftast används för att beskriva 

en organisationskultur och dess innehåll. Begreppet kan definieras som “en ständig tro 

på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller socialt, är att föredra 

framför ett motsatt eller annat handlingssätt eller sluttillstånd” (Bang, 1999 s.50). 

Beskrivningen antyder att det finns en tro om ett handlingssätt eller förhållningssätt som 

anses vara bättre än andra och i organisationskultursrummet är en gemensam tro på ett 

visst förhållningssätt en gemensam värdering. Hofstede (1980) beskriver värderingar 

som ett sätt att föra sig i sin omgivning, en sorts mental programmering som delas upp i 

tre nivåer: den individuella nivån, den kollektiva nivån och den universella nivån. Den 

universella är den minst unika nivån och är lika för de flesta människor och Hofstede 

(1980) menar att det är människans biologiska programmering. Härnäst kommer den 

kollektiva nivån som är gemensam för några, de som befinner sig i samma grupp och 

delar värderingar i form av exempelvis språk, handlingssätt, sätt att uppföra sig på och 

liknande. Den tredje individuella nivån är högst personlig och dessutom helt unik för 

den enskilda individen. Det är här personligheten finns (Hofstede, 1980).  
 

Vidare skiljs begreppet värderingar åt och delas in i två led; bruksteorier och förfäktade 
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teorier (Bang, 1999). Bruksteorier är de bakomliggande modeller, teorier och 

värderingar som skapar ett visst förhållningssätt och om dessa värderingar är 

medarbetare sällan medvetna om utan ses som en naturlig del av vardagen och kulturen. 

Förfäktade teorier däremot är uttalade och skapade värderingar, ofta från ledningshåll 

som talar om hur något ska vara. Bang (1999) påstår även att dessa typer av värderingar 

är sådana som anställda säger sig vara medvetna om, men dessa är ännu inte så djupt 

rotade och anammade än. Detta är en anledning till varför det är svårt att skapa en kultur 

genom att i exempelvis målsättningar ange hur en enhet ska vara, tycka och bete sig. 

Hoag och Cooper (2006) menar att förfäktade teorier måste ha en tydlig koppling till 

bruksteorierna för att kunna utvecklas och härstamma från de naturliga och existerande 

värderingarna. Bang (1999) argumenterar vidare om risken när en “ny” värdering ska 

implementeras från ledningshåll och menar att de först måste ha en grund i existerande 

kultur men även måste även anammas av ledningen själva först. Detta är mycket för att 

påvisa tron på de nyimplementerade värderingarna och agera förebild. Människor gör 

som människor gör och inte vad människor säger de ska göra, speciellt i hierarkiska 

situationer. 

 

4.2.2  Medarbetarens roll i gruppen 

Begreppet egengrupp och främlingsgrupp behandlar “vi och dem”, ett tankesätt som i 

framförallt växande organisationer kan leda till problematik på en rad olika plan. För 

människan är det naturligt att klassificera och placera personer i omgivningen i lika 

grupperingar (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). 
      

En ytterligare problematik som uppstår i samband med ett “vi och dem” tankesätt är de 

eventuella ideologier som markerar gränser mellan olika grupper i en organisation 

(Hofstede, Hofstede & Minkov 2010). När ett företag förändras “för snabbt” kan de 

olika formationerna och individerna bli oense vilket i sin tur först leder till att 

människorna, och sedan de ekonomiska resultaten påverkas negativt. En brist på aktiv 

hantering av dessa faktorer har lett till större klyftor mellan gränser vad gäller kultur, 

men samtidigt har organisationen, som Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) nämner, 

gemensamma utmaningar och problem. 
 

Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med aspekter inom kulturens 

gruppdynamik är det möjligt att förändra och forma en syn på sig själv och gruppen. 

Bang (1999) gör en tydlig skillnad på organisationskultur som en helhet, där 
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organisationens samtliga delar täcks in, och en uppdelad gruppdynamik blir en lika 

uppdelad organisationskultur. Här syftar Bang (1999) på de subkulturer och 

undergrupper som finns inom organisationen, där motsättningar kan uppkomma om det 

finns för många olikheter där emellan. För att skapa en gemensam organisationskultur 

och gemensam syn på gruppdynamik krävs det att gruppen över en längre tid arbetar 

eller varit i kontakt med varandra, upplevt gemensamma problem och konflikter samt 

att gruppen måste ha tagit in nya medlemmar. Bang (1999) menar på att i samband med 

dessa händelser förstärks de olika faktorerna för gruppbildning över tid. För att skapa en 

gemensam identitet krävs gemensamma motgångar och det kan många gånger vara 

lättare att gruppera sig när det finns gemensamma motgångar än när det finns 

gemensamma möjligheter (Angelöw, 2010).  

 
I ett växande företag med tillskott av ny ledning och medarbetare kan kulturella 

skillnader så som delade värderingar och normer uppstå om man inte aktivt 

tillhandahåller och har kulturen i åtanke med den ekonomiska expansionen. De 

grundläggande värderingarna som finns utvecklas kontinuerligt i och med 

nyanställningar, men också genom rockader och omorganisationer inom företaget vilket 

i sin tur skapar naturliga (och per automatik) gränser och skillnader mellan olika 

grupper inom organisationen (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). 
 

Nilsson (2008) liksom Hofstede, Hofstede och Minkov (2010) stryker under att 

gruppstrukturens viktigaste beståndsdel är de individer som är eller ska bli medlemmar i 

gruppen. Med sig in i gruppen har individen sina individuella mål, normer, värderingar, 

behov, erfarenheter samt olikheter som alla har sin prägel på gruppens och dess 

utveckling. Gruppstrukturen kan enligt Nilsson (2005) beskrivas som relativt statisk då 

den i mångt och mycket kan liknas vid ett nätverk av normer, roller och inflytande. 

Gruppens struktur har att göra med förutsägbara beteenden som framkommer av de 

positioner som personerna inom gruppen besitter (Sandahl, 2014).  
 

Vi människor är sociala varelser som gärna söker oss till grupper av olika slag (Nilsson, 

2005). Av flera anledningar väljer vi att ingå i olika typer av gruppkonstellationer och 

då främst för att tillfredsställa vissa behov eller för att det av annan orsak finns ett 

naturligt motiv för det. Fördelar med att ingå i en grupp anses de sociala aspekterna så 

som tillhörighet och meningsfullhet vara. Liksom skapandet av relationer anses vara en 
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positiv faktor vid gruppskapandet då dessa hjälper oss att hantera andra individer där 

relationer inte fungerar lika väl. Genom det sociala samspelet inom gruppen utvecklas 

individen på ett personligt plan, liksom på ett plan relaterat till vår sociala identitet. Den 

sociala identiteten syftar till den identitet som härstammar från medlemskapet i grupper 

(Hogg & Abrams, 1988). Vi människor föredrar att delta i grupper där vi mår bra, får 

status samt tycker att vi är viktiga. I dessa grupper stärks den sociala identiteten.  
 

Ju viktigare man tycker att gruppmedlemskapet är, desto mer motiverad är man att 

prestera bra vilket i sin tur leder till gruppsammanhållning (Hogg & Abrams, 1988). En 

viss sammanhållning måste finnas inom alla grupper för att de inte ska upplösas. 

Grupper som agerar på ett sammansvetsat sätt visar sällan tendenser till smitningar och 

undanflykter. Grupper med en stark sammanhållning mellan medlemmarna betyder 

också att de i större grad påverkar varandra då de ömsesidigt är beroende av varandra.  
 

Genom att formera grupper är det i många fall enklare att uppnå gemensamma mål, 

detta i synnerhet vid uppstarten av ett företag men även i större och väletablerade 

organisationer menar Shane (2003). Olika kompetenser förs samman och enligt 

forskning tenderar företag som startas och drivs i grupper och team bli mer 

framgångsrika än de som drivs av en eller ett fåtal personer. Samtidigt är det, enligt 

Landström och Löwegren (2009), välkänt att teamarbetare ofta stöter på fler motgångar 

och har en dramatisk resa med mer interna oklarheter. Fördelen med en samling 

personer med olika kompetenser och egenskaper blir därav i vissa fall även en nackdel. 

I litteraturen där diskussioner först kring hur en grupp formeras och styrs, antyds det att 

en informell ledare i många fall utses automatisk av den första initiativtagaren i 

exempelvis ett projekt eller företag. Ledarens formella eller informella arbetsuppgifter 

innefattar att styra en grupp människor, motivera och lösa konflikter för att inte hindra 

framgången av de organisatoriska uppgifterna. Huruvida denne ledare är lämplig för 

arbetet återstår att se, men genom att följa personens vision, se den motiveras av andra 

samt bli motiverad av utveckling är mycket vunnit (Bang, 1999).  
 

Kommunikationen och motivationen är essentiell för en organisations framfart sett ur ett 

ledarskapsperspektiv enligt Landström och Löwegren (2009). Förutsatt att 

gruppdynamiken är god återstår det till ledaren att utveckla och driva gruppen genom att 

konstruktivt hantera konflikter, coacha medarbetarna såväl som att ge dem goda 

anledningar att utföra sitt arbete på ett bra vis. 
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4.3  Tillväxt 

4.3.1  Organisation i förändring 

Enligt Angelöw (2010) kännetecknas vår tillvaro av en pågående, livslång 

förändringsprocess. Vad som skapar eller frambringar förändringar skiljer sig stort från 

företag till företag. Dock menar Angelöw (2010) att ny teknik, ökad konkurrens, ökade 

krav, effektiviseringar är några exempel på vanliga tillfällen eller händelser som kan 

ligga till grund för typiska förändringar och förändringsarbeten. Glueck (1969) menar 

även att externa förändringsfaktorer i form av andra organisationers förändringar kan ge 

utslag i andra verksamheter och förändra förutsättningarna Verksamheter påverkas då 

av de samlade dynamiska förändringarna i omvärlden och är således ibland tvungna att 

förändra, ibland mot egen vilja. 
 

På individnivå är det vanligtvis tidigare erfarenheter, kompetens kring förändringar, 

handlingsutrymme på arbetsplatsen samt den nuvarande livssituationen som är de 

faktorer som har direkt påverkan på förändringsarbete. Andra avgörande faktorer som 

påverkar förändringars framgång är vilken syn organisationen har på förändringar 

generellt, vilken kunskap som finns om processer på individnivå, framtagna åtgärder 

och resurser (Angelöw, 2010).  
 

När det kommer till organisatoriska förändringar finns det såväl positiva som negativa 

effekter som kan komma direkt, eller indirekt av förändringar. Förhoppningen kring 

företagsrelaterade förändringar är vanligtvis att uppnå reaktioner som bland andra leder 

till förbättring, önskvärda mönster/rutiner, tydliga mål, delaktighet. Angelöw (2010) 

menar även att det kan uppkomma negativa reaktioner så som försämrad 

kommunikation, minskad delaktighet, otydliga mål, långsam utveckling är blir tuffa 

hinder att möta vid en tilltänkt förändring. Även om individer ibland kan ha negativ 

inställning till förändringar eftersom att dessa kan innebära risktagande och osäkerhet i 

allmänhet. Både Angelöw (2010) och Ljungström (1996) för även en diskussion kring 

att förändringen i sig och allt vad det innebär blir ett nytt förhållningssätt - en ny vana 

som tar tid att anamma och menar att tidsfaktorn kan vara ett eget hinder i 

utvecklingarbetet. Vid initieringen av en förändring eller ett förändringsarbete är valet 

fritt för medarbetaren att bemöta förändringen positivt eller negativt och beroende på 

individerna kan ett politiskt spel uppkomma i sådana situationer. Ett vanligt 
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ställningstagande är anpassningen vilket innebär att medarbetaren väljare att acceptera 

förändringsförslaget och arbetar då för att uppnå målet. Motparten är medarbetaren som 

arbetar med motstånd och ser allt som svårt och håller fast vid existerande arbetsvillkor. 

Dessa individer tenderar att driva sin kamp långt för att största möjliga mån följa sin 

egen linje. Jacobsen (2002) påvisar även att genomförandet av organisatoriska 

förändringar blir allt svårare desto större och mer komplex en företagskultur är, något 

som måste tas hänsyn till i sammanhanget. Detta går även att applicera på äldre mer 

formaliserade organisationer där fler rutiner och regler finns såväl organisatoriskt som 

social. 
 

4.3.2  Förändringsprocessen från ett ledningsperspektiv 

I en organisation som undergår en större förändring på grund av till exempel en större 

tillväxt vad gäller finans och storlek är det för ledningen av stort intresse att vara 

medveten om de humana resursernas behov i organisationen (Orridge, 2009). Kundu 

(2009) menar att i början av en större förändring som ledning aktivt har initierat finns 

det skillnad på hur olika individer tar emot och reagerar till förändringen, detta främst 

baserat på de individuella faktorer som varje medarbetare innehar. Orridge (2009) 

menar att de människor som överlag är tidigare efterföljare (s.k. early adopters) vid 

andra tillfällen såsom mindre förändringar och effektiviseringar i diverse processer är 

mer benägna att följa ledningen och dess nya förändringar och målsättningar som berör 

i stort sett hela organisationen.  
 

Det är därmed av vikt för ledningen att ha en djup förståelse och kunskap vad gäller de 

olika personligheter som medarbetare innehar för att kunna identifiera och “kartlägga” 

de individer som påvisar störst sannolikhet att anta förändringen och sprida denna 

acceptans vidare i organisationens hierarki (Orridge, 2009). Författaren förklarar att om 

detta inte blir fallet så kommer förändringen med största sannolikhet att resultera i ett 

misslyckande och bidra till att till exempel effektivitet och innovation avtar genom hela 

organisationen och ofta beror det på att andra bättre alternativ till förändringen är 

tillgängliga.  
 

Orridge (2009) och Kundu (2009) menar att det för ledningen är viktigt att investera tid 

och andra resurser i god tid innan förändringen träder i kraft praktiskt, för att 

förändringen så effektivt som möjligt ska få fäste och fortskrida smidigt. 
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Orridge (2009) förklarar vidare att ledningen bör ha en del faktorer i åtanke vid en 

förändringsprocess och vara väl medvetna om vad författaren kallar för kategorisering 

av attityder till förändring, resistent, ovillig och mottaglig. Har man som ledning 

kunskap om en anställds personlighet och beteende både öppet och i någon mån i 

privat/hemlighet har man möjlighet att estimera reaktionen och välkomnande till 

förändring (Orridge, 2009). Vad som kan underlätta ytterligare för ledningen är att 

försöka gruppera individerna i företaget, eller utgå från existerandet grupper och 

uppskatta vilken medarbetare som agerar som “ledare” och har störst inflytande i 

gruppen (Kundu, 2009).  
 

 

Figur 10. Attityder till förändring (Orridge, 2009. s11) 

 

4.3.3  Ledningsbyte 

När ett företag har en ledare är det vanligt att denne inte kommunicerar strategiska 

detaljer till hela organisationen. Olsson och Hall (2010) förklarar att i vissa fall existerar 

dessa detaljer endast i ägarens huvud, och vid eventuellt ledningsbyte måste denna 

information förmedlas vidare. En sådan situation kan enligt författarna innebära 

problematik även för resterande medarbetare inom organisationen då det inte finns 

någon skriven riktlinje eller förhållningsorder att följa (Olsson & Hall, 2010). 
 

Det kan även uppstå ytterligare komplikationer vid ett ledningsbyte då det är vanligt att 

den nya ledaren tänker och agerar annorlunda i relation till den förra ledaren och även 

de existerande medarbetarna inom företaget (Olsson & Hall, 2010). Om dessa faktorer 

inte behandlas med omsorg och effektivitet menar Krona och Skärvad (1994) att finns 

det en risk att organisationen upptar en negativ utveckling, bland annat inom de 

kulturella elementen. 



  
 

40 

 

Det finns enligt Olsson och Hall (2010) en risk att ägaren, vid VDns introduktion till 

företaget inte är redo att släppa rollen som aktiv ledare inom organisationen. Detta kan 

på sikt ge negativa effekter bland annat på kulturen då auktoritet- och ledarskapsbilden 

för medarbetaren blir skev. Det innebär att auktoritet och ledarskap blir något som 

författarna benämner som dolt och diffust där medarbetaren kan känna en osäkerhet i 

vägledning. 
 

Kommunikation är en viktig beståndsdel i en framgångsrik övergång till en ny ledning 

(Olsson & Hall, 2010). Även efter att ledarrollen har överförts till den nya VDn är det 

av vikt att kommunikationen kvarstår. På så sätt kan man undvika de ovanstående 

potentiella komplikationerna med auktoritet och osäkerhet.  

 
4.3.4  Medarbetarens delaktighet och inflytande 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att lyckas med förändringsarbete är 

att säkerställa att alla involverade är med på tåget och är delaktiga. Det kan handla om 

att får vara med och formulera målen, diskutera förslag till åtgärder samt vara med och 

bestämma takten för förändringen. Angelöw (2010) menar att utanförskap ofta leder till 

motstånd mot förändring och lågt engagemang. Tillsammans med tydlig styrning och 

kontroll är delaktigheten hos de anställda en av de mest viktiga hörnstenarna för att 

kunna hantera organisatoriska förändringar (Ellström & Kock, 2009). 
 

Ellström och Kock (2009) ser på delaktigheten från två håll; dels som en personlig 

egenskap, och dels som en samspelsprocess mellan personerna i gruppen. I båda 

resonemangen finns alltid en upplevelsedimension vilket slår tillbaka på hur individen 

upplever sin delaktighet i vardagen. Författarna gör också skillnad på den formella- och 

informella delaktigheten. Individer kan formellt tillhöra en grupp men informellt kan de  

också stå utanför den. 
 

Ellström och Kock (2009) menar att ledare tenderar att uppfattas som motsägelsefulla 

då de försöker utöka sin egen kontroll samtidigt som de strävar efter att involvera de 

anställda och öka delaktigheten. I ledarskapslitteraturen framhävs vikten av delaktighet 

bland de anställda om och om igen samtidigt som det i praktiken ofta råder missnöje 

över att de anställda inte tycker sig ha tillräckligt mycket att säga till om. Från ledarnas 
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sida beskrivs det ofta som svårt att skapa delaktighet då det råder oklarheter kring hur 

delaktigheten faktiskt ska tillämpas i praktiken (Ellström & Kock, 2009). 
 

Angelöw (2010) menar att individernas självförtroende för sig själva, men också för 

organisationen, spelar en viktig roll i förändringsprocesser. Individer med god 

självkänsla upplever att de kan åstadkomma förändringar i en positiv riktning medan 

individer med sämre självkänsla tenderar att se saker och ting som problematiska och 

jobbiga. Själva arbetet med organisatoriska förändringar kan enligt Angelöw (2010) ofta 

vara personligt utvecklande och fundera som en fortlöpande läroprocess. Ett typiskt 

hinder kan vara individers låga tro om sig själva och organisationen, men också rädsla 

för att våga påverka och framföra sina åsikter.  
 

Vid organisatoriska förändringar krävs ett större engagemang från medarbetarna. För 

individer som tidigare inte varit vana vid att ha inflytande kan den egna tilltron till sig 

själv och organisationen behöva stärkas. Omställningen att plötsligt bli delaktig inom ett 

nytt främmande område är något som inte alla ser som spännande och utmanande, utan 

snarare jobbigt och begränsande. Den stora utmaningen för de som driver förändringar 

blir att uppmärksamma små och positiva förändringar som görs och som kan påvisa 

omedelbara resultat. En bristande tro på att förändringar är genomförbara i 

organisationen ses som ett stort hinder för förändringsprocesser som bygger på 

delaktighet (Angelöw, 2010). 

 

4.4  Omorganisering 

4.4.1  Organisationsstruktur 

Företag och organisationer strävar ständigt efter att bedriva välfungerande och 

lönsamma verksamheter där organisationsstrukturen spelar en avgörande roll menar 

Jackson och Carter (2002). Landström och Löwegren (2009) menar att en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna inom en organisation är tillhandahållningen av 

individerna som faktiskt skapar organisationen där deras samspel tillsammans med sina 

ledare blir direkt avgörande för företagets framgång. Saknas en tydlig och bra 

organisationsstruktur vet inte medarbetarna varför och hur de ska agera, varför och hur 

de ska välja mellan olika alternativ samt varför och hur de är relaterade till varandra. 

Jackson och Carter (2002) hävdar att en organisationsstruktur helt och hållet bygger och 

förlitar sig på individerna i den. 
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4.4.2  Den hierarkiska organisationen 

Inom organisationer med tydlig hierarkisk struktur är det inte ovanligt att svårigheter 

från medarbetarnas sida med kommunikation uppåt i organisationen uppstår. Bolman 

och Deal (2005) menar att hierarkier kan behandlas på två olika sätt: genom den 

klassiska pyramiden, även kallad vertikal samordning, samt genom den platta 

organisationen som ofta ses som en horisontell organisation med lateral samordning. 

Beroende på typen av uppbyggnad i organisationer påverkas människorna i 

organisationen och det finns givetvis både för- och nackdelar med de båda. En 

medarbetare i den platta organisationen styrs enligt Hall (1974) inte av regler och stram 

organisationskultur i samma utsträckning som den klassiska pyramiden och har således 

även möjlighet att påverka sitt arbete och sin situation mer. Gällande kommunikation 

har medarbetaren ”på golvet” i den klassiska hierarkimodellen en given svårighet att 

kommunicera uppåt och denne får använda sig av mellanchefer för att nå toppen. 

Bolman och Deal (2005) menar att i en plattare organisation, utan mellanchefer med 

lösare hierarkisk struktur, är det dessutom mycket av kommunikationen som sker under 

informella möten. Med en platt struktur och lös hierarki har medarbetaren ofta friare och 

mer kreativa arbetsuppgifter, vilket även påverkar möjligheter att kommunicera med 

sina kollegor.  
 

Tengblad (2003) ställer sig emot den platta organisationen då finns flera kritiska 

nackdelar så som bland annat det decentraliserade personalansvaret liksom färre 

mellanchefer. På så vis blir det ofta att en chef får i uppdrag att leda en större grupp 

människor vilket i sin tur påverkar personalarbetet och fördelningen av resurser såväl 

som chefens övriga arbetsuppgifter. Författarens kritiska och negativa konsekvenser är: 

passivitet när chefen är ovillig att utöva sitt personalansvar, oförmåga att utöva 

personalansvar samt bristande kunskaper och utbildning. Problematiken blir 

framträdande genom sättet chefen leder på - med större belastning och ansvar över fler 

människor minskar möjligheten att motivera och inspirera sina anställda (Tengblad, 

2003).  
 

Flamholtz och Randle (2007) ser organisationsstrukturer som en faktor baserad främst 

på de roller medarbetare innehar inom organisationen. De formella roller man tillsätter 

till diverse chefer och avdelningar ska agera som en struktur, baseras på de mål, visioner 

och även funktioner man har i organisationen inom olika divisioner men även som 
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företaget i helhet. Strukturen som ledningen skapar ska alltså vara designad med 

maximering av utförande funktionalitet i hänsyn (Flamholtz & Randle, 2007). 

Författarnas syn på företagsstruktur, så kallad supportive systems kan kompletteras med 

Bolman och Deal (2005) synpunkt på att strukturen bör stödja bland annat faktorer 

såsom kommunikation och arbetsuppgifter (Tengblad, 2003). 

 

4.4.3  Den platta organisationen 

Den kanske mest basala och kanske mest framträdande skillnaden från en klassisk 

hierarkisk organisation är den platta organisationens avsaknad av divisioner. 

Karakteristiskt för den platta organisationen är få eller inga mellanchefer 

överhuvudtaget vilket ställer betydligt högre krav på såväl ledaren som har får fler 

människor att styra över liksom för medarbetaren som i regel bär ett större 

organisatoriskt ansvar (Rosell & Lundén 1998).  
 

I en platt organisation krävs en delvis annan typ av ledarskap än i en organisation med 

flera tydliga hierarkier. Ledaren i denna typ av organisationer måste ha stort 

självförtroende med tanke på antalet personer denne ska leda. Enligt Rosell och Lundén 

(1998) måste detta självförtroende bottna i en personlig mognad och inte enbart vara en 

inlärd fasad. En av de viktigaste kunskaperna för en ledare av en platt organisation är 

förmågan att känna igen och hitta ledare i den stora gruppen som på ett naturligt sätt 

klarar av att leda andra. I lägen där information inte kan spridas direkt från ledaren till 

medarbetarna är det viktigt att informationen går via de så kallat informella ledarna.  
 

Vidare beskriver Rosell och Lundén (1998) delegering som en framgångsfaktor för 

ledare i platta organisationer då omfattningen av personal är stor. Detta i sin tur ställer 

höga krav på förmågan att agera på ett inspirerande sätt och arbeta för att få med alla på 

tåget. Ledaren i den platta organisationen bör fokusera sitt arbete kring att entusiasmera 

sina medarbetare snarare än att vara delaktig i det operativa arbetet. Egenskaper som 

anses vara goda hos en ledare i den platta organisationen är förmågan att kunna 

uppmuntra sina medarbetare till frihet liksom uppmuntran till att ta risker (Hoag & 

Cooper, 2009).  
 

“Vid en nyanställning är det extra viktigt i en platt organisation att 

anställa de allra bästa människorna. I och med att organisationen är så 

flexibel blir egenskaperna viktigare är kunskaperna. Det är viktigt att 
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ledaren anställer åt företaget, inte åt sig själv.”  (Rosell & Lundén, 1998, 

s.140) 

 

4.4.4  Bygga personalstyrka 

För företag och organisationer som verkar i förändring är rekrytering men också 

uppsägningar en del av vardagen (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). För 

att säkerställa att kompetensförsörjningen är tillräcklig, och således tillfredställer de 

behov som finns, är rekryteringsprocessen en av de mest avgörande delarna då det 

kommer till att bygga konkurrenskraft (Lindmark & Önnevik, 2011). Organisationer 

kan dels välja på att rekrytera nya medarbetare utanför företaget och det handlar då om 

att attrahera de personer som kan bidra med mest till organisationen. Likväl kan företag 

undersöka om den kompetens som behövs finns inom företaget och då genomföra 

internrekrytering. Vikten av att rekrytera internt i första hand bär i regel frukt då 

chansen till att bibehålla kompetensen inom organisationen ökar liksom individen också 

tillåts växa och därav får ett ökat förtroende för organisationen. Genom 

internrekrytering tillfredsställer företaget sitt behov av ny personal samtidigt som de 

anställda ges motivation till utveckling och befordring. Internrekrytering kan ses som en 

belöning till de som redan jobbar inom organisationen. Storleken på företaget påverkar 

användningen av internrekrytering. Ju större företaget är desto lättare är det att använda 

sig av interna rekryteringsstrategier. Även om organisationen kan internrekrytera och 

det finns individer som kan vara lämpliga för de nya rollerna är det upp till företagets 

chefer eller ledning att avgöra om det är rätt tillvägagångssätt att tillämpa. Det handlar 

således om att företaget måste inventera möjligheterna till internrekrytering och sedan 

utvärdera de förslag och alternativ som finns (Peters, 1988). 
 

Vid extern rekrytering är det av stor vikt att säkerställa att de tilltänkta rekryteringar 

som utförs lever upp till de behov som söks. För att detta ska fungera krävs det att 

organisationen först och främst framställer vilka krav som finns på den som ska 

rekryteras liksom att det utreds hur dennes kompetens kan bidra till företaget på lång 

sikt (Lindmark & Önnevik, 2011). Vid extern rekrytering handlar det till stor del om att 

presentera den aktuella tjänsten på ett rättvist sätt för att på så vis attrahera rätt 

kandidater. Extern rekrytering bär med sig en rad för och nackdelar. Till fördelarna hör 

ny kompetens med nytt perspektiv, nya infallsvinklar på befintliga problem samt nya 

attityder till arbetet (Nilsson et al. 2011). 
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5  Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och ställs emot det teoretiska 

materialet. Kapitlet är uppdelat i följande ordning; Organisationskultur, 

kommunikation, tillväxt samt omstrukturering.  

 

5.1  Organisationskultur 

Bang (1999) förklarar att värderingar är en viktig faktor inom organisationskultur och 

kan vara avgörande i framtida skeden för ett företag. Begreppet innefattar enligt 

Holgersson et al. (2011) en stor del av identiteten där medarbetaren ska kunna förknippa 

sig själv och sin personlighet i de uppsatta värderingarna. Av respondent 1 framkommer 

det att de värderingar som råder inom organisationen har blivit mer enhetliga och denne 

känner även att den allmänna synen på värderingar har blivit mer genomgående under 

den senare tiden. På grund av tidigare struktur, eller rättare sagt brist på struktur har 

även kulturen fått lida av denna frånvaro. Med tanke på att diverse medarbetare inom 

organisationen formellt inte hade någon tydlig position och arbetsuppgift i företaget, 

skapades det utan ansträngning en högre grad av individuella värderingar. I en 

organisationskultur är det nödvändigt att värderingar är någorlunda tydliga på tre olika 

nivåer (Hofstede, 1980). Den individuella nivån utgör personligheten, men för en så 

effektiv och homogen värdering som möjligt krävs det även att den kollektiva 

uppfattningen av diverse värderingar uppmärksammas. 
 

Respondent 4 förklarar att värderingar i kulturen har blivit mer aktuellt under den 

senaste tiden efter bland annat ledningsbytet och det har uppmärksammats att ledningen 

har implementerat något som Bang (1999) förklarar som förfäktade teorier. Detta är 

värderingar i organisationskulturen som enligt författaren är skapade värderingar som 

medarbetare är väl medvetna om. Respondenten menar att den nya ledningen har 

implementerat möten på kontinuerlig basis där man aktivt i samarbete med medarbetare 

har utfört till exempel workshops och andra aktiviteter för att tillsammans skapa tydliga 

värderingar som alla är överens om. 

En del värderingar i organisationen som enligt Jackson och Carter (20029) kan ses som 

bruksteorier är den familjära känslan som skapats i organisationen genom åren. Detta är 

enligt respondenterna inget som har skapats aktivt utan ett förhållningssätt och en 

mentalitet som utvecklats naturligt genom åren. 
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Den nya ledningen har enligt respondent 5 uppmärksammat detta och jobbar aktivt med 

att behålla denna del av värderingarna organisationskulturen innehar. Respondent 5 

menar att de medarbetare som arbetet inom organisationen före ledningsbytet till viss 

del har en annan uppfattning om de värderingar som på senare tid utvecklats. Liknande 

uppfattning lämnas av respondent 6 som förklarar att den tidigare ledningen skapat en 

kultur där det inte varit accepterat att göra misstag, något som till viss del finns kvar än 

idag.  
 

Detta kan förknippas med det respondent 5 talar om vad gäller medarbetare som varit 

inom organisationen under en längre tid även innan den nya ledningens införande. På 

senare tid, främst efter ledningsbytet har denna inställningen bland medarbetare 

förändrats successivt, bland annat med hjälp av ett aktivt arbete från den nya ledningen. 

Hoag och Coopers (2006) teorier om förfäktade värderingar, till exempel de som aktivt 

utarbetas av ledning med hjälp av medarbetare, förklarar att ledningen måste vara väl 

medveten om de värderingar som går under begreppet bruksteorier. Olsson och Hall 

(2010) bekräftar att det är viktigt att ledningen i ett företag som genomgår större 

utveckling och förändring såsom ett ledningsbyte, är medveten även om de värderingar 

som kan ses som mer negativa, bland annat att det är oacceptabelt att göra misstag. 
 

Respondent 7 har främst på grund av fysiska faktorer ett större avstånd till resterande 

respondenter inom organisationen. Denne förklarar att det därmed kan uppstå 

problematik vad gäller kommunikation till resterande medarbetare inom organisationen. 

Sandahl (2014) talar om destruktiv kommunikation som kan uppstå vid brist av likhet 

mellan aktuella individer i kommunikationen. Respondent 7 förklarar att det på grund 

av bristfällande kommunikation kan uppstå skillnader i kulturen mellan avdelningarna 

som har ett längre fysiskt avstånd mellan varandra. Enligt Heide et al. (2005) kan 

värderingar i kulturen skilja sig åt beroende på vilken avdelning man befinner sig på 

inom organisationen. På grund av bristfällig kommunikation som i sin tur kan leda till 

en separation vad gäller kulturella faktorer såsom värderingar.  
 

Orridge (2009) behandlar attityd i relation till förändring i en organisation. Respondent 

3 har beträffande attityd förmedlat att det finns en mentalitet i organisationen som i 

betydande utsträckning kan resultera i problematik enligt Orridge (2009). Medarbetare 

kan ha en vi-och- dem-mentalitet som enligt respondenten leder till minskad förståelse 
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för kollegor och även kan ses som minskat intresse i helhetsbilden av organisationens 

diverse processer. 
 

Respondent 5 har förklarat att det finns medarbetare som medvetet, eller omedvetet har 

en negativ attityd till exempel förändring och även mer vardagliga faktorer såsom nya 

förslag och idéer. Detta kan enligt Orridge (2009) ledningen aktivt jobba med och 

författaren menar att en förståelse för medarbetarnas identiteter och mentalitet är viktigt 

för att få tillräcklig förståelse för en framgångsrik till exempel efter förändring. 

Författaren förklarar vidare att organisationen, i synnerhet ledningen, kan utföra en 

kategorisering av medarbetarna för att identifiera olika attityder till förändring. Vad 

respondent 5 ovan förklarar som negativa medarbetare kan liknas vid vad Orridge 

(2009) kallar för en resistent medarbetare. 
 

Enligt respondent 4 är den förra ledningen fortfarande närvarande till och från. Med 

tanke på att det finns vad Orridge (2009) kallar för ovilliga medarbetare inom 

organisationen uppstår det emellanåt problematik vad gäller förtroende till den nya 

ledningen. Respondenten förklarar att det vid möten och beslutstaganden kan 

uppkomma oklarheter vad gäller vem man ska lyssna på. Inofficiell ledare har ibland 

övertagit rollen som officiell ledare, vilket uppenbarligen ger komplikationer i 

vardagens arbete när det händer. informella och inofficiella ledare kan enligt Orridge 

(2009) vara bra att använda sig av men detta gärna per lednings direktiv och initiativ. 

Glueck (1969) och Olsson och Hall (2010) argumenterar även för de omgivande 

faktorer i en verksamhets vardag som ger upphov till förändring och menar att andra 

organisationers omvandlingstryck absolut har inverkan. Med det i åtanke är det enkelt 

att anta att det faktiskt är den formella ledningen som har bättre kontroll över 

omvärldsfaktorer, således bör den faktiska ledningen stå för att leda och utveckla. 

Medarbetarna på fallföretaget fick dock ett stort förtroende för den förra ledaren och 

dennes kompetens och att medarbetare lyssnar till en inofficiell ledares ord är inte 

konstigt. Här är det rent praktiskt upp till den gamla och nya ledare att komma överens 

om vem som har mandat att göra vad för att klargöra struktur och inge förtroende hos de 

anställda som måste veta vem de ska lyssna till (Friman & Aundt, 1985).  
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5.2  Kommunikation 

För organisationer som står inför, eller som har genomfört större organisatoriska 

förändringar kan ett kommande eller upplevt problem vara bristfällig kommunikation 

(Angelöw, 2010). Vanliga brister som kan kopplas till detta enligt Harte et al. (2009) är 

bland annat ryktesspridningar, baktalande och lögner. Enligt respondenterna finns det 

ingen påtaglig kultur kring att baktalande och att snacka illa om varandra. Dock 

upplever flera att det emellanåt funnits diskussioner om andra avdelningar och 

nedlåtande uttalanden om varandra, även om det varit sällsynt. 

 

Av de respondenter som funnits inom fallföretaget under en längre tid, och som därmed 

upplevt kulturen djupare, finns det ingen uttalad bild om att det skulle varit fler 

ryktesspridningar före ledningsbytet än efter. Det i sin tur har lett till att kunskapen och 

förståelsen för varandras arbete sjunkit menar respondenterna 2, 3, 7 och 8. 

Uppkomsten av rykten är en av de vanligaste orsakerna till att missförstånd uppstår och 

medarbetarna har ett gemensamt ansvar att skapa en välmående organisation. Likt 

Jackson och Carters (2002) resonemang kring skapandet av en sund kultur har ledare 

såväl som anställda ett ansvar att bidra till ett gott klimat. Ryktesbildningen i sig handlar 

om uppkomst och spridning av uppgifter inom organisationen som antingen ännu inte 

bekräftats av organisationsledningen, eller också dementerats av den. Även Heide et al. 

(2009) menar att medarbetarna har ett ansvar att skapa en god kultur och alla kan och 

har olika egenskaper som kan påverka på olika sätt. 

 

För individerna och ledningen på fallföretaget innebär detta ett gemensamt ansvar att 

anpassa sig efter varandra och i en förlängning även att nyanställda bidrar med rätt 

sinnesstämning och värderingar (Friman & Arndt, 1985). Detta styrks även av Alvesson 

och Sveningssons (2008) argument gällande möjligheter att identifiera sig med 

organisationen och tvärtom. Det blir då en ömsesidig relation mellan vad och vem 

organisationen består av och vad den ska känneteckna hos de anställda som 

manifesteras i kulturen (Olsson & Hall, 2010). 
 

Fallföretagets respondenter återkommer också till en känsla av “vi och dem” vilket tros 

härstamma från grupperingar så som kontoret och produktionen, men också mellan 

arbetarna och ledningen. Denna distans rotas i det företagskulturella klimatet vilket i 

förlängningen skulle kunna vara en risk för ryktesbildning inom medarbetarstyrkan där 
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ledningen målas upp på ett felaktigt sätt. Enligt Hofstede et al. (2010) är den vanligaste 

orsaken till ryktesbildning bristande kunskap inom det berörda ämnet. Bland de 

respondenter som varit anställda på företaget under en längre tid märks ett starkare 

behov av auktoritet och makt vilket märks tydligt i organisationskulturen. Rykten 

används ofta som ett slags förhållningssätt mot auktoriteten och som en slags parallell 

motmakt med den officiella informationen. 
 

Respondenterna beskriver kommunikationen som god överlag även om alla 

medarbetarna inte har särskilt djupa relationer med varandra. Fallföretagets 

kommunikation stämmer överens med vad Sandahl (2014) beskriver som konstruktiv 

kommunikation. För att den konstruktiva kommunikationen överhuvudtaget ska fungera 

krävs det ett visst mått av likhet vilket påvisas i respondenternas svar där en uppfattning 

av att alla kan tala med alla beskrivs. Även om ett antal av respondenterna uttryckt en 

känsla av “vi och dem” tolkas den företagskulturella kommunikationen som konstruktiv 

med få destruktiva inslag. Dessa inslag har beskrivits som ryktesspridningar och/eller 

bristande kommunikation vilket i sin tur lett till missförstånd (Sandahl, 2014). 
 

För människan är det naturligt att klassificera och placera personer i omgivningen i lika 

grupperingar (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Av respondenterna 2, 3, 7 och 8 

beskrivs det att en känsla av “vi och dem” funnits vilket ger signaler om att 

fallföretagets grupperingar inte fullt ut fungerar på ett konstruktivt vis. En av de faktorer 

som markerar ramarna för en grupp är gruppmedlemmarnas ideologier vilka till stor del 

avgör i vilken utsträckning gruppmedlemmarna känner att de har en gemenskap med 

varandra. Enligt Hofstede et al. (2010) spelar gruppens samlade ideologiska ståndpunkt 

stor roll då det kommer till kommunikation såväl inom som utanför gruppen. 

 

Inom organisationer där de ideologiska ståndpunkterna mellan olika grupper och 

avdelningar är för stora drabbas kommunikationen i regel negativt med destruktiv 

kommunikation som resultat. Respondenterna 2, 3, 7 och 8 som uttrycker att det finns 

eller har funnits en “vi och dem”-känsla menar att denna skapats i och med 

ledningsbytet eller senare. Den samlade uppfattningen bland de som arbetet inom 

företaget före ledningsbytet är att kommunikationen då var betydligt mer flerspårig då 

dels färre personer jobbat på företaget, men också att dessa hade större ansvarsområden. 

I och med de organisatoriska förändringar som skett tack vare ledningsbytet menar 

Bang (1999) att företag som “växer för snabbt” riskerar att skapa oenighet och 
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vilseledning inom de olika formationerna och grupperna. Detta i sin tur kan ha negativ 

påverkan på hur väl medarbetarna presterar vilket i sin tur ger negativa effekter på hur 

väl företaget presenterar.  

 

Utifrån den information som delgivits av respondenterna har ledningsbytet lett till att 

klyftorna mellan avdelningarna ökat. Flera av avdelningarna är ett resultat av den 

hierarkiska uppdelningen som skedde i och med ledningsbytet vilket i sin tur formerat 

nya grupper med nya kulturer. Hofstede et al. (2010) beskriver denna typ av 

uppdelningar som problematiska även om de ofta är nödvändiga. Det som initialt 

upplevts som problematiskt vid nya grupperingar är förmågan att tillsammans förhålla 

sig till gruppen, men också till andra grupper då det kommer till att ta sig an 

gemensamma utmaningar och lösa problem (Hofstede et al., 2010).  
 

För att skapa en gemensam organisationskultur och gemensam syn på gruppdynamik 

krävs det att gruppen över en längre tid arbetat eller varit i kontakt med varandra, 

upplevt gemensamma problem och konflikter samt att gruppen måste ha tagit in nya 

medlemmar (Bang, 1999). Fallföretaget som efter ledningsbytet gått igenom omfattande 

organisatoriska förändringar vilka bland annat inneburit nya grupperingar och 

underdivisioner har förändrat och förnyat det organisatoriska klimatet. Bang (1999) 

teori om att det krävs att en grupp måste hanterat konflikter, lösa problem tillsammans 

samt ta in nya medlemmar för att gruppdynamiken ska kunna beskrivas som stabil, 

stämmer in på fallföretaget även om tiden troligtvis inte låtit samtliga grupper 

genomföra det än.  
 

I växande företag där tillskott av exempelvis ny ledning och/eller medarbetare kan 

kulturella skillnader så som delade värderingar och normer uppstå om man inte aktivt 

arbetar med kulturen i samma takt som den ekonomiska tillväxten. Inom fallföretaget 

har de grundläggande värderingarna som funnits utvecklats kontinuerligt i och med 

nyanställningar, men också genom omorganisationer inom företaget vilket i sin tur 

skapat naturliga gränser och skillnader mellan olika grupper inom organisationen 

(Hofstede et al.,2010). 
 

Inom fallföretaget beskriver respondenterna att det finns en mångfald av medarbetare 

med stor variation i åldrar och bakgrund. Nilsson (2008) beskriver att när en individ 

träder in i en ny grupp tar denna med sig sina individuella mål, normer, värderingar, 
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behov och erfarenheter vilket i sin tur präglar den övriga gruppen. I samband med 

inträdet i den nya gruppen påverkar den nya gruppdeltagarens egenskaper gruppen 

antingen på ett kompletterande vis, eller motsatt på ett bristande vis. Nya gruppdeltagare 

som bär tidigare saknade egenskaper kan därför fungera som kulturutvecklare i positiv, 

men också negativ mening (Nilsson, 2008).  
 

Enligt Hogg och Abrams (1988) hänger ökad motivation samman med hur viktig 

medarbetaren anser gruppmedlemskapet vara. Av respondenterna framvisas ett samband 

mellan de medarbetare som står längre i från gruppen och minskad motivation. 

Tendenser så som undanflykter och smitningar har gett signaler om att 

gruppsammanhållningen på sina håll visar brister. Även om det enligt Landström och 

Löwegren (2009) är välkänt att arbete i grupp då och då innebär motgångar och 

dramatiska konflikter, underlättar vardagen om gruppmedlemmarna kan enas om de 

gemensamma målen och visionerna som satts upp. Inom fallföretaget i fråga har brister 

kopplat till samarbete uppdagats där enskilda individer aktivt valt motstrida 

arbetsuppgifter.  

 

Landström och Löwegren (2009) menar att denna typ av aktion inte bara är destruktiv ur 

ett företagskulturellt perspektiv, utan också sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Kopplingen mellan kommunikation och motivation har visats tydlig inom fallföretaget. 

Dessa egenskaper beskrivs av Landström och Löwegren (2009) som essentiella för en 

organisations framfart sett ur ett ledarskapsperspektiv. Ljungström (1996) menar även 

att förutsatt att gruppdynamiken är god återstår det till ledaren att utveckla och driva 

gruppen genom att konstruktivt hantera konflikter, coacha medarbetarna såväl som ge 

motivation att utföra sitt arbete på ett efterfrågat vis. Detta även för att minska 

motståndet som annars från medarbetarhållet kan uppstå vid förändringar som är nya 

och upplevs som främmande. 

 

5.3  Tillväxt 

När en organisation växer och förändras kan det vara av exempelvis externa faktorer 

som av Angelöw (2010) beskrivs som exempelvis ny teknik och ökad konkurrens. Med 

nya externa påtryckningar tvingas organisationer till förändring i vissa fall svårigheter 

med densamma. Angelöw (2010) beskriver vidare att dessa svårigheter i själva 

genomförandet av förändringsarbetet kan manifesteras i otydlighet gällande mål, 



  
 

52 

ostrukturerad utvecklingsprocess som leder till förvirring och minskad delaktighet och 

engagemang från medarbetarsidan. För fallföretagets del kan dessa tendenser tydas då 

det från respondenternas håll påvisades en allmän otydlighet kring vardagen, speciellt 

under tiden som ledningsbytet genomfördes. Respondent 2, 3, 4 och 6 menar att en stor 

skillnad gällande struktur som inte fanns förr men som blivit ett tvunget inlägg. Förr 

kunde flera göra flera olika arbetsuppgifter medan det nu är mer uppdelat. Den nya 

strukturen som sådan sägs det inget ont om men med ny struktur krävs det att ledningen 

tar ett ansvar och tydligt kommunicerar ut hur saker och ting ska vara. 

 

I samband med ledningsbytet fanns det även oklarheter kring vem som hade vilket 

ansvar då det upplevdes att det under en tid fanns dubbla chefer. Det egna inflytandet 

sägs också ha förändrats och det finns goda möjligheter att påverka i vilken riktning 

organisationen ska gå. Bang (1999) gör här en inflik kring hur förändring kan ge 

effekter på en organisations kultur och menar att informella ledare i form att erfarna 

medarbetare tar en roll som ledare. Orridge (2009) däremot menar att det är upp till en 

ledning att uppmärksamma dessa så kallade receptive personer i en organisation ska 

agera förebilder per lednings initiativ och det är dessa som är bron mellan ledning och 

övrig personal. Kommunikation är ytterligare en viktig aspekt under förändringsarbete 

menar Ljungström (1996) och påpekar vikten av tydlig kommunikation som dessutom 

ligger rätt i tiden. Att ligga rätt i tiden innebär i detta fall att en ledning kan ha tydliga 

visioner kring vilken riktning en organisation ska gå, men på ett medarbetarplan där alla 

inte varit med i planeringen uppkommer en fördröjning där missförstånd dessutom kan 

försvåra utveckling och tillväxt.  
 

Enligt Harte et al. (2009) innebär en växande organisation för medarbetarna på 

fallföretaget en personlig utveckling som gör arbetslivet mer tillfredsställande. Många 

respondenter påpekar glädjen över att få vara med i en växande organisation men 

påpekar även att det är mycket kring kommunikation och struktur som innebär besvär i 

förändringarna som skett de senaste 5-10 åren. Förändringarna har varit många och 

olika stora men alla har haft effekt på olika sätt. Flytten till nya lokaler ansågs av en 

respondent vara en större förändring som visade företagets potential och att den kunde 

speglas i organisationens ambitioner. Den nya ledningen indikerade även att ett skifte 

nalkades, där företaget skulle växa och utvecklas i en större utsträckning än vad som 

tidigare kommunicerats ut. Med den gamla tidens ledarstil jämfört med den nya 
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förbättrades även kommunikationen men då organisationen kan anses vara i 

utvecklingsfas konstant krävs det en kontinuerligt tydlig kommunikation kring 

företagets gemensamma ambitioner. Holgersson et al. (2011) diskuterar kring en 

individs relation och identitet med organisationers identiteter och menar på att med en 

tydlig plan kring en verksamhets planer är det enklare för de enskilda individerna att 

anamma dessa. Lima (2007) beskriver vidare att en organisation speglas i kulturen och 

på samma vis speglas kulturen i organisationen och dess resultat.  

 

Vad ett företag kollektivt försöker åstadkomma går att finna i medarbetarnas 

ambitioner, dock är det till en början viktigt att kommunikationen kring vad 

ambitionerna är tydligt formulerade och kommunicerade av ledningen. För att 

fallföretagets ambitioner ska kunna anammas av samtliga är det således av vikt att det 

finns en tydlig plan, en fungerande struktur under förändringen och även en god 

sammanhållning som gör att så många som möjligt har lika värderingar. Otydlighet i en 

förändringsprocess är nästan oundviklig men symptom som uppkommer i samband med 

tillväxt kan lindras med en tydlig kommunikation. Med gemensamma mål och 

ambitioner som kulturell ledning kan en känsla av struktur infinna sig och det blir 

enklare att överkomma relaterade svårigheter.  
 

Det beskrivs av respondent 2 att det finns en snedbelastning som gjort att det inte alltid 

funnits en tillräckligt bra struktur då det upplevts att det är fel personer på fel ställen. 

Här påvisas vikten av en god gruppsammanhållning som det delvis syftas till, men även 

att organisationens uppbyggnad är logisk och tydligt formad. Gällande vad som räknas 

som rätt person på rätt plats och tillhörande problematik kan avhjälpas med att fler 

personer i personalstyrkan kan göra ett flertal olika arbetsuppgifter som gör att de inte är 

lika låsta. Här uppkommer dock en konflikt kring vad som godkänns som bra struktur, 

det vill säga att personerna ifråga inte alltid vet vilka arbetsuppgifter som ska göras och 

det blir då en otydlighet som mer liknar det dåvarande fallföretaget innan de större 

förändringarna de senaste 5-10 åren.  

 

Angående gruppdynamik och att se till att medarbetarna fungerar med varandra är en 

diskussion som Rosell och Lundén (1998) för där de menar att ett företag ska anställa 

individer som passa organisationen. Eftersom individerna i mångt och mycket utgör en 

kultur är det alltså personer med lämpliga och passande ambitioner som ska rekryteras 
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och internrekrytering är ett bra alternativ om så är möjligt. Genom att se till att 

personerna är kompatibla med existerande personal och kultur och är villiga att anamma 

en organisations ambitioner ökar således chanserna till lyckad tillväxt. 

 

5.4  Omorganisering 

Inom organisationer med tydlig hierarkisk struktur är det inte ovanligt att svårigheter 

kring medarbetarnas kommunikation uppåt i organisationen uppstår (Bolman & Deal, 

2005). Det berörda fallföretaget som har gått från att vara en relativt platt organisation 

med lateral samordning innan ledningsbytet, har idag en mer klassisk pyramidformad 

organisationsstruktur. Flera av de tillfrågade respondenterna som varit anställda sedan 

innan ledningsbytet hävdar att organisationen i princip gått från att vara lett av en ledare 

med en underliggande division där resterande av de anställda inrymdes till att bli en 

organisation där den klassiska pyramiden är ett faktum. Inom organisationer där den 

platta strukturen används hävdar Bolman och Deal (2005) att den platta strukturen och 

lösa hierarkin ger medarbetaren friare tyglar vilket i sin tur gör denne mer kreativ i sin 

arbetsroll. Tengblad (2003) däremot beskriver den platta organisationen som kritisk då 

den innefattar färre mellanchefer och där med belastar de få chefer som finns för 

mycket. Flertalet av respondenterna upplever att övergången i och med ledningsbytet till 

en allt mer hierarkisk organisation inneburit att ansvarsområdena fördelats på ett mer 

logiskt sätt. Alltså finns det ett samband mellan att fler chefer under fler divisioner 

bidrar till bättre kommunikation vilket i sin tur leder till högre motivation bland 

medarbetarna (Krona & Skärvad, 1994).  
 

Flamholtz och Randle (2007) beskriver organisationsstrukturen som en faktor helt 

baserad på individerna i företaget. Detta innebär att de formella roller som tillsätts till 

diverse chefer och avdelningar ska fungerar som strukturer baserade på mål, visioner 

och funktioner. Fallföretaget har i och med ledningsbytet och därmed uppkomsten av en 

allt mer tydlig hierarki undermedvetet skapat en kultur som i mång om mycket vilar på 

de formella och informella ledarna som finns i organisationen. Med Flamholtz och 

Randles (2007) synsätt är den organisatoriska uppbyggnaden alltså baserad och rent av 

beroende av de chefer som finns, men också de informella ledare som av gruppen, eller 

ut av egen önskan valt att agera som ledare. För att företag av den studerade typen ska 

kunna maximera sin funktionalitet krävs det av ledningen att strukturen byggs upp på ett 

sådant sätt att även informella ledare och dess funktion tas i beaktning. Detta i sin tur 
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bör med fördel kompletteras med Bolman och Deals (2005) så kallade Supportive 

System som understryker vikten av att strukturen måste ta hänsyn till faktorer så som 

kommunikation och arbetsuppgifter. 
 

Vidare beskriver Rosell och Lundén (1998) delegering som en förutsättning inom platta 

organisationer, men som en potentiell framgångsfaktor inom mer pyramidformade 

organisationsstrukturer. Genom delegering av arbetsuppgifter avlastas företagsledaren 

samtidigt som involveringsgraden inom personalstyrkan ökar. Detta i sin tur främjar 

kommunikationen vi i sin tur skapar ökad motivation inom organisationen (Tengblad, 

2003).  
 

För företag som verkar i förändring är rekryteringen, men också uppsägningar en del av 

vardagen (Nilsson et al., 2011). En bister sanning som må vara svårhanterlig men viktig 

oavsett att ta hänsyn till. Gällande uppbyggnaden av en organisation menar Friman och 

Arndt (1985) att just rekrytering av rätt individer som passar både befintlig 

organisationskultur, organisationens behov och sist men inte minst att nytillskott är 

kompatibla med existerande personalstyrka. 
 

Respondent 6 talar om att det förut fanns en diffus rekryteringsprocess som var högst 

informell. Var organisationen i behov av nya medarbetare rekryterade man “vänner och 

bekanta”. Lindark och Önnevik (2011) förklarar att rekryteringsprocessen i ett växande 

företag är av vikt och bör vara väl uttänkt för att få en så effektiv process som möjligt 

och därmed även rekrytera rätt person för organisationens behov. Bristen på denna 

process har enligt respondent 4 och 6 lett till att organisationen innehaft en hög 

personalomsättning och beror troligen på att fel personer tillsatts på fel plats. Alltså 

finns det ett samband mellan att rekrytering av fel personer skapar ökad 

personalomsättning. Personalomsättningen i sin tur skapar höga personalkostnader 

samtidigt som företagskulturen sällan kan bli stabil (Friman & Arndt, 1985).  

 
 

En annan faktor som kan relateras till detta fenomen förklaras av respondent 8 som 

menar att en del av personalen inte haft tydliga positioner i organisationer och som 

resultat har man inte haft en strukturerad roll, medarbetare gjorde i princip allt. Som 

både Nilsson et al. (2011) och Lindmark och Önnevik (2011) menar är en organisation i 

behov av en effektiv och kompetent rekryteringsprocess på grund av en rad olika 
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faktorer. En effektivitet i denna mån kan leda till exempel högre konkurrenskraft och 

effektivare verkningsgrad internt. 
 

En personalstyrka som innehar rätt medarbetare kan ge fördelar såsom nya perspektiv 

attityder till arbete och infallsvinklar (Nilsson et al., 2011). Respondent 1 och 2 menar 

att det efter den nya ledningens introduktion har blivit bättre vad gäller mångfald och 

kompletterande medarbetare. Det har visat sig att ledningen har i intresse att vara mer 

medveten om rekryteringen och vilka personer man anställer. Som Lindmark och 

Önnevik (2011) kommunicerar, försöker den nya ledningen att skapa en personalstyrka 

som har ett gemensamt driv för framgång och tillväxt, en bred mix av erfarenheter och 

kompetenser som implementeras på rätt plats i organisationen och samtidigt 

kompletterar andra medarbetare. Just att en gruppdynamik är väl fungerande är något 

som Shane (2003) argumenterar för och poängterar att välfungerande grupper presterar 

bättre och har dessutom även bättre sammanhållning och bättre kultur (Peters, 1988). 
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6  Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit ur studiens analyskapitel med 

avsikt att uppfylla studiens problemformulering och syfte. 

 

Organisationskultur 

Värderingar inom olika organisatoriska avdelningar är intressant för en ny ledning att 

analysera och utvärdera för framtida utvecklingsprocesser, liksom organisationsstruktur 

är intressant att studera vid identifiering av kulturella faktorer. Faktorer så som 

värderingar, positionering av medarbetare och dess arbetsuppgifter kan ha en påverkan 

på hur utvecklingen av kulturella faktorer medför resultatet. 
 

När en ny ledning introduceras i en organisation är det naturligt att 

organisationskulturen utvecklas vilket tar avstamp i förfäktade kulturteorier, sådana som 

är aktivt utarbetade och implementerade i organisationen. Vid en utveckling av detta 

slag är både befintliga och naturligt utvecklade kulturella faktorer viktigt för ledningen 

att ha kunskap inom. För att uppnå ett framgångsrikt resultat är resistenta, ovilliga och 

mottagliga individer inom företaget av intresse för ledningen att förstå för att på bättre 

sätt hanteras. 
 

Inom organisationer där en ny ledning tillsats finns det fortfarande kulturella 

inverkningar och band till den föregående ledningen. Detta kan ses hos medarbetare 

som fortfarande “bär” på gamla kulturella element som antingen är av önskat, eller 

oönskat intresse att behålla inom organisationen. Om en sådan situation uppstår och 

förblir kan de olika kulturella faktorer från de båda ledningarna “kollidera”, något den 

nya företagsledningen, men också medarbetarna bör vara medveten om. För att undvika 

kulturella kollisioner är det upp till hela företaget att försöka ändra den gemensamma 

mentaliteten på ett operativt, men också personligt plan. Har företaget, som fallföretaget 

ovan nämnt, exempelvis resistenta medarbetare där inslag av informell auktoritet finns, 

försvårar det ledningen och hela organisationens situation för framtida utveckling och 

tillvaro. Med detta sagt är det en stor fördel för organisationens ledning att identifiera de 

informella ledarna i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt underlättar det en 

anpassning av kulturella faktorer och kulturen kan styras medn informella ledare som 

verktyg. 
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Kommunikation 

Större organisatoriska förändringar så som ledningsbyte, men också expansion ställer 

nya krav på kommunikationen inom företag vilket i sin tur bidrar till ökad 

ryktesspridning. Med fler avdelningar och mindre grupper sjunker förståelsen för 

varandras arbete vilket i sin tur också bidrar till ökad ryktesspridning. En uttalad känsla 

av “vi och dem” rotar sig djupt i företagskulturen i vilken kommunikationen har stark 

påverkan på motivationen. För organisationer som genomgått större förändringar så som 

exempelvis ledningsbyte kan dessa känslor och faktorer rota sig från långt bak i tiden 

och i kulturen, vilket försvårar och fördröjer processen att göra förändringar inom 

kulturen i en organisation. Inom organisationer där medarbetarna upplever en känsla av 

“vi och dem” är ofta kommunikationen av delvis destruktivt slag vilket i sig har direkt 

koppling till ökad ryktesspridning, och även spridning om oriktigheter i allmänhet. 
 

Vidare är “vi och dem”-känslan ett fenomen sprunget ur grupperingar och divisioner 

som kan skapas i och med större organisatoriska förändringar. I skiften från platt 

organisationen till en mer klassiskt pyramidformad hierarkisk struktur har “vi och 

dem”-känslan visat sig öka. Det har även visat sig att ledningsskifte inom organisationer 

skapar större klyftor mellan grupperingar av medarbetare vilket i sig skapar underlag för 

nya kulturer och grupperingar.  
 

Organisatoriska förändringar i form av omstruktureringar bidrar till att företagskulturen 

utvecklas. Ett samband mellan medarbetare som söker sig till gruppen och ökad 

motivation har uppdagats. Studien visar att de medarbetare som värdesätter 

gruppmedlemskapet högre är mer motiverade att utföra sitt arbete. Likaså har 

konstruktiv kommunikation påvisad effekt på ökad motivation.  
 

Tillväxt 

För organisationer i förändring med tillväxt i sikte visar materialet att det är av stor vikt 

att rekrytera nya medarbetare som tros passa in på organisationskulturen, men också 

företagets visioner.  Att rekrytera rätt person med rätt kompetenser och egenskaper som 

passar in och kompletterar den befintliga organisationskulturen är alltså det långsiktigt 

mest effektiva alternativet för organisationer med tillväxtvisioner.  
 

En av de mest framträdande konsekvenserna som kan tänkas uppstå i och med större 

organisatoriska förändringar är ändringar i den organisatoriska strukturen. Studien visar 
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att organisationer i förändring där strukturen går ifrån att vara platt till en allt mer 

pyramidformad hierarki med divisioner som bland annat leder till tydligare 

rollfördelning och tydligare ansvarsfördelning. I tillägg visas ett samband mellan att fler 

chefer under fler divisioner bidrar till bättre kommunikation vilket i sin tur leder till 

högre motivation bland medarbetarna. Fysiska avstånd som kan finnas i till exempel 

lokalen försvårar dock kommunikationen och där med också de kulturella element och 

värderingar som inryms i organisationskulturen. 
 

Omorganisering 

Organisationsstrukturen skapas av individerna i organisationen genom de formella och 

informella ledarna. Vid rekrytering är det av vikt att anställa rätt person med rätt 

kompetens, men också personer med rätt egenskaper som krävs för att passa in och 

komplettera den befintliga gruppen. Rekryteringar av personer med fel kompetenser 

eller egenskaper leder till ökad personalomsättning. Ut över detta leder denna typ av 

rekryteringar inte bara till ökad konkurrenskraft på sikt, utan också till att gruppen 

kompletteras på ett sådant vis att den klarar att hantera problem och konflikter. Väl 

fungerande grupper kommunicerar bättre vilket i sin tur leder till ökad motivation, något 

som kan ses som önskvärt inom de flesta organisationer. 

 

Övriga tillägg 

Att undersöka och förstå något så komplicerat som en organisations kultur är och har i 

detta fall varit en stor utmaning. Begreppet organisationskultur innefattar så mycket att 

det är svårt att greppa som en helhet men med hjälp av att förstå de flertalet intervjuade 

har vi kommit fram till att alla har en helt egen uppfattning kring vad det kan innebära. 

Under vissa intervjuer fanns det svårigheter i att förklara och förstå dessa subjektiva 

åsikter kring vad de olika respondenterna själva menar med begreppet företagskultur. 

 

Det finns även vissa tendenser hos de som varit en längre tid på organisationen som 

tyder på att de önskar en mindre auktoritär ledning. Med dessa individers erfarenhet kan 

genvägar tas i form att låta dem ta ett större eget ansvar och även låta dem ta ledande 

roller. Hos samma grupp tros även en mindre vilja att vilja förändra saker och ting. En 

förändring av denna ledarstruktur hade kunnat låta den dagliga verksamheten flyta 

något enklare. Hos samma grupp tros även en mindre vilja för förändring finnas. Det 
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verkar ha uppkommit en bekvämlighet med hur saker görs jämfört med nya medarbetare 

som gärna ser att organisationen kan förändras till det nyare och förhoppningsvis bättre. 

 

I övrigt har det varit mycket intressant att följa respondenterna under intervjuerna och se 

den medvetenheten som verkar ha fötts. Fallföretaget är dessutom i en mycket intressant 

tillika komplicerad fas där de har märkt vissa effekter i organisationen som följd av 

deras relativt snabba tillväxten. Ledarna har ett stort ansvar i att få samtliga att känna sig 

som en del av organisationen och att få alla att känna sig viktiga. Det har också kunnat 

anas en viss osäkerhet hos de anställda, en sorts dåligt självförtroende, kring vad de 

betyder för organisationen och hur viktig deras know-how och erfarenhet är. Detta är 

absolut något som behöver arbetas med i alla organisationer, oavsett om en organisation 

är i tillväxtfas eller inte. Med detta sagt är det viktigt att känna till att företags 

kompetenser bygger på människorna och deras kompetenser och sist men inte minst 

deras i många fall ovärderliga erfarenheter.  
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7  Reflektion och vidare forskningsmöjligheter 
I följande kapitel presenteras en reflekterande diskussion där forskarna tillåts att delge 

sina egna åsikter kring studien och dess berörda ämnesområden. 
 

Det teoretiska materialet vi har arbetat med stämmer bra överens med metodvalet och 

vår induktiva ansats, dock har vi berört områden under våra besök hos fallföretaget 

under intervjuerna som inte kunnat täckas in i den teoretiska referensramen. Det vore 

exempelvis intressant att förkovra sig ännu mer i en human resource-orienterad teoridel 

som berör rekrytering som vi sett är ett område som historiskt inte fungerat optimalt sett 

till dagens mått och ambitioner. Det vore vidare intressant att göra återbesök för att se 

om de reaktioner vi tror oss ha gett upphov till har förändrat tankesätt eller värderingar 

på något sätt. Hade tid funnits åt en längre studie skulle det vara högst intressant att se 

huruvida respondenterna ändrat sig i några frågor eller skaffat sig nya ståndpunkter i 

vad vi berört. 
 

Just det fallföretaget vi arbetat med har varit mycket behjälpligt och låtit oss få god 

access, vilket vi är mycket tacksamma för. Som forskare har vi även lärt oss vara 

mycket flexibla och anpassningsbara när det kommer till att förklara och förmedla 

information och kommunicera koncept till den så kallade verkligheten.  

 

Vår studies resultat beror mycket på fallföretagets tillit till oss och det goda samarbete 

vi har fått glädjen att ha med organisationens alla delar. Materialet vi levererar kommer 

förhoppningsvis kunna ge fallföretaget ökad medvetenhet om sin situation och även en 

ökad kunskap om begreppet företagskultur vilket i sin tur kan bidra till en större 

medvetenhet kring ämnet  

i det vardagliga arbetet. 
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