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Sammanfattning 

 

Denna studie inom grundad teori synliggör hur en formell ledare vid en organisation arbetar 

för att få olika individer att arbeta mot samma mål. Vi har till största delen använt oss av 

intervjuer för att samla in data om hur denne arbetar för att skapa ett gemensamt narrativ, och 

en delad historia. Att som ledare kunna kommunicera med olika typer av individer har visat 

sig vara mycket viktigt för att skapa en gemenskap. Det är denna gemenskap som möjliggör 

organisationskulturen som tillsammans skapas, och upprätthålls av alla medlemmar. I denna 

kultur måste hela tiden värderingar och normer förhandlas för att fungera i den kontext de 

råder i. För att möjliggöra en organisationskultur som fungerar och där medlemmarna känner 

en tillhörighet, har fokus sökt sig till ledarens förmåga att kommunicera och arbeta för målet 

och med de anställda. Kommunikation som begrepp har lämnats stort utrymme i denna studie 

då samtliga informanter under intervjuerna påvisat detta som primärt och utgöra den mest 

betydande faktorn i skapandet och upprätthållandet av en organisationskultur.  

 

I denna studie har vi valt att inte intressera oss för kultur såsom etniska kulturer och 

könsbundna kulturer, istället har vi valt att undersöka hur en ledare arbetar för att nå en färdig 

produkt i form av en fungerande organisationskultur. För att ta reda på hur detta går till har vi 

valt att studera två olika branscher, nämligen entreprenadbranschen och livsmedelsbranschen. 

 

Nyckelord; Kommunikation, Tydlighet, Organisationskultur, Ledarskap 
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Förord 

Tack till samtliga medverkande för den tid ni avlagt för ert deltagande i intervjuerna trots den 

rådande julstressen. Vi vill härmed även tacka de två företag som visat oss förtroende och gett 

oss tillträde för att studera ämnet hos er. Utan er hade inte denna studie varit möjlig att 

genomföra. Tack till Carl för handledning och feedback under vår arbetsprocess. Vi är 

tacksamma mot samtliga kurskamrater som ställt upp med stöd och bollande av idéer.  

 

Eskilstuna den 5 Januari 2016 

Tobias Isaksson 

William Karlsson 
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Inledning 

Oavsett varifrån man kommer, vem man är och vilka andra individer i samhället man umgås 

med kommer man ha en eller fler kulturella tillhörigheter. Dessa kulturer består av 

gemensamma värderingar, normer och beteendemönster som är föränderliga och omskapas 

över tid. Detta faktum har lett till att nutidens arbetsplatser är bestående av flera kulturer. 

Konsten att få olika kulturer att fungera med varandra utan att konflikter skapas är centralt för 

att nå en fungerande arbetsplats. Vi har valt att arbeta utifrån hur en ledare skapar en 

företagskultur och styr den kulturen mot ett gemensamt mål, genom att ena individer från 

olika kulturer. Dessa kulturer behöver inte vara kopplade till etnicitet eller religion, utan kan 

även vara kopplade till tidigare erfarenheter, familj, vänner och fritidsintressen. 

 

Att kultur är någonting centralt i dagens organisationer kan man se bland annat genom att läsa 

på Sveaskogs (2015) hemsida. I ett pressmeddelande förklarar ett av Sveriges största 

skogsbolag hur de inför framtiden planerar att förändra sin företagskultur. Detta ska ske 

genom att förändra sammansättningen av individer i organisationen genom rekrytering av 

individer från skilda bakgrunder. Detta visar att företag idag är medvetna om den 

organisationskulturen som råder, samt medvetna om samhällets allt större krav på integrering 

av olika kulturer. I Sveaskogs fall handlar det till stor del om integration av nysvenskar, då 

företaget är medvetet om den homogenitet vad det gäller kön och ålder på sina medarbetare. 

Detta skvallrar om att kulturbegreppet är brett och att debatten om kulturers integration och 

samarbete existerar inom svenska företag. 

 

Vi har tagit del av genfomförda studier som inriktat sig på etnisk kultur och även andra 

kulturer inom företag som till exempel generationskultur och genuskultur. Många tidigare 

forskningar har haft ett medarbetarperspektiv, där kulturen kartlagts genom intervjuer med 

underordnade medarbetare. I de studier som har haft ett ledarperspektiv har fokus varit på 

ledarstilar som fungerar för att skapa en organisationskultur. Sett till kultur utanför den 

etniska aspekten hittade vi inte någon studie från ett ledarperspektiv. I vår studie har vi valt att 

utgå ifrån ett ledarperspektiv, hur de aktivt arbetar för att skapa en gemensam kultur. Alltså 

vill vi inte studera den skapade kulturen utan istället undersöka vägen dit. 

 

Vi har intresserat oss för detta ämne då vi båda har ett intresse om ledarskap som fenomen, 

hur ledarens person kan påverka det rådande inom en organisation. Vi lever idag i ett samhälle 

där många byter arbete. Detta tillsammans med en hög invandring, med individer som 

kommer med skilda erfarenheter, leder till ökade krav på arbetsplatserna. De olika kulturerna 

ska sedan enas inom en gemensam organisationskultur, vilken det delvis är ledarens uppgift 

att se till att det fungerar. Detta ansåg vi vara intressant och låg i tiden och därmed ett bra 

ämne för studien. 

 

I vår studie har vi intresserat oss för den formella ledarens roll i formandet av kulturen och 

hur denne medvetet påverkar kulturen beroende på företagssituation. Detta har lett till att vi i 

ett tidigt skede av studien blivit tvungna att definiera kultur och avgränsa begreppet för att 

fokusera studien. För att göra detta har vi i ett tidigt stadie tagit del av tidigare forskning på 

området. För att få en definition av vilken kultur vi valt att intressera oss för har vi valt Fines 

(2012. s,48-49) Tiny Publics som en del av tidigare forskning. Den erbjuder en bild av kultur 

som något flyktigt och föränderligt som vi menar passar bra in i privata företags flexibla 

verklighet. Intresseområdet som ligger till grund för denna studie är därför ledarskap i 

förhållande till kultur. Eftersom Fine (2012. s,53) beskriver kulturer som individuellt för varje 

mindre grupp tycker vi hans teori passar väl in i vårt sätt att se på organisationskulturer. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att bringa klarhet i hur ledarna inom organisationer arbetar för att 

skapa en gemensam organisationskultur. Hur arbetar den formella ledaren med sitt ledarskap 

för att skapa en väl fungerande arbetsplats och gemensam kultur? Vi har valt att undersöka 

två olika företag inom den privata sektorn. Dessa företag har skilda verksamheter och därmed 

olika funktion. Vi har i denna studie valt att intressera oss för ledarens subjektiva berättelse 

om hur denne arbetar för att internalisera organisationens värderingar på personalen och 

därmed skapa en gemensam kultur. Med kultur i detta avseende menar vi hur en organisation 

skapar en gemensam sfär bestående av värderingar, normer och riktlinjer för organisationen. 

Vi vill med detta förtydliga att syftet med studien har formats allt eftersom datainsamlingen 

pågått och har därmed skapats ur datan enligt grundad teoris metod.  
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Disposition 

Vår uppsats kommer att disponeras på följande sätt för att besvara frågeställningen. I den 

första delen av uppsatsen kommer vi gå igenom tidigare forskning inom ämnet för att skapa 

en bild av vad som redan finns skrivet om ämnet. Här har vi skrivit ner vilka sökord vi använt 

och hur vi använt sökmotorerna för att hitta relevanta artiklar. I slutet av det här avsnittet har 

vi beskrivit hur dessa artiklar påverkat vår studie och varför vi anser vår studie vara relevant. 

Efter tidigare forskning kommer ett metodavsnitt, där vi till en början beskriver historiken 

bakom metoden. Eftersom vi valt att använda grundad teori kommer vi redovisa metodens 

forskningsprocess. Vi har valt att arbeta utifrån tre faser, där den första är öppen och de senare 

blir allt mer avgränsade och fokuserade på det intressanta området. I metodavsnittet kommer 

vi även beskriva hur vi gått tillväga för att samla in data, koda data och sedan genomföra ett 

nytt urval inför nästa fas. Efter metodavsnittet kommer vi använda plats för att redovisa 

resultatet av vår studie. Här kommer citat presenteras som visar vad vi hittat på fältet och ur 

vilka data som vår teori grundar sig i. När resultatavsnittet är slut kommer vi ha en 

diskussionsdel där vi diskuterar resultatet och kopplar vår teori till befintliga teorier i ämnet. I 

slutet av diskussionen kommer vi redovisa vår egen insats och dess fördelar och brister. Den 

sista delen i vår uppsats kommer bestå av en slutpläddering där vi kort och koncist förklarar 

och sammanfattar vad vi kommit fram till i studien. 
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Tidigare Forskning 

Tillvägagångssätt 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av databaserna som finns tillgängliga vid 

Mälardalens högskola. Utifrån de tillgängliga databaserna hittade vi samtliga artiklar inom 

SWEpub och Social abstract. Vid sökningarna använde vi främst dessa nyckelord i olika 

kombinationer: Ledarskap/ Leadership, Kultur/Culture, Problem/Issues. Vid dessa sökningar 

hittades ett stort urval av tidigare forskning vilket medförde att avgränsningar blev tvungna att 

genomföras. Vi valde därför att avgränsa med EJ Etnicitet/ethnics och EJ 

kulturkrockar/culture clashes. Anledningen till denna avgränsning beror främst på att utbudet i 

de tidiga sökningarna hade ett högt fokus på dessa områden. Vi såg efter arbetets gång ett 

behov av att bredda den tidigare forskningen med en förklaring av mindre kulturer, därmed 

ansåg vi Gary Allan Fines bok Tiny Public utgöra en god grund för detta och delge ett bredare 

perspektiv inriktat på kultur i allmänhet, idiokultur i synnerhet. I det inledande skedet har vi 

valt att inte fördjupa oss i forskningsartiklarna, mer än att skapa oss en bild av vilket fokus 

tidigare forskning haft. Detta beror på vårt metodval som förutsätter att vi ska möta fältet med 

ett öppet förhållningssätt. 

 

Företagskultur 

Under detta stycke tar vi upp vi hur kulturen inom en organisation skapas och frodas av 

deltagarna. Vad som krävs av såväl ledaren som underställda för att påverka den rådande 

organisationskulturen. 

 

Shiva & Suar (2011) har valt att studera hur transformativt ledarskap påverkar effektiviteten 

inom privata näringslivet. Författarna till den kvantitativa forskningen valde att fokusera på 

utbildning, hälsa och ekonomi. Författarna är även intresserade av hur organisationskultur 

skapas inom de privata företagen, vilket till stor del genomsyrar studien. Organisationskultur 

definierar författarna som att medlemmarna i organisationen kollektivt delar normer och 

värderingar. Denna kultur upprätthålls bland annat genom ledarens rekrytering av personal 

som innehar accepterade normer och värderingar. Efter detta kommer individen socialiseras in 

i företagskulturen genom gemensamma symboler, ritualer och normer.  

 

Författarna till studien förklarar att tranformativt ledarskap är ett sätt att förhålla sig till 

organisationens medlemmar. Till exempel ska en transformativ ledare inte endast se till 

företagets bästa, utan även de anställdas bästa. Ledaren ska se individen och inspirera denne 

till utveckling. Ledaren kommer utöver detta att fungera som en förebild, där förväntade 

beteenden, åsikter och handlingar kommer förmedlas till gruppens medlemmar. Shiva & Suar 

kommer fram till att transformativt ledarskap som kulturskapande fungerar mycket bra. 

Fördelarna med ledarskapet stannar inte vid en ökad effektivitet inom företaget, utan det ökar 

också välmående bland de anställda. Författarna hittade även en korrelation mellan ett ökat 

transformativt ledarskap och en ökning av företagskulturens välbefinnande. 

 

Fine (2012. s,48-49) beskriver att individer i små grupper tillsammans förhandlar fram en 

idiokultur. Denna kultur skapas genom att individerna förhandlar fram regler, normer och 

värderingar som gäller för gruppens egen kultur. Idiokulturen uppkommer i mindre grupper 

som tillsammans delar ett intresse och en historia. Utformandet av denna kultur sker genom 

en process där individerna uppfostrar varandra till ett för gruppen accepterat beteende. Detta 

sker genom olika sanktioner, berättelser med sensmoraler och skämt som testar de kulturella 

reglernas gränser. En medlem inom gruppen kommer att ha olika makt att påverka kulturen 

beroende på status och position i hierarkin. Sett till ett företag kommer organisationens kultur 
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i stort skapas av en mängd mindre grupper där en individ kan medverka i fler grupper. Detta 

medför att idéer, värderingar eller normer kommer kunna internaliseras i en ny grupp. När fler 

grupper förhandlat en likvärdig kultur, kommer den bli allmänt vedertagen och utgöra 

företagskulturen. Denna idiokultur som Fine (2012. s,47, 49) beskriver är mycket föränderlig 

och påverkas av ett enda medlemsbyte eller miljöbyte.  

 

Riestola (2013. s.11, 28-31) skriver i sin avhandling om den Skandinaviska modellen, alltså 

hur ledare i Skandinavien arbetar med delegering och bjuder in medarbetare att delta i arbetet 

som sker på högre ort. Denna arbetsmodell har idag försvunnit och ersatts med en hög 

prestationskultur inom företagen. Under 1980-talet var Sverige världsledande vad gällde 

individorienterad ledning, självutveckling och delegering vilket gav företagen en positiv 

ekonomisk utveckling. Forskaren menar att dagens stora antal utlandsägda företag med “High 

Performance Work Practice” som ledord har splittrat den Skandinaviska modellen som idag 

inte längre omnämns. Under dessa år då globalisering har varit ett absolut faktum har också 

Sverige och den svenska managementmodellen blivit globaliserat och influerats av 

utlandsbaserade riktlinjer. Företaget har just antagit denna nya arbetskultur vilken har blivit 

omtolkad och anpassats för att passa det Svenska arbetssättet. Den högpresterande kulturen, 

vilken är den företagskultur som enligt författaren (2013. s,35-36) är den som idag är den 

vanligast förekommande bygger på att individen ska vara effektiv i sitt arbete men då arbetet 

också ska präglas av delaktighet och självutveckling vilket går hand i hand med den 

Skandinaviska modellen. Författaren menar dock att högprestationskravet som ligger över 

organisationen, trots att delaktighet och självutveckling tas i akt, går emot den traditionella 

Svenska modellen. Detta är resultatet av att företag har globaliserats och olika kulturer 

kopplade till länder och levnadssätt har förts samman.  

 

Riestola (2013. s,97) genomförde i denna avhandling en fallstudie i ett Svenskt, utlandsägt 

företag. Författaren har inom ramarna för en fallstudie använt sig av kvalitativa intervjuer, 

observationer och dokument för att nå en så verklig bild av fenomenet som möjligt. Resultatet 

med avhandlingen visade sig vara att utländska värderingar omtolkas och anpassas för att 

bättre passa in i den Svenska modellen. Detta samtidigt som grundläggande 

organisationsvärderingar skall bevaras. Det undersökta företaget stötte på problem då 

moderföretaget införde individualiserat kontrollsystem till följd av ett bonussystem, samtidigt 

som detta går emot den svenska synen på hur såväl bonus ska fördelas och den svenska synen 

och strävan mot allas lika värde på arbetplatsen.  

 

Hofstede (1998) menar att det är viktigt för ledare och chefer inom organisationer att vara 

medvetna om att den stora organisationskulturen består av en mängd mindre subkulturer. 

Dessa kulturer skapar tillsammans den stora organisationskulturen som präglar och skapar 

bilden av företaget utåt sett. Det är av stor vikt att ledaren är medveten om dessa subkulturers 

skillnader och därigenom kunna förebygga konflikter och istället skapa ett samspel som 

gynnar organisationen. Detta påminner om Fines (2012) sätt att se smågrupper som centrala, 

även i skapandet av en större kultur. De små gruppernas medlemmar är ofta överlappade, 

vilket ger en mycket dynamisk idiokultur. Medlemmar som flyttar sig mellan olika grupper 

kommer ta med sig värderingar, normer och beteenden till de nya grupperna, vilket gör att en 

större kultur skapas. 
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Ohlsson (2010) beskriver hur äldre medarbetare inom Volvokoncernen upplever sin 

arbetsplats och hur de uppfattar sin yrkesroll. De tillfrågade får jämföra sin situation idag med 

hur den såg ut under de tidigare åren i yrkeslivet. Resultatet av studien, som bygger på 

intervjuer, visar att de främsta anledningarna till att de anställda trivdes inom organisationen 

är trygghet, goda arbetskamrater och bra lön. Dessa faktorer hade påverkat samtliga deltagare 

i studien till att stanna inom företaget, trots att grundtanken hade varit att bara arbeta där en 

kort tid. Denna studie förklarar hur viktigt det är med en god företagskultur för medarbetarnas 

hälsa och lojalitet. Studien utgår ifrån ett medarbetar perspektiv, där vi får ta del av de 

anställdas tankar och syn på företaget. Detta medför att det saknas förklaringar till 

uppbyggnaden av kulturen ur ett ledarperspektiv. Som läsare får vi ta del av ett narrativ som 

innehåller faktorer som påverkat individer att stanna på företaget. Bland dessa faktorer finns 

goda arbetskamrater, sociala relationer och bra gemenskap. Samtliga av dessa faktorer 

härstammar ifrån en bra organisationskultur som skapats av företaget. Dessvärre får vi som 

läsare inte ta del av bakgrunden, tankarna och metoderna för att åstadkomma denna 

organisationskultur. Studien har ett fokus på medarbetaren, och då främst de äldre inom 

personalen. Ledarnas roll i skapandet av denna kultur är ingenting som framkommer. Detta 

lämnar en lucka, där ledarens perspektiv inte framkommer, vilket är något vi vill undersöka i 

vår studie. 

 

Ohlssons (2010) studie utgår ifrån medarbetarperspektiv hos den äldre delen av Volvos 

personal. Studien tenderar därför att ge en bild av hur individer i den äldre 

generationskulturen ser på sitt arbetsliv, vilket blir intressant i den mening att det finns 

skillnader i värderingar beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. De intervjuade i studien 

betonade att värderingarna förändrats i takt med åldern, vilket konkret yttrar sig i att vikten av 

trygghet ökat. I yngre år efterfrågades variation och förändring i större utsträckning, vilket är 

något som den äldre generationskulturen starkt är motståndare till. Detta ger en bild av ett 

företag med en mängd olika kulturer som baserar sig på ålder, där värderingar skiljer sig åt 

beroende på vart i livet individen befinner sig. Detta skapar en utmaning för arbetsledare 

inom organisationen som kommer behöva anpassa arbetsmiljö, kultur och förväntningar 

beroende på vilken generationskultur som står i fokus. Beroende på generationstillhörighet 

kommer förväntningarna på ledarskapet att skilja. 

 

Detta är något som även Lisbon (2010) intresserat sig för. Lisbons studie har ett fokus på 

förväntningar på ledarskap, och hur dessa skiljer sig mellan olika kulturer på arbetsplatsen. 

Eftersom begreppet ledarskap är brett har Lisbon fokuserat på sex olika ledardimensioner, 

vilka innehåller olika ledarroller med olika egenskaper. Det är även förväntningarna på 

egenskaper hos olika ledarroller som Lisbon intresserar sig för. Lisbon har delat in 

medarbetarna i olika grupper, eller kulturer, som sedan studerats. Dessa grupper är baserade 

på kön, etnicitet och generation. Denna gränsdragning är nödvändig för att kunna studera de 

olika kulturerna, trots att detta innebär svårigheter. Ett av problemen med gränsdragningarna 

är att en individ kan hamna inom två eller fler grupper, vilket leder till att gränserna mellan 

kulturerna inte är absoluta. Till exempel kan en individ tillhöra både den äldre generationen 

och samtidigt ha en etnisk tillhörighet. Detta medför att det är svårt att generalisera kulturens 

påverkan på individens beteende. Ett annat problem som infinner sig med att gruppera 

människor för att studera dessa är att variationerna i gruppen kan vara större än mellan 

grupperna. Detta medför att generaliseringar och tillskrivna attribut på kön, etnicitet eller 

generation kan utvecklas till rena fördomar som saknar grund.  
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Metoden för doktorsavhandlingen är kvantitativ med en Internetbaserad enkät undersökning 

som datainsamlingsmetod. Resultatet av studien visar att det fanns en väldigt liten skillnad 

mellan könens förväntningar på ledarskapet inom organisationen. Däremot upptäcktes det 

skillnader i förväntningar mellan olika etniciteter och olika generationer. Detta bevisar att det 

existerar kulturella skillnader, som inte grundar sig i etnicitet, inom organisationer. Dessa 

kulturella skillnader innehåller värderingar och förväntningar på ledaren och dennes 

egenskaper, vilket kan orsaka problematiska situationer för ledaren. Slutligen sammanfattar 

Lisbon (2010) med att förklara att det inte finns en ledarstil som fungerar på samtliga 

individer i de olika kulturerna. Detta leder till ett ledarskap som måste anpassas på individ 

nivå, där ledarens roll kommer skräddarsys beroende på vilken individ denne möter.  

 

Gemensamt för Lisbon (2010) och Ohlsson (2010) är att de utgått ifrån ett medarbetar 

perspektiv på ledare och företagskulturer. Ohlsson har i sin beskrivande studie målat upp en 

bild av hur de äldre medarbetarna förväntar sig att företaget ska anpassa sig efter deras nya 

värderingar. Lisbon har intresserat sig för förväntningar på ledarrollerna inom företaget. Båda 

studierna utesluter ett ledarperspektiv och utgår ifrån medarbetarna. Fine (2012) ger en 

förklaring till varför detta perspektiv är av vikt. I en kultur behöver det inte vara den formella 

ledaren som har störst makt i förhandlandet av kulturer. Detta leder till frågan om hur stor 

påverkan den formella ledaren verkligen har på organisationskulturen.  

 

Organisationsförändring 

Nedan kommer vi sammanfatta tidigare forskning som är inriktat på organisationsförändring. 

Texterna fokuserar bland annat på olika typer av organisationskulturer där förändring inom 

organisationen krävs. Vad krävs av ledaren i sådana kulturer och vilken typ av individ ska 

utgöra personalgruppen för att förändringen ska lyckas.  

 

Ionescu (2014) förklarar att ledarskapet är en mycket viktig komponent till att skapa en 

företagskultur som är förändringspositiv. Detta är en mycket viktig faktor ur ett 

företagsperspektiv, där både ekonomi och företagets framtid hänger på ledarens förmåga att 

skapa en gynnsam kultur. Författaren menar att den optimala kombinationen av ledarstilar 

bygger på en blandning mellan karismatiskt ledarskap och det ovanligare arkitektoniska 

ledarskapet. Som namnet skvallrar om handlar det arkitektoniska ledarskapet om ett skapande 

och designande, även om det inte handlar om byggnader som man först kan tro. En ledare 

som använder sig av detta ledarskap arbetar med att utforma visioner, skapa ramar och 

belöningssystem. Detta arbete bör kombineras med den karismatiska ledarstilen, som 

motiverar, inspirerar och internaliserar visionerna i företagskulturen.  

 

Ionescu (2014) menar att detta är grunden för att skapa en företagskultur som är positivt 

inriktad och öppen för förändringar. Genomgående för Ionescus studie är att ansvaret för hur 

organisationskulturen ska vara utformad ligger hos ledaren. Det viktiga med att skapa en god 

kultur är när ett företag står inför en större förändring. Det krävs då en ledare med tydliga 

visioner och en kunskap att kunna förmedla dessa till medarbetarna på ett bra sätt.  

 

Förändringar är centralt inom många moderna företag idag. Detta har även lett till att vissa 

branscher består av en kultur som helt präglas av förändring och flexibilitet. Margaretha 

Herrman (2012) beskriver filmbranschen som en av dessa föränderliga arbetsplatser. Här 

saknas trygghet och fasta arbetsplatser och hela branschen präglas av en ständig förändring. 

Det intressanta i den här studien är hur branschkulturen blivit så åtråvärd bland unga som 

arbetsplats. Detta stämmer väl in med hur Ohlsson (2010) beskriver Volvos anställda ser på 



13 
 

sitt arbetsliv. Båda forskarna har kommit fram till slutsatsen att yngre efterfrågar förändringar 

i större utsträckning än äldre generationer.  

 

Herrman (2012) förklarar att filmbranschen består av löst sammansatta arbetsgrupper, där de 

flesta frilansar, är projektanställda eller arbetar i någon annan form av osäker anställning. 

Detta leder till en företagskultur som består av värderingar där bland annat trygghet värderas 

lågt. Herrman har utfört en studie som ska ge oss en förståelse för vilka egenskaper som finns 

hos individer som söker sig till dessa yrken. Eftersom ett arbete inom filmbranschen är 

eftertraktat krävs det stor ansträngning och vilja för att lyckas få en tjänst där. Herrman (2012) 

har genomfört fyra djupintervjuer med individer som nyligen lämnat en utbildning inom 

högskolan och precis gjort entré inom branschen. Gemensamt för de intervjuade är 

framställningen av sina egna kunskaper och viljan till att skapa på bekostnad av trygghet. 

Detta innebär att individerna är medvetna om den hårda, otrygga verkligheten som existerar 

inom branschen och ändå ser kulturen som attraktiv. Utöver att dessa kulturella värderingar 

tilltalar yngre personer finns det andra aspekter som påverkar valet av detta yrke. Dessa kan 

bero på individens självbild som stark, självständig och kreativ vilka kan bottna i kulturer 

utanför arbetsplatsen. 

 

Eftersom filmbranschen består av löst sammansatta kontakter som arbetar tillsammans under 

tidsbegränsade perioder kommer kulturen vara föränderlig. Fine (2012. s,51) beskriver hur en 

idiokultur skapas mellan individer genom förhandling, tillrättavisning och internalisering. 

Detta sker genom att individerna på olika sätt visar vilka värderingar och beteenden som är 

accepterade inom gruppen. Detta kan ske genom narrativ, där positiva eller negativa 

beteenden förmedlas för att visa vilka normer som gäller inom idiokulturen. Även sanktioner 

efter ett beteende fungerar som uppfostrande i den bemärkelsen att den påverkar individens 

beteende för att passa in i gruppen. I båda dessa fall hamnar mycket av makten att påverka 

kulturen på medlemmarna och ledarens roll i sammanhanget underskattas något. Fine (2012. 

s,60-61) menar dock att i samtliga grupper finns olika hierarkier som har olika stor makt att 

påverka kulturens normer och värderingar. Dessa hierarkier är både formella och informella 

och ledaren står högre än sina medarbetare i den formella hierarkin. Detta medför att ledaren 

har en större makt att förändra och påverka kulturen.  

 

Ledarstilar 

Ett företag har en viss typ av ledare, detta påverkar organisationsstyrningen stort och i sin tur 

även hur företaget drivs. Det finns olika typer av stilar som skapar en viss kultur inom 

organisationen. Nedan beskrivs några forskningsstudier där man tagit upp ett antal ledarstilar 

som skapar ett visst klimat på arbetsplatsen. 

 

Carl Rhodes (2012) förklarar i sin artikel hur rättvisa sker genom ledarskapet och hur man 

som ledare värnar om individers olika förmågor och kompetenser. Rhodes (2012) diskuterar 

hur en ledare ska agera för att få arbetsgruppen att nå en väl fungerande arbetsgrupp vad 

gäller rättvisa. Rättvisan kan te sig olika former, Rhodes beskriver det som rättvis fördelning 

av resurser inom organisationen, att resurserna administreras rättvist och hur individerna 

känner sig interpersonellt behandlade av ledande förmågor. Rhodes har tankar om att rättvisan 

på en arbetsplats ibland kan krocka med företagets ambitioner och mål. Alltså att man som 

ledare måste försöka finna en väg att gå för att få såväl personalen att känna sig rättvist och 

väl bemött som att få företaget att fungera väl rent ekonomiskt. Rhodes förklarar ledarstilen 

som manlig och kvinnlig. Den manliga ledarstilen anser han vara det rationella och effektiva, 

samtidigt som det kvinnliga ledarskapet är det som ägnar mer åt att ta hand om personalen 
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och se till att de känner sig nöjda. Rhodes menar att detta går att lösa med tydliga normer och 

att ledaren är konsekvent i sitt ledarskap. Att företaget i sig har en tydlig och välformulerad 

policy inom rättviseämnet är också fördelaktigt. (Rhodes 2012) Vi ser denna studie som 

problematisk, då den tillskriver kön egenskaper och attribut som inte behöver vara 

generaliserbara för grupperna. Vi använder denna studie i syfte att själva inta ett 

förhållningssätt som inte gör skillnad på kön som gruppering.  

 

Wodak, Kwon och Clarke (2011) har i sin studie undersökt vilken roll ledaren spelar då en 

arbetsgrupp ska finna en samstämmighet och ett sätt att tillsammans arbeta, effektivt, lönsamt 

och med en bra arbetsmiljö. Möten förklarar de som ett tillfälle då organisationsförändring 

naturligt äger rum, möten är också ett naturligt forum för ledaren att yttra ambitioner och mål. 

Därmed krävs av ledaren att på ett bra sätt inkorporera ambitioner och målbilder till 

personalen för att få med dem och få dem att bli motiverade. Studien bygger på djupintervjuer 

av chefer och observationer av möten vilka cheferna hållit i. Studien resulterade i att man fann 

fem tydliga sätt för ledaren att bidra till en ökad känsla av samstämmighet i arbetsgruppen. 

Man kom genom studien fram till att det första av dessa fem sätten för att få en välfungerande 

arbetsgrupp är att skapa ett klimat som man vill vara i, man skapar ett kollektiv samtidigt som 

man värnar om enskilda tankar. Man eftersöker här en grupp som “bondar”. En grupp som 

tillsammans kan ta fram förslag på förbättringar, vilka är argumenterade fram av de enskilda 

individerna själva. Det andra sättet är att ledaren bjuder in och uppmuntrar övriga att delta, 

använda sig av öppna frågor, uppmana till deltagande och se till att alla känner sig i trygga i 

att yttra sin mening. Trots att ett öppet klimat skall vidhållas så krävs ändå av ledaren att 

denne ger tydliga direktiv vart hän man ämnar söka sig. Detta utgör det tredje sättet för 

ledaren att skapa en väl fungerande arbetsgrupp. Den fjärde faktorn är att ledaren skall kunna 

modulera mötena och se till att rätt information beaktas för att söka en bra lösning som inte är 

förhastad. Till slut, den femte faktorn för ledaren att beakta är att denne skall kunna erkänna 

andras framgångar, att leda till motivation för deltagande och därmed skapa en miljö där 

individer trivs och där man tar hänsyn och upplyfter olikheter och individers förmågor som en 

resurs.   

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan ledarstilar och organisationskulturen. 

Beroende på hur ledarskapet fungerar kommer kulturens inställning skilja sig i 

organisationen. En ledare befinner sig i en formell position där den besitter en hög makt att 

förändra kulturens dynamik. Detta gör att ledarens ansvar för en fungerande och effektiv 

kultur är större än för de andra deltagarna i organisationen. Därmed ligger det största ansvaret 

för kulturen hos den formella ledaren, även om det kan existera informella ledare med 

liknande makt med andra mål. Olika ledare leder organisationen på olika sätt, detta leder till 

att kulturen inom organisationen blir mer eller mindre accepterande för förändring och nya 

fenomen som kan komma att påverka organisationen. Beroende på kulturell tillhörighet kan 

individer besitta olika nivåer av makt att påverka kulturen inom företaget. Till exempel 

kommer en individ som befinner sig i den äldre generationskulturen, som befunnit sig en 

längre tid på företaget ha mer att säga till om än en individ av yngre generation.   
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Vårt bidrag till den tidigare forskningen 

Ledarskap är ett väl omforskat ämne i förhållande till etnicitet som kultur. 

Organisationskultur, ur ett medarbetar perspektiv, existerar också i en stor utsträckning i 

tidigare forskning. Därmed bygger de tidigare forskningarna på just dessa ämnen. Vad vi 

däremot funnit är att studier om skapandet av kulturer inom organisationer ur ett 

ledarperspektiv är ett mindre omforskat område. Vi utgick därför ifrån detta då vi intresserade 

oss för hur en gemensam kultur skapas, utifrån den roll som den formella ledaren utgör. Här 

ser vi en brist med tidigare studier, där fokus hamnat på anställda istället för ledare. I de fall 

där tidigare forskning utgått ifrån ett ledarperspektiv har etnisk kultur varit det centrala. Detta 

har gjort att vi inte ansåg detta vara det primära för vår studie. 
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Metod 

Under denna del kommer vi att redogöra för hur vi tänkte när vi valde metod och hur vi med 

hjälp av denna metod arbetat och kommit fram till det resultat som nedan står redovisat. Vi 

kommer här beskriva hur vi har arbetat med datainsamling genom intervjuer och artiklar, samt 

redovisa hur vi förhållit oss kring forskningsetiska principer. Vi kommer också redogöra för 

de olika faserna metoden tagit oss igenom under arbetets gång.  

 

Historik 

Hartman (2001 s.28-33) förklarar att metoden grundad teori skapades genom ett samarbete 

mellan Glaser och Strauss. De två teoretikerna kom från mycket olika bakgrunder och 

traditioner, men med den gemensamma nämnaren att båda var kritiska till de deduktiva och 

induktiva metoderna. Strauss kritik låg bland annat i hur forskning tidigare varit väldigt smalt 

inriktad på vad som kunnat användas som data. Glaser menade att vad som är data borde vara 

mycket bredare och innefatta bland annat litteratur och populärkultur. Denna syn på data 

kommer senare att genomsyra grundad teori, där synen på vad som är data är väldigt brett och 

där man till och med menar att allt är data (Glaser 2010, s, 28-29) 

 

Strauss hade med sin bakgrund kommit i kontakt med forskning där texter studerades, men 

där teorier applicerades på texten, istället för att låta texten ligga till grund för teorin. Detta 

var något Glaser såg som problematiskt, vilket blivit tydligt i grundad teori där detta sätt att 

arbeta med texter inte existerar. De två grundarna kom senare att dela på sig, vilket ledde till 

att metoden delats in i två traditioner. 

Glaser blev den som håller fast vid grundad teori och menar att utvecklingen Strauss 

tillsammans med Corbin gjort inte passar inom grundad teori och att Strauss & Corbin därför 

utvecklat en ny egen metod. (Hartman 2001, s, 43) 

 

Skillnader mellan Glaser och Strauss & Corbin 

Hartman (2001 s.41-44) menar att det måste ske ett val mellan Strauss eller Glasers 

inriktningar inom grundad teori. Hartman beskriver fyra skillnader mellan metoderna som är 

viktiga för att kunna välja arbetssätt. Den första skillnaden ligger i att Strauss och Corbin 

söker relationer mellan kategorier tidigare än vad Glaser vill. Den andra skillnaden ligger i att 

Glaser vill hitta en kärnkategori snabbare än vad Strauss & Corbin. Den tredje skillnaden 

handlar om att Glaser inte föredrar Strauss & Corbins fokus på orsak-verkan. Även om detta 

är en möjlig teoretisk kod bör den, enligt Glaser, inte ha en så framträdande roll som är fallet i 

Strauss & Corbins inriktning. Den fjärde och sista stora skillnaden mellan inriktningarna är att 

Strauss & Corbin menar att en verifiering av den genererade teorin behöver ske. Glaser menar 

att detta inte är nödvändigt eftersom grundad teori är baserat på empiri och därför redan är 

verifierad. Vi har i denna studie valt att följa Glasers version av grundad teori. 

 

Valet av metod 

Vi valde metoden grundad teori eftersom vi, istället för en frågeställning, har ett 

intresseområde. Detta intresseområde är för oss outforskat vilket stämmer överens med 

grundad teoris grundprinciper inom forskning. Eftersom vi inte visste vad som skulle komma 

att möta oss på fältet kunde vi inte ha en förutbestämd frågeställning, en skapad frågeställning 

i ett tidigt skede kan också hämma datainsamlingen och leda till att man missar väsentliga 

delar eller också samlar data som är irrelevant. Grundad teori som metod är användbar för 

utforskandet av områden där ens egna kunskaper är begränsade. Detta beror på att grundad 
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teori fokuserar på öppenhet för fältet, som inte är möjlig om forskaren besitter stor 

förförståelse inom området. Andra metoder skulle ha kunnat fungera för att utforska vårt 

ämne, dock skulle det kräva en omformulering av intresseområdet, och därmed hade inte det 

förutsättningslösa förhållningssätt till ämnet bibehållits vilket är det vi ansåg vara fördelaktigt 

med just denna metod. Då vi valde grundad teori som vetenskaplig metod för denna studie har 

det lett till att våra informanter har lagt grunden för den genomförda studien. Detta då 

frågeställningen härstammar från datan. Det öppna förhållningssättet som vi framför allt 

vidhöll i den öppna fasen gav oss möjlighet att nå informantens individuella tolkning och syn 

på verkligheten, och därmed är det detta som skapat vår studie.  

 

Grundad teori har en bred syn på datainsamling vilket passar vår studie väldigt bra. Vi har valt 

att dels använda oss av intervjuer, ett få tal artiklar och ett mindre antal observationer. Detta 

kommer ge oss en bred syn på området, den breda synen på fenomenet hade varit svårt att nå 

med en metod som är mer inriktad på en enformigare datainsamling med en snäv 

frågeställning. Eftersom datainsamlingsmetoder som till exempel grundläggande deltagande 

observationer skulle vara svårt att genomföra inom vårt intresseområde uteslöts därmed 

etnografi som metod. Detta för att området hade varit svårt att få tillträde till då dessa frågor i 

vardagen sköts under sekretess. Möjligen hade ett ledarskap inom idrott varit möjligt att 

observera, men detta har inte varit det primära studieområdet. Därav föll valet på grundad 

teori, då vi ansåg den vara den metod som ger studien mest tyngd. 

 

Forskningsprocessen 

Glaser (2010 s.28) förklarar att hans syn på datainsamling är bred och att allt är data. Detta är 

något som präglar metoden genom hela processen, även om forskaren kommer vara som mest  

öppen i början av processen för att sedan inrikta sig och avgränsa ämnet. Glaser (2010 s.34) 

menar att varje studie förändras i takt med att forskaren utvecklas. Efterhand kommer 

forskaren kunna avgränsa sitt arbete, eftersom att forskaren kan utesluta oviktiga sidospår och 

inrikta sig på det centrala. Detta gör att arbetsprocessen i sig själv avgränsar området i takt 

med att arbetet går framåt. Hartman (2001 s.40-41) förklarar att grundad teori har en relativt 

styrd forskningprocess som är uppdelad i tre faser. Vi kommer nedan gå igenom de olika 

faserna och vad som karaktäriserar dessa och hur vi förhållit oss till detta. 

 

Vi har i denna studie valt att redovisa resultatdelen på ett sorts kumulativt sätt där vardera fas 

beskrivs var för sig. Detta för att skapa en tydlighet om hur kategorierna arbetats fram och 

vad i studien som framkommer som centralt. Vi är medvetna om att detta kan uppfattas 

upprepande då vissa begrepp är återkommande vid flertalet tillfällen men vi ser det ändock 

som en tillgång då resultatet framkommer tydligt genom att på detta sätt redovisa dess 

cirkulära framfart till att slutligen nå ett slutgiltigt resultat. Observationerna vi genomfört är 

fördelade genom hela studien, och redovisas inte i en specifik fas som är fallet med intervjuer 

och artiklar. 

 

Den öppna fasen 

Hartman (2001 s.40-42) förklarar att forskaren i den öppna fasen kommer inrikta sig på att 

hitta kategorier i den insamlade datan. Författarren menar att utifrån Glasers perspektiv är det 

viktigt att ta ut kärnkategorin tidigt. Detta bör göras för att möjliggöra det fortsatta arbetet i 

nästkommande faser. I denna fas präglas forskaren av en öppenhet, där ingen frågeställning 

eller avgränsning begränsar insamlandet av data.  Vid det första mötet med fältet i den öppna 

fasen saknade vi frågeställning och utgick istället ifrån ett intresseområde. Utifrån 
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intresseområdet skapade vi en intervjumall med teman som täcker det området vi avsåg att 

undersöka. Efter det besökte vi företagen som utgjordes av en livsmedelsbutik, samt ett större 

företag inom entreprenad branschen. Eftersom vi valt att arbeta med snöbollsurval som 

urvalsprocess utgjordes de första intervjuerna av befintliga, redan skapade kontakter. Dessa 

kontakter ledde oss sedan vidare till andra informanter med relevant kompetens inom ämnet. 

Intervjuerna utfördes med en intervjumall som grund, där teman inom intresseområdet skulle 

diskuteras. Intervjuerna präglades av öppenhet, där informanten gavs stort utrymme att styra 

intervjun och få säga det som informanten själv anser vara av vikt. Utifrån datainsamlingen 

har vi kodat materialet för att finna kategorier i datan. Denna kodning genomfördes 

tillsammans över ett gemensamt dokument.  

 

Vi ville med intervjun undersöka hur ledaren skapar, präglar och styr den rådande kulturen. Vi 

märkte snart att kulturen direkt kopplades till etniska och religionsbundna kulturer, vilket 

påverkade oss till att avgränsa definition av kulturbegreppet. Vårt intresse fastnade istället för 

att undersöka hur en organisationskultur skapas, och vilken roll ledaren har i processen.  

Vi använde oss i denna fas utöver intervjuerna av tre olika artiklar för att samla in data, med 

dessa artiklar samlade vi in kategorier som vi sedan kom att sammansätta med övriga 

kategorier insamlade genom intervjuerna. Vi fann snart att ett fåtal kategorier var ständigt 

återkommande i såväl artiklar som genom intervjuerna. Dessa ansåg vi därför utgjorde en 

kärnkategori med tillhörande underkategorier. Utifrån kärnkategorin och underkategorierna 

utformades en mer avgränsad frågeställning och vi utformade en ny intervjumall som skulle 

användas i nästa fas. 

 

Vi mötte fältet med tanken om att studera organisationskulturer och hur man som ledare 

arbetar med denna för att oberoende av bakgrund följa företaget och arbeta med dess 

värderingar. Vi insåg dock snart att fokus var tvunget att omvärderas för att följa den 

inkommande datan, ändock så bestod vår kärnkategori organisationskultur i den öppna fasen 

men kom i nästkommande fas att ändras.  

 

Selektiva fasen 

Glaser (2010 s.242-243) menar att arbetet kan delas upp i seminarium, han förklarar hur han 

gjorde dessa seminarier för att lära studenter att göra grundad teori. Dessa seminarier 

påminner om Hartmans (2001 s.40-41) beskrivning av grundad teori i tre olika faser. I 

seminarium nummer två kommer studenterna tillsammans arbeta med kärnkategorin för att 

finna dess relationer med de tillhörande underkategorierna. Hartman (2001 s.49) förklarar att 

den selektiva fasen består i att hitta relationer mellan underkategorierna och kärnkategorin.  

 

I vår studie utförde vi i denna fas tre intervjuer på varje företag, alltså totalt sex intervjuer. 

Informanterna utgjordes av chefer och ledare på mellan nivå, där de har en VD som är 

placerad över sig och personalen under sig i hierarkien. Dessa intervjuer grundade sig framför 

allt på den kategorin som framkom som primär i den öppna fasen, samt underliggande 

kategorier för att tydliggöra relationen dem emellan och dess egenskaper. Vid intervjuerna i 

den selektiva fasen utgick vi ifrån en mer utarbetad intervjumall, vilken bygger på resultatet i 

den öppna fasen. Intervjuerna grundade sig i den kärnkategorin med underkategorier som 

framkom i den tidigare fasen. Efter att ha genomfört intervjuerna använde vi den insamlade 

datan för att koda materialet och finna relationer mellan de kategorier som framkom i tidigare 

fas. Kärnkategorin som framkom i den tidigare fasen vilken vi arbetade utifrån var kultur men 

kom att ändras till kommunikation då detta visade sig vara övergripande centralt hos samtliga 

respondenter. Därmed kom intervjumallen här att centreras runt kommunikation, men även 



19 
 

runt relationer då det visade sig vara en tillhörande underkategori till kärnkategorin. 

Relationer som begrepp kom in på så vis att det inom organisationerna visade sig vara 

eftersträvansvärt att skapa goda relationer som värnar om liknande ting, detta kopplat till 

meningen med en gemensam kultur, att tillskriva personalen delade värderingar och 

ambitioner. Vi arbetade med en formulerad intervjumall med frågor för att få informanten att 

svara så utförligt som möjligt men samtidigt ge denne utrymme att formulera sig subjektivt, 

utifrån individens egen uppfattning. Även i denna fas placerade sig kommunikationen i en 

fortsatt central roll vad gäller skapandet av en organisationskultur.   

 

 

Teoretiska fasen 

I den sista fasen av arbetsprocessen förklarar Hartman (2001 s.41) att arbetet handlar om att 

formulera hypoteser som grundar sig i ytterligare datainsamlande. Efter detta har teorin 

genererats och resultatet kan börja ta form. Glaser (2010 s. 243) förklarar att sista seminariet 

kommer bestå i en sorteringsprocess där minnesanteckningar integreras för att skapa en teori. 

Detta är samma som Hartman menar med den tredje, teoretiska fasen. 

 

I den sista fasen av vårt arbete valde vi att intervjua två individer. Urvalet i det här fallet 

avgränsades av att vi ville få en bild av de anställdas uppfattning. Att bredda synen på det 

eftersökta från endast ledare till att vi även undersöker de anställdas perspektiv. Efter dessa 

intervjuer började den sista kodningen av materialet. Denna kodning kom att handla om 

generering av en teori som är grundad på den insamlade datan. Detta beror på att grundad 

teoris syfte är att generera en teori om det studerade, och vi ville därför passa på att 

kontrollera delar av vår tankegång på de anställda för att se om vi var på rätt spår eller om de 

hade tankar att tillföra och därmed utveckla vår teori. 

 

Vi arbetade även i denna fas med kärnkategorin kommunikation då vi intervjuade de två 

respondenterna som utgjordes av anställda på företagen. Vad som här framkom var att dessa 

informanters uppfattning stämde väl överens med de tidigare informanternas syn, vilka 

utgjordes av ledare på respektive företag. Vi arbetade i denna fas med en snävare intervjumall 

där vi ville behandla ett antal frågor för att nå informantens subjektiva uppfattning om 

kategorin och hur de uppfattar vår teori som är grundad på tidigare faser.  

Urval 
Bryman (2011, s.196-197) beskriver ett urval som kallas för snöbollsurval. Detta går ut på att 

låta intervjupersonerna förmedla kontakten vidare till nya intervjupersoner som är insatta i 

ämnet. Därmed ges datan en tyngd då informanterna besitter den kunskap som efterfrågas. 

Den negativa aspekten med detta urval är att urvalsgruppen inte är representativ med hela 

populationen. Med andra ord går det inte alltid att generalisera de resultat man i studien får 

fram. Detta är däremot inte det primära inom kvalitativ forskning och framför allt inom 

Grundad Teori där man endast ämnar förklara fenomenet i given situation.  

 

Vi valde att begränsa urvalet till två privata företag för att på så sätt snabbt få igång 

snöbollsurvalet och undvika en för stor spridning av intervjuer i det tidiga stadiet. Den första 

kontakten med fältet skedde därför genom kontakter vi redan hade inom företagen. Dessa fick 

sedan rekommendera oss vidare till andra informanter inom fältet. Vid valet av artiklar för den 

öppna fasen utgick vi från att hitta artiklar som är aktuella. Därför drog vi en tidsgräns på 

20år. Ett krav vid sökandet av artiklar var att innehållet skulle förmedla någon bild av 

ledarskap i förhållande till kultur.  
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Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Frågeställning: 
Hur arbetar ledare för att skapa 

kulturer inom privatägda 

företag? 

Frågeställning: 
Hur ser du på kommunikation i 

förhållande till ditt företag? 

 

Frågeställning: 
Hur bidrar kommunikation 

och relationer till att 

upprätthålla en företagskultur? 

 

Urval: 
Urvalet i den öppna fasen 

skedde genom tidigare 

kontakter som fungerade som 

gatekeepers på företaget. 

Urvalet i den öppna fasen 

bestod av två informanter 

uppdelade på de två studerade 

företagen. Utöver dessa 

användes tre tidningsartiklar 

som behandlade ämnet. 

Urval: 
Urvalet i den selektiva fasen 

skedde genom att de två första 

informanterna fick skicka oss 

vidare inom företaget till 

personer de ansåg hade något 

att säga om ämnet. Vi använde 

oss av snöbollsurval. 

I den selektiva fasen 

medverkade sex informanter, 

där varje fick en egen intervju. 

Samtliga ledare är sprida över 

olika nivåer i organisationen 

Urval: 
Urvalet i den teoretiska fasen 

var inriktat på medarbetare 

istället för som i tidigare faser, 

arbetsledare. I den här fasen 

intervjuade vi två informanter, 

en från varje företag som vi 

varit i kontakt med. Ett krav 

var att dessa skulle vara fast 

anställda och ha en tjänst på 

mer än 50% 

Kärnkategori: 
Organisationskultur 

Kärnkategori: 
Kommunikation 

Kärnkategori: 
Kommunikation 

 

Tabell 1. 
Tabellen förklarar på ett överskådligt sätt hur arbetsprocessen har förändrats under studiens 

gång 
 

Etiska ställningstaganden 

Vi har i denna studie använt oss av intervjuer för att närma oss fältet. Intervjuerna möjliggör 

en djupare förståelse om den enskilde individens inre uppfattning om ett fenomen. Att närma 

sig informanten på detta sätt medför också en viss risk för etiska problem. Därför var vi valt 

att följa det forskningsetiska vetenskapsrådets riktlinjer. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att 

det finns fyra etiska principer att förhålla sig till.  

Den första principen handlar om deltagarnas anonymitet och heter konfidentialitetskravet. 

Den andra principen handlar om informationskravet, där det är av största vikt att vi som 

forskare noga informerar informanten om studiens syfte och användning. Samtyckeskravet är 

den tredje principen inom forskningsetik. Denna handlar om forskarens skyldighet att 

noggrant informera informanten om att deltagande i studien är av fri vilja. Den fjärde och 

sista principen är Nyttjandekravet, vilket handlar om vad informationen kommer användas 

till. Forskaren får inte använda informationen till utomvetenskapliga eller kommersiella 

syften. 
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Resultat 

Öppna fasen  
Vid det första mötet med de utforskade företagen påträffade vi två olika fikarum. Dessa 

fikarum var uppbyggda på olika sätt med olika indelning. I livsmedelsbutiken delade samtlig 

personal på samma fikarum, oavsett position inom företaget. I denna organisation stod även 

företaget för frukost för samtliga anställda. I mötet med företaget inom entreprenadbranschen 

var konstruktionen av fikarummen annorlunda. Eftersom företagets byggnader är uppdelade, 

finns en delning mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Detta medför att personalen på 

företaget delas upp, även på rasterna, i och med att byggnaderna har sina egna fikarum. Vid 

vårt första möte med detta företag besökte vi enbart tjänstemännens lokal och fikarum. Utöver 

mötet med lokalerna utgick vi ifrån tre tidningsartiklar och två intervjuer i den öppna fasen. 

 

Resultatet av den öppna fasen gav oss en grund bestående av kategorier som beskriver 

ledarskapet. Kategorierna genererades genom öppen kodning av minnesanteckningarna ifrån 

den första intervjun. De kategorier som upprepades och framkom särskilt tydligt var: 

kommunikation, kulturstyrning, tydlighet, relationer och mod. 

 

 
Kommunikation: 
I den öppna fasen blev kommunikation så centralt att det slutligen blev vår kärnkategori i 

nästkommande fas. Denna kärnkategori kan bidra till att en verksamhet såväl bygger sig 

starkare som den likaväl kan brista. Bristande kommunikation leder till ett bristfälligt 

ledarskap och påverkar verksamheten negativt, det uppkommer missförstånd, irritation och 

ovisshet kring arbetsuppgifter, mål och ambitioner. Informanten menar att ledarrollen kräver 

tydlig kommunikation för att skapa en god verksamhetskultur, vilket informant nummer ett 

beskriver med detta citat:  

 

”Det finns många informella policy´s och riktlinjer som skulle behöva blir formaliserade och 

kommuniceras ut till anställda liksom exempelvis anställningsbevis och sekretess om kunders 

väl och ve. Otydlighet kring olika saker måste formaliseras för att förstås och tas i bruk, vilket 

kräver en god kommunikation parter emellan” 

 

Citatet förklarar att kommunikationen är en central del i det vardagliga arbetet som ledaren 

utför. Den är grunden till kulturens skapande vilket innefattar ledaren som en central 

informatör om kulturens grundvärderingar. Informanten i det här fallet ser sin egen roll som 

central och med störst ansvar för förmedlingen av information till sina medarbetare. Även om 

det finns en önskan om en förtydligade och formaliserade riktlinjer i hur information ska 

kommuniceras ut till medarbetarna. Att kommunikationen är central för en ledares funktion 

inom företaget understryker även informant nummer två inom anläggningsbranschen genom 

citatet: 

 

”Målet är att genom dialog försöka förändra ett oönskat beteende, även om det inte alltid går 

och man får avsluta samarbetet i värsta fall. Vi har ingen direkt policy för det här, utan blir 

det ett problem får man sätta sig ner och ta ett snack och reda ut åsikterna” 

 

Ledaren förklarar hur denne ser på sin egen påverkan av kulturen med kommunikationen som 

ett verktyg för att förändra. Informanterna enas om att det i vissa fall krävs radikala åtgärder 

för att råda bot på uppstådda problem. Även dessa åtgärder, som till exempel avsked eller 

omplacering, kan fungera som ett kommunikationsverktyg för att förtydliga och förmedla hur 
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man som ledare vill att underställda ska handla och agera. Detta synsätt är återkommande, 

vilket ledaren i entreprenadbranschen bekräftar med: “Vid medarbetarsamtal kommer sådant 

här upp och då försöker vi lösa situationen genom omplaceringar”. 

 

Utöver denna kärnkategori hittade vi ett antal andra viktiga underkategorier som på olika 

nivåer är kopplade till kommunikation. Vi kommer nu presentera dessa tillsammans med citat 

som beskriver hur ledarna talar om och förhåller sig till kategorierna. 

 

Relationer 

Relationer mellan individerna på arbetsplatsen är central för ledarskapet. Att som ledare sträva 

efter att ha goda, fungerande relationer menar man är primärt i såväl utförandet som ledningen 

av individer. Informant ett, inom livsmedelsbranschen, beskriver följande: 

 

”Ledarskapets viktigaste uppgift är att skapa ett bra samarbete och i ett bra samarbete vill 

alla utvecklas, därför är det viktigt att ledarskapet fokuserar på individerna, ta vara på varje 

individs talang, förmågor och erfarenheter för att samla dom för en bra gemenskap och ett 

bra samarbete”. 

 

I citatet skapas en förståelse för att ledarskapet måste ena individerna och ta vara på dess 

förmågor och kompetenser. Detta för att skapa en behaglig atmosfär och goda effektiva 

relationer. Ledaren behöver påverka varje enskild individ till att samarbeta, vilket i sig 

innebär att förmedla och internalisera värderingar hos medlemmarna.  

 

Kulturstyrning 

Gemensamt hos informanterna var att de ser sig själva, i ledande position som ansvariga för 

utformandet av den rådande kulturen inom verksamheten. Ledaren menar att den drar i 

trådarna för att en förändring eller utveckling ska äga rum. Informant ett säger 

 

”Väldigt enkelt uttryckt kan man säga att skiten rinner rakt ner, har du en dålig chef så får du 

också en dålig kultur. Har du en medioker chef så blir det en väldigt otydlig kultur, det är 

svårt att veta hur man ska förhålla sig till den här kulturen” 

 

Även informant två påtalade att ;”kulturen skapar sig inte självt”. Detta tyder på att ledarna 

tillskriver sig själva stort ansvar i att forma och upprätthålla kulturer, de utgör navet i hjulet. 

 

Tydlighet 

Vid intervjuerna i första fasen tenderade informanterna att styra in samtalen på problem inom 

organisationen. Dessa problem grundade sig oftast i otydlighet, vilket även var något 

företagen aktivt arbetade med att förbättra. Till exempel förklarade informant 2 följande: ”Vi 

strävar efter att integrera nyanställda, och vi har utvecklat en mall som ska checkas av för att 

integrera nyanställda”. Informant ett formulerar tydlighet; “..viktigt att tydligt formulera 

målbild, och tydligt visualisera det i planer.” Tydlighet i kommunikation är centralt för att 

skapa en bra organisationskultur. Utan tydliga mål och visualiseringar kommer medlemmarna 

inte veta vad som förväntas och vad som krävs av dem. Detta kan leda till en grupp individer 

som arbetar mot varandra med olika mål och individuella agendor.  
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Mod 

Att vara modig som ledare är viktigt för att kunna leda en förändring. Det krävs mod för att 

våga vara öppen och prata om alla problem, även de som kan leda till en konflikt. Informant 

ett inom livsmedelsbranschen förklarar: 

 

”Möts dagligen av individer som inte vill vara med i förändringen, man får då ta till den tuffa 

omsorgen och utmana personen. I en dålig kultur eller där man upplever ett mediokert 

ledarskap där tar man inte hand om dessa frågor man liksom ids inte, man kanske är 

konflikträdd man kanske orkar inte men det är ingen ursäkt för en bra ledare att tycka så, 

man måste nöta för att nå ett resultat” 

 

Informant nummer 1 inom livsmedelsbranschen förklarar att det finns en aspekt av ledarskap 

som kräver mod. Denna aspekt innefattar problematik med att få samtliga medlemmar i 

arbetsgrupperna att arbeta mot samma mål, med samma värderingar utan att konflikter 

uppstår. För att styra en kultur och skapa en grupp med gemensamma kulturella värderingar 

som arbetar åt samma håll krävs mod. Ledare måste våga genomföra samtal och 

kommunicera med individer även i obehagliga situationer. Även informant nummer två inom 

entreprenadbranschen ser sig själv som central vid styrandet av kulturen: 

 

”Vi ledare kan påverka kulturen jätte mycket genom att flytta folk, jag sitter ju egentligen på 

hela makten, eftersom jag kan flytta och byta ut samtliga medlemmar i arbetslagen. Den enda 

begränsningen är ju egentligen lagar och förordningar som man måste följa” 

 

I citatet ser vi att ledaren ser sig själv som styrande av kulturen i organisationen. Synsättet är 

att hela ansvaret ligger hos ledaren och att den enda definitiva begränsningen är yttre 

påverkan i form av lagar. Informanten menar också att det enklaste sättet att påverka kulturen 

på är att förflytta individer och på så sätt förändra och förnya värderingar.  

 

Selektiva fasen 

I den här fasen kommer vi att hitta och beskriva relationer mellan kategorier. Vi kommer 

försöka tydliggöra dessa relationer med hjälp av citat ifrån sex intervjuer som vi genomfört i 

den selektiva fasen. I dessa intervjuer beskriver ledarna själva hur de uppfattat kärnkategorin 

kommunikation och dess förhållande till underkategorierna. Vi kommer utgå ifrån 

kommunikation och koppla detta till underkategorierna.  

 

Utöver intervjuer har vi observerat lokaler och arbetsplatser där organisationen är lokaliserad. 

Detta ledde till två intressanta upptäckter.  

 

Utdrag ur minnesanteckningar 2015-12-16 

“Vår tid för det utsatta mötet närmar sig och det börjar bli allt fler individer i fikarummet. 

Rummet är inrett med färgglada möbler och konst på väggarna. I motsatt ände från 

kaffemaskinerna finns en loungehörna med en mjukare soffa. Rummet är rent och snyggt. Vid 

kaffemaskinen har det samlats en grupp individer, varav en varit en tidigare informant i våra 

intervjuer. Gruppen har ett informellt möte där det diskuteras om beställningar inför 

julhelgen, mötet är sporadiskt och diskussionen är allt annat än strukturerad. 

Diskussionsämnena avlöser varandra och mellan semesterplaner och julledighet fattas 

beslutet om inköpen inför julexponeringen.”   
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Den första upptäckten handlar om internaliseringen av gemensamma värderingar. I ett 

lunchrum där vi fått tillåtelse att sitta och förbereda intervjuer innan avtalad mötestid hittade 

vi informationsfilmer. Dessa filmer förmedlade hur ledningen förväntar och önskar att 

personalen skall bemöta kunder i julstressen. Den andra observationen skedde i samma 

lunchrum, där beslut om verksamheten togs vid ett informellt möte, då de möttes vid 

kaffemaskinen. Detta visar att mycket av informationen sker vid informella träffar, vilket 

motsäger vissa delar i intervjuerna där ledare hänvisat till formella möten. Dessa 

observationer skedde inom livsmedelsbranschen.  

 

En tredje observation skedde både inom entreprenadbranschen och inom 

livsmedelsbranschen. Även i det här fallet fick vi ta del av personalens fika rum, där vi 

uppmärksammade två olika informationstavlor som förmedlade bilden av företagets 

värderingar. Dessa uppdaterades en gång i veckan med information om arbetet för bland annat 

ett säkrare arbete. Inom livsmedelsbranschen hittade vi två tv-apparater. 

 

Utdrag ur minnesanteckning 2015-12-07 

“I fikarummet finns två tv-apparater med information till personalen. Dessa skärmar sänder 

ut budskap, visioner och värderingar till personalen. Just den här perioden, innan den stora 

julhandeln äger rum innehåller budskapet ”Se till att ta dig tid för kunden, även när 

julstressen kommer” ”hälsa alltid och var trevlig mot kunden”.” 

 

Budskapet tycks vara mycket serviceinriktat, där det handlar om att personalen ska tänka på 

vikten av ett bra bemötande. Företagsledningen vill förmedla värderingen att ta hand om 

kunderna till personalen, se kundens behov och alltid vara tillgänglig.  

 

Eftersom vi i mötet med båda företagen tillbringat tid i deras fikarum har vi där gjort de flesta 

upptäckter i våra observationer. Hittills har upptäckterna varit gemensamma för båda 

företagen. Däremot hittade vi också ett antal saker som skiljer sig mellan ”fikarumskulturen” 

inom entreprenadbranschen respektive livsmedelsbranschen.  

 

Utdrag ur minnesanteckning 2015-12-07 

“Vid vårt besök denna dag inom entreprenadbranschen fick vi en rundtur i företagets lokaler. 

Detta skedde i samband med en av våra bokade intervjuer. Efter intervjun fick vi ta del av 

lokalernas uppbyggnad vilket ledde till upptäckten att företaget har olika fikarum beroende 

på vilken position man har inom företaget. Tillhör man tjänstemannasidan har man ett 

fikarum och tillhör man yrkesarbetarna har man ett eget fikarum. Skillnaderna mellan 

fikarummens utseende är markant.” 

 

Vid vårt möte med företaget inom entreprenadbranschen upptäckte vi att personalen var 

uppdelad genom fikarummen. Dessa fikarum skiljde sig åt genom inredning, utseende och 

renlighet. Detta kan rent praktiskt förklaras genom att yrkesarbetarna har ett smutsigare jobb 

som kräver en okänsligare inredning. I tjänstemännens fikarum går stilen i vitt och av 

förklarliga skäl hög renlighet. 
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Mod i kommunikationen 

Vissa situationer inom de privata företagen kräver ett modigt handlande från ledaren, till 

exempel att inte vara rädd för att ta sig an problemet och se sina brister. Detta blir tydligt med 

citat från informant nummer sex: 

 

“Vi ryker ihop alldeles för sällan, oftast ligger konflikterna under och pyr, detta kan vara 

svårare än när det kommer upp till ytan. där det ska lösas. vi har medarbetarsamtal som ska 

föra upp sånt här till ytan” 

 

Informant nummer sex menar att det finns två olika sorters konflikter inom företaget. Den 

första typen av konflikt är den synliga som direkt kan åtgärdas i situationen. Den andra typen 

av konflikt är dold och betydligt svårare att råda bot på. Detta kräver att ledaren behöver visa 

på mod, där kommunikation ska leda till att konflikten kommer upp till ytan. Denna 

kommunikation sker i form av möten och medarbetarsamtal, vilket kräver mod ifrån ledaren. 

Mod att öppna sig för erkännandet av att det finns en konflikt, istället för att fortsätta arbetet 

och blunda för problematiken. Även informant fyra beskriver modig kommunikation genom 

citatet: 

 

“Vid konflikter försöker vi prata med alla inblandade, är det missförstånd eller 

meningsskiljaktigheter. Många gånger är det rena missförstånd och då löser vi det genom att 

prata och diskutera saken” 

 

Informanten förklarar att det krävs att en ledare kliver in och tar tag i situationen när det finns 

någon form av konflikt på företaget, för att göra detta krävs det att ledaren besitter ett visst 

mod för att möta medarbetarna. Detta mod i kommunikation blir en del i skapandet av en 

företagskultur i och med att beteenden korrigeras genom samtal och konfliktlösning. 

Informant nummer fem “Ofta försöker jag undvika att skapa en konflikt och försöker istället 

lösa det genom att prata om det innan det skapas en konflikt”. Informanten förklarar att som 

ledare krävs ett agerande för att undvika att konflikter eskalerar och att vara lyhörd för vad 

som sker i arbetsgruppen.  

 

Kommunikation i kulturstyrning 

Kulturen inom företaget styrs genom kommunikation. Den styrande kommunikationen 

kommer ifrån olika källor. Dels styr chefen genom modig kommunikation och dels finns det 

en annan aspekt som privata företag tar stor hänsyn till. Detta förtydligar informant nummer 

fem med citatet: 

 

“Vi försöker förklara att de är vårat ansikte utåt. när de är ute i samhället så får de tänka sig 

för när de handlar och parkerar, annars har man tre samtal direkt med klagomål.”  

 

Informanten menar här att verksamhetens kultur beror på kundens respons på det utförda 

arbetet. I företag som är kundstyrda blir kundens röst primär i utförandet av kulturen.  

Informant sex menar likt ovan att kundens röst är styrande. 

 

“Vi har kundråd, där det sitter ett urval av kunder som ger inputs och feedback på vårt 

företag, detta är för att vi ska kunna utveckla oss i riktning som kunderna vill. Dessa möten 

har vi fyra gånger om året. På detta sätt får vi en bild av kundernas syn.” 

 



26 
 

Informant åtta tillägger att “Vi vill att samtliga ska känna sig som en ambassadör för 

företaget, där tror jag att vi kan göra mera. på olika sätt påtala detta för personalen att tänka 

på detta.” Detta för att få verksamheten att internalisera företagets visioner och arbeta för att 

företaget ska utvecklas och skapa den önskade kulturen som man i ledningen vill förmedla 

mot kunden. Informant fyra utvecklar kundens påverkan av kulturstyrningen inom 

verksamheten. 

“Vi har mycket träffar med kunder, vi har stora kunder, där arrangerar vi träffar och 

utbildningsdagar, vi har en del reklam” 

 

Kundens syn menar informanten är det som styr den rådande kulturen inom organisationen. 

Har kunden åsikter och synpunkter på hur verksamheten fungerar så måste man lösa detta då 

det är kunden som styr. Ledarna fungerar här som en sorts medlare, som tar del av 

informationen från kunden och sedan omvandlar detta för att skapa en önskad företagskultur. 

Utifrån informationen, menar ledaren, att de använder symboler för att förmedla en viss kultur 

mot kunden och får kunden att känna igen sig. 

 

“Vi använder symboler för att marknadsföra företaget mot kunden, till exempel sponsrar vi en 

lokal idrottsförening för att bli förknippade lokalt och för att symbolisera stödet mot 

lokalorten, vi har samma arbetsklädsel för att förmedla en gemenskap” 

 

Att genom symboler skapa ett varumärke som för kunden känns bekant och familjärt så leder 

detta till en förmedlad bild av den rådande organisationskulturen. Denna bild anser ledarna 

själva att de besitter makten över och styr till stor del.  

De chefer vi intervjuat har befunnit sig på någon form av mellan position i hierarkin. Detta 

har medfört att de haft chefer och en VD ovanför sig som de behövt förhålla sig till. 

Förhållningssättet i den situationen förklarar informant nummer sex med citatet: 

 

“VD:n säger bara lös problemet, se till att det blir som jag säger, och då får jag försöka få 

med de andra. han sitter på 99% av aktierna, det han säger är lag. Det gör att en 

medarbetare som inte drar åt samma håll kommer få rätta sig. Take it or leave it. Jag får då 

som chef arbeta för att formalisera visionerna och förmedla dem till driftledningsgruppen” 

 

Ledarna på mellan chefspositioner får därmed medla mellan positioner för att sätta i bruk 

visioner och tydliggöra dessa för verksamheten. 

 

Tydlighet i kommunikationen skapar en fungerande kultur 

Tydlighet i kommunikationen har visat sig vara genomgående hos samtliga informanter, detta 

leder in till relationen mellan dessa två kategorier. Informant nummer fem  

 

“Jag kan ju förmedla en grej som jag tycker är solklar men det är ju inte säkert att de som ska 

motta informationen tolkar det likadant. så det är ju något man kan utveckla.” 

 

Samtliga informanter har varit eniga i att tydlighet är en grundförutsättning för att styra ett 

företag och dess kultur. Tydlighet hjälper ledarna att skapa förståelse hos sina medarbetare 

vilket kan underlätta vid förändring, utveckling och kulturella motsättningar i form av 

kunders synpunkter på arbetet. Informant nummer 7 förklarar att tydlighet i kommunikation 

blir speciellt viktigt vid stress: 
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“När stressen ökar behöver man vara mer på tå så att man inte missar någonting, man får 

kortare och kortare marginaler så man måste styra upp det väldigt bra, Det krävs en ökad 

tydlighet i planeringen så att inte alla springer på samma boll, så att säga” 

 

Informanten förklarar att en ökad mängd stress ökar kravet på tydlighet i arbetet. Detta ökar 

behovet av planering och kommunikation mellan arbetsledare och yrkesarbetare inom 

företaget. Tydlighet är centralt för att undvika missförstånd, vilket arbetsledarna överlag varit 

överens om. Informant nummer 3 förtydligar: ”Stress gör att kommunikationen brister” och 

menar att kommunikation och tydlighet är starkt situationsbundna. 

 

Informant nummer åtta menar även denna att stressen är en bidragande faktor till att 

kvaliteten på kommunikationen drabbas. Mycket kommunikation sker då man har många 

bollar i luften och mottar information samtidigt som annat arbete utförs.  

 

“Det går fort och är bråttom, mycket information sker flyktigt, Personalinformationen är en 

viktigare att sköta inom stängda dörrar där det finns möjlighet till annan dialog. Det är 

mycket snabba puckar. Stressen gör kommunikationen svårare. Gör man fler saker samtidigt 

blir fokuset splittrat.” 

 

Citatet förklarar att stress påverkar kommunikationen till att bli otydlig och det kan medföra 

att viktig information försvinner. Stress är därför ett problem, där det brister i mottagandet av 

information. Informanten menar att utförandet av flera arbetsuppgifter samtidigt försvårar och 

förvirrar vid kommunikation. 

 

Tydlighet framkom även som viktig i dialogen mellan hierarkier, särskilt då organisationen 

står inför någon typ av förändring. Informant nummer fem: 

 

“Ha en diskussion vid förändring och gå ut o snacka med dom. vad tycker ni om vi gör såhär. 

förklara och grunda för varför förändringen är nödvändig. om det tillexempel har hänt 

olyckor så måste vi förändra även fast olyckan inte hänt här. man får diskutera fram 

eventuella lösningar”  

 

Återkommande i flertalet intervjuer var att ledarskapet är flexibelt och handlar inom ramar 

som till stor del endast utgörs av befintliga lagar och regler. Informant fem menar:  

 

“...om det kommer direktiv om att man måste förändra, så får man väl helt enkelt bara göra 

så, rätta sig efter det som gäller så länge det är inom lagens ramar. Vissa grejer är det ju krav 

på att man måste göra på ett visst sätt även om vi inte tycker att det är bra, men då får man ju 

rätta sig efter det.”  

 

Informanten menar här att förändringar och handlingar som kanske inte uppfattas vara de 

bästa lösningarna ändock, i vissa fall måste genomföras då de är bestämda på högre ort. 

Ledaren är i detta fall fri att handla under de ramar som VD:n fastställt. Den vision som VD:n 

sätter blir då ledarens uppgift att tolka och förmedla för sina medarbetare. Att som ledare vara 

flexibel inför utförandet av arbetet så länge arbetet sker inom lagens ramar är viktigt för att få 

en fungerande verksamhet. Informanten menar även att det ibland även är lagar och regler 

som kräver en företagsförändring, i de fallen har ledaren inget val än att tvinga genom 

förändringen hos medarbetarna. Information är i detta fall centralt för att skapa en förståelse 

och på så sätt underlätta förändringen. 
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Kvalitéten på kommunikationen har visat sig vara beroende på tid, informant sju menar  

 

“Den lokala kommunikationen är inget större problem, även om det i bland brister med 

morgonmötena, vi försöker täcka upp detta genom att besöka de olika projekten när tid finns 

för detta. Annars sker den främsta kommunikationen via telefonen.” 

 

Kommunikationen som sker ansikte mot ansikte, och kanske den främsta och tydligaste 

kommunikationen är beroende om tid finns till. Övrig kommunikation sker ofta per telefon, 

vilket ger utrymme till missförstånd och annorlunda tolkningar på det sagda. 

 

Cykelteori 
I slutet av den teoretiska fasen började en modell av hur de två organisationer som vi i denna 

studie intresserat oss för hanterar den kulturskapande processen, hur till exempel en 

förändring tar sin form och vilka nivåer och vägar den tar på sin resa från vision till utförande. 

 

 
 

Förklaringsmodell av cykelmodellen 

Utifrån resultatet har vi skapat en förklaringsmodell för på ett mer överskådligt sätt förklara 

vårt resultat av studien. Denna modell visar hur vi menar att de studerade organisationerna 

fungerar och vilka kategorier som krävs för att det ska vara en fungerande företagskultur. 

 

Modellen bygger på att organisationerna fungerar på samma sätt som en cykel. Högst upp i 

hierarkin har vi en VD som i vår modell är själva cyklisten. Både cyklisten och VD är relativt 

fria att bygga sin organisation och cykel bara detta sker inom lagens ramar. Cyklisten är 

tvingad till att bland annat använda cykellyse och reflexer, på samma sätt som VD:n måste ta 

hänsyn till arbetsmiljölagar och liknande.  

 

VD:n sitter på sadeln och styr, trampar och tittar framåt mot marken för att se terrängen. 

Utifrån vad cyklisten ser kommer han välja kurs, riktning och målsättning. Av detta skapas 

visioner om hur företaget ska förhålla sig till omgiven miljö. Marken i vår modell 

symboliserar således kunderna till företagen vi studerat. VD:n vill anpassa sitt företag efter 

kundens önskemål, precis som en cyklist vill anpassa sin cykel beroende på vilken form av 

väg den ser framför sig.  
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Cyklisten kommer använda tramporna för att få cykeln att färdas framåt. I vår modell består 

tramporna av olika mellanchefer och arbetsledare. Deras uppgift är att tolka VD:ns visioner 

och omarbeta dessa till konkreta målsättningar som resten av företaget kan internalisera. Detta 

sker på samma sätt som när tramporna på en cykel omformar cyklistens benkraft till kraft som 

går ut via cykelkedjan till hjulen. Arbetsledarna inom organisationen tolkar och förmedlar 

VD:ns vilja ut till organisationen. Vår cykelmodell har även ett cykelstöd, som i vår modell 

visar att arbetsledaren i vissa fall har direkt kontakt med kunderna och allmänheten.  

 

Efter att arbetsledaren förmedlat en målsättning ut till hjulet närmar vi oss den del av 

organisationen som kunderna möter. Hjulen på cykeln består av en mängd olika ekrar som gör 

att däcket håller sin runda form mot marken. Det är av stor vikt att dessa ekrar är lika långa 

och har samma hårdhet för att inte orsaka problem vid cykelturen. I organisationen fungerar 

personalen som dessa ekrar, där samtliga behöver dra åt samma håll för att upprätthålla en 

kultur emot kunden. Kunden, som motsvarar marken i vår modell påverkar organisationen på 

två sätt. Dels i första steget där cyklisten ser kundens behov, och dels vid hjulen där kunden 

möter organisationens medarbetare. Arbetsledaren behöver här vara tydlig med målsättning 

för att alla anställda ska dra åt samma håll och hålla cykelns hjul runda. Vi vill här förtydliga 

att då vi har tänkt att organisationskulturen är motsvarande cykelns hjul så vill vi här trycka 

på att cykeln är oanvändbar utan dess tillhörande hjul. Därmed blir även en organisation svår 

att hantera då den har en otydlig eller obefintlig kultur. Kultur i det avseendet att man skapar 

gemensamhet inom vissa parametrar.  

 

Liksom ramen på cykeln fungerar kommunikationen som det sammanbindande verktyg en 

organisation behöver. Cykelramen länkar ihop alla delar och gör cykeln och dess funktion 

möjlig. Kommunikationen länkar samman olika delar inom organisationen och gör arbetet 

möjlig samt banar väg för det mål som av VD:n står förmedlat. I en organisation där 

kommunikationen är bristfällig fungerar inte verksamheten och utvecklingsarbetet samt 

visionen är svårt att nå. En cykel där ramen inte är hel har svårt att fungera för dess ändamål, 

en cykel utan ram blir mest osammanhängande delar. Kommunikationen har i vår studie visat 

sig i viss mån vara bristfällig, därför har vi valt att ta med en verktygslåda till cykeln för att 

förtydliga för olika verktyg som kan användas för att förtydliga och göra arbetet enklare.   

 

Den efterföljande verktygslådan består av olika verktyg som ledarna kana sätta i bruk för att 

få en fungerande organisation. Dessa består av tydlighet, flexibilitet och mod, det är verktyg 

som ledaren kan använda för att få verksamheten att fungera, på flera plan.  

Tydlighet, då kommunikationen är tydlig så går det lättare för medarbetarna att ta till sig det 

och arbeta utifrån det kommunicerade. Ledaren bör vara flexibel, dels i sin kommunikation, 

att olika individer tar åt sig kommunikationen på olika sätt, tolkar individuellt och uppfattar 

olika saker i det sagda. Det gäller då att ledaren är lyhörd för detta och flexibelt kan använda 

sig av olika kommunikationskanaler som passar alla. Flexibilitet kan även användas 

fördelaktigt i ledarskapet mot individen, vid förändring, till exempel så kan individuella 

lösningar komma på tal för att genomföra en såväl stor som liten förändring. 

Mod i ledarskapet är viktigt då ledaren inte får vara rädd för att ta diskussioner och 

argumentera för sin sak. Att vara modig i sitt ledarskap är att vara rak och tydlig med åt vilket 

håll man vill att organisationen ska gå och hur man ska ta sig dit.  
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Teoretiska fasen 

I den sista fasen av vår studie valde vi att ändra perspektivet på kommunikation i 

organisationen, från ett ledarperspektiv till den anställdas perspektiv. Detta gjorde att vi fick 

ändra urvalet ifrån ledare till anställda. Ett krav som vi bestämde oss för i detta urval var att 

individerna behöver vara fast anställda om minst 50% på företaget. Detta för att få en så klar 

bild som möjligt av hur verksamheten fungerar. Viktigt här var också att denne inte skulle 

vara rekommenderad av arbetsledare eller mellanchef. Anledningen till det är att det skulle 

kunna ge oss ett icke opartiskt perspektiv på hur man arbetar med ledarskapet och 

kommunikation för att få en gemensam kultur.  

 

En av intervjuerna utfördes på dennes arbetsplats då vi inte kunde finna passande tid eller 

plats för att genomföra denna på ett annat ställe. Detta kan ha påverkat utgången på ett 

inställsamt vis då informanten kan känna av en närvaro av arbetsledare vilket kan påverka 

subjektiviteten i svaren. I de sista två intervjuerna var fokus på att kontrollera om bilden och 

modellen av företaget vi konstruerat genom tidigare intervjuer med ledare stämmer överens 

med de anställdas perspektiv. I den teoretiska fasen kommer vi att generera begrepp och skapa  

teorin om cykeln.  

 

VD:n som visionär 

Likt den teori vi genererat med cykeln fungerar den högste VD:n som en visionär, denne 

arbetar med att visualisera hur organisationen ska förändras och vilka utvecklingsmöjligheter 

det finns. Informant nummer sex menar “Vi har en tydlig ägare som tydligt kommunicerar 

mål och visioner”, och fortsätter:  

 

“Kommunikationen bygger på möten på måndagar och fredagar, jag har en affärsplan ifrån 

vd och ägare som hamnar i mitt knä där jag formaliserar detta med driftledningsgruppen”  

 

Vidare delegerar denne person ner detta på underställda ledare som får till uppgift att 

genomföra VD:ns vision. VD:n ser behovet genom att se ut över kunder och deras behov, och 

skapar nya mål och visioner utifrån detta. Det blir ledningsgruppens uppgift att genomföra 

förändringarna för att nå VD:ns mål, information om detta meddelas all anställd personal vid 

ett fåtal tillfällen varje år. Informant nummer nio säger: “Vi får delta i två större möten varje 

år där vi får mycket information och det är bra. Dock har vi lite för lite möten inom min 

avdelning” Den visionsbaserade informationen behöver med andra ord inte kommuniceras så 

ofta eller speciellt ingående för anställda då dessa ej arbetar aktivt med förändringar och andra 

genomföranden för att nå en bättre fungerande organisation. Däremot menar informanten att 

den vardagliga driftsinformationen bör kommuniceras oftare för att få en bättre fungerande 

vardag på arbetet.  

 

Arbetsledaren som tolkare och medlare 

I den hierarkiska nivå nedanför VD:n, som fungerar som visionär, finns en eller flera 

arbetsledare eller mellanchefer. Deras uppgift handlar om att konkretisera visionerna till 

arbetsplaner, målsättningar och riktlinjer, för att sedan på ett greppbart sätt förmedla dessa till 

personalen och på så sätt skapa en gemensam kultur där alla arbetar mot samma mål. Sett till 

vår cykelmodell är dessa individer tramporna, som tolkar om cyklistens kraft ut genom kedjan 

till hjulen. Detta sker genom tolkning och medlande, med hjälp av cykelns ram nämligen 

kommunikation. Informant nummer 3 förklarar att: ”På möten förmedlar jag ledningens 
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visioner till samtliga anställda” citatet förklarar väldigt tydligt att arbetsledaren anser att det 

ligger i tjänstens arbetsuppgifter att förmedla visioner till de anställda. Dessa visioner är ofta 

stora och diffusa vilket kräver att mellancheferna, för att kunna förmedla dessa, omformulerar 

visionerna till greppbara mål. Informant nummer 6 utvecklar: 

 

“Vi har en tydlig ägare som tydligt kommunicerar mål och visioner. Kommunikationen bygger 

på möten på måndagar och fredagar, jag har en affärsplan ifrån vd och ägare som hamnar i 

mitt knä där jag formaliserar detta med driftledningsgruppen”  

 

Informanten förklarar att den egna uppgiften ofta handlar om tolkning och formalisering av 

ägarens mål och visioner. Detta sker, i det här fallet, tillsammans med en driftledningsgrupp 

som består av andra individer i ledande position över andra avdelningar. Tillsammans tolkar 

de visionerna, konkretiserar dessa, och kan där efter föra informationen vidare till personal. 

På detta sätt löper informationen hela tiden uppifrån och ned genom organisationens alla 

hierarkiska nivåer. Informant nummer 6 fortsätter: 

 

“Jag kommunicerar bara med cheferna under mig, vi hoppar sällan över nivåer i hierarkin, 

då detta brukar leda till problem. Då kan chefen i mellan mig och den nedanför känna sig 

åsidosatt och en konflikt är startad” 

 

Informanten förtydligar bilden av att informationen vandrar mellan många individer innan 

den slutligen hamnar längst ner i organisationen. Ledaren anser att det är olämpligt att hoppa 

över nivåer, då mellanchefer kan känna sig åsidosatta vilket kan starta en konflikt. Denna typ 

av kommunikation motsätter sig en tidigare observation där kommunikationen förmedlas 

direkt till alla genom informationstavlor och tv-apparater. Kommunikationen blir begränsad 

till att gå genom en mängd individer innan den nått ut i hela organisationen. Informant 

nummer fyra förklarar problematiken med detta: 

 

“All information urholkas vid varje steg ner ifrån ledningen, vi har informationsblad och 

möten där detta försöker förmedlas, men det är svårt att få det att sjunka in hela vägen helt 

ut” 

 

Informationen kommer enligt informanten förvrängas, tappa innebörd och omtolkas i sin väg 

genom organisationen. Detta är en problematik ledaren hela tiden måste arbeta med för att 

föra vidare en korrekt information ut i företaget. Informationen är inte heller enkelriktad, där 

toppen av företaget endast behöver kommunicera nedåt i organisationen. Kommunikationen 

kommer gå fram och tillbaka, vilket gör att ledaren även behöver omformulera och medla 

information från personalen upp till ägaren och VD:n. Informant nummer nio säger 

 

“Vi är ju på, och tjatar mycket om att få veta saker. sen går det någon månad och man frågar 

igen: hur blir det med det där nu då? Vi ska kolla upp det, sen går det en månad till. sen 

håller det på så” 

 

Informanten förklarar att, även om det ibland är problematiskt, sker en kommunikation från 

de anställdas sida och uppåt. Denna information handlar bland annat om att föra vidare 

information om vad som behövs på arbetsplatsen och vilka förändringar som önskas. 

Arbetsledaren hamnar naturligt som en knytpunkt, där information överlämnas ifrån 

personalen till arbetsledare och vidare till VD:n. 
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Kommunikation som organisationskulturens drivkraft 

Kommunikationen har i denna studie varit ett centralt ämne i hela studien. Oavsett vilka 

intervjuer vi genomfört har kommunikation kommit fram som den primära kategorin för att 

nå en gemensam organisationskultur. Kommunikationen har vi sett som det medlande redskap 

som handlar på flera plan i såväl hierarkier som inom olika områden vad gäller 

organisationsstyrning. I vår cykelmodell fungerar cykelramen som det kommunikativa 

systemet inom organisationen. Med andra ord fungerar kommunikationen övergripande över 

alla plan. Därför menar vi att detta fungerar som klister inom organisationskulturen och gör så 

att alla delar håller samman och drar åt samma håll.  

 

Brister kommunikationen kommer organisationen inte kunna hålla ihop samtliga delar som 

gör verksamheten lönsam och fungerande, på samma sätt som en cykel med trasig ram inte 

kan hålla hjulet på plats. Informant nummer 10 förklarar: “Kommunikationen kan ofta brista, 

och vi får då lösa saker själva. Vi tvingas att ta beslut själva” Informanten menar att i de fall 

där ledare inte går att nå hamnar det ett ansvar och en förväntning på att de själva ska lösa 

problemen. Detta är förenligt med den bild vi tidigare fått, om att det är viktigt ur ett 

ledarperspektiv att kommunikationen fungerar för att organisationen inte ska gruppera sig och 

börja arbeta åt olika håll med egna mindre organisationskulturer.  

Alltså, då kommunikationen fallerar leder det till osammanhängande delar som arbetar på 

olika grunder och drar åt olika håll. Det blir en osynkroniserad verksamhet som får 

svårigheter att fungera väl. Det visade sig att det också var just kommunikationen som i 

många fall kan brista och störas av yttre stimuli där stress var ett ständigt återkommande 

problem. Informant nummer nio berättar om bristen på information: 

 

“Jobbar man ett helt halv år utan information alls, och sedan har man ett möte efter det, där 

man vill veta allt. Problemet är att då glöms mycket bort.” 

 

Om informationen endast kommuniceras vid ett fåtal tillfällen varje år och förmedlas i en stor 

mängd så kan det leda till att mycket glöms bort eller rent av prioriteras bort. Detta kan 

uppfattas som otydligt för den anställda som då får svårt att ta till sig vad VD och ledning 

förväntar sig av denne. Detta kan i sin tur leda till att verksamheten spretar åt olika håll då 

vissa kommunicerats viss information medan andra uppfattat något annorlunda.  

 

Tydlighet är klistret i kulturen 

Den största utmaningen våra informanter stött på med kommunikationen inom organisationen 

är tydlighet respektive otydlighet. Konsten att vara tydlig i sin kommunikation blir speciellt 

problematiskt ur ett ledarperspektiv när tiden inte finns. Denna syn delar informant nummer 

nio i citatet: “jag vet inte om det beror på tid, det är mycket tidsbrist på det här stället. 

Tidsbristen fungerar negativt för kommunikationen”. Informanten som har en anställds 

perspektiv menar att det finns en förståelse och en förklaring till otydligheten och bristen i 

kommunikationen på grund av tidspressen som präglar branschen. Stressiga arbetsplatser och 

snäva tidsmarginaler har genomgående angetts som en huvudorsak till bristande 

kommunikation. Informant nummer 7 förklarar ur ett ledarperspektiv: 

 

“Mötena på högre nivå skulle behöva vara protokollförda, så att man kan ta del av detta i 

efterhand de gånger man inte själv hinner delta. Ofta saknas tiden. Det skulle behöva finnas 

en sekreterare som dokumenterar vad som sägs på de högre mötena.” 
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Informanten menar att kommunikationskanalerna finns, och att möjligheten att delta finns för 

samtliga ledare. Däremot är närvaron bland ledarna vid dessa möten ojämn och det är inte 

alltid möjligt att ta del av informationen. Informant 7 fortsätter: 

 

“När stressen ökar behöver man vara mer på tå så att man inte missar någonting, man får 

kortare och kortare marginaler så man måste styra upp det väldigt bra, Det krävs en ökad 

tydlighet i planeringen så att inte alla springer på samma boll, så att säga” 

 

Informanten menar att det finns en korrelation mellan stress och tydlighet, där en ökad stress 

ställer högre krav på tydlighet för att arbetet ska fungera. Detta krävs för att arbetet ska 

fungera på ett effektivt sätt. Utan kommunikationen kommer personalen inte veta vart de 

behövs i organisationen och risken är också stor att viktiga arbetsuppgifter blir helt 

obemannade. Sett till vår cykelmodell skulle otydlighet i kommunikationen kunna leda till en 

fördelning av personalen mellan hjulen som gör att samtliga samlas vid det bakre hjulet. 

Eftersom det främre hjulet blir helt obemannat kommer cykeln välta bakåt och cykelturen 

skulle, åtminstone för en stund, avstanna. Sett till organisationen kan detta betyda att 

organisationens effektivitet blir lidande och att irritation skapas som kan skada 

organisationskulturen. Informant nummer 10 bekräftar:  

 

“Det händer att det brister i information, man får ut en arbetsbeskrivning som är otydlig och 

man får chansa på vad som ska göras. I de fallen blir man självklart irriterad och trött på sin 

arbetsplats” 

 

Informanten förklarar att otydliga beslut och bristande information om arbetsuppgifter och 

förväntningar på arbetsinsatsen leder till irritation och trötthet. Denna irritation kan i 

förlängningen leda till konflikter som hotar att skada organisationskulturen. Därför har 

kommunikation en direkt koppling till stämningen inom kulturen. 

 

Ledarens styrning av den dynamiska Kulturen 

VD:n styr och bestämmer vägen för hur kulturen och verksamheten ska utvecklas. I vår 

cykelteori har vi förklarat kulturen som hjulet, i påverkan av såväl kunder som personal, 

ledare och mellanchefer. Kulturen inom en organisation påverkas av alla delar som utgör 

någon del i en organisation. Av den anledningen är kulturen dynamisk och präglas ständigt av 

smärre förändringar. Informant nummer ett menar 

 

“En kultur skapar man inte snabbt utan den utvecklas under lång tid, men det går genom fem 

steg man bottnar och synliggör, sen ser man, förmedlar och bygger” 

 

Informanten menar här att ledaren till stor del står för hanteringen av kulturen. Det är dennes 

uppgift att se möjligheten till förändringen och lägga grunden för kulturen. Informanten 

menar alltså att om kulturen ska bearbetas på något sätt, om det såväl handlar om att bibehålla 

den rådande kulturen eller förändra den, så ligger mycket av det i ledarens händer. Informant 

fyra bekräftar detta; “Vi försöker skapa en gemensam kultur, genom möten och träffar där vi 

kan slå isär grupperingar så alla kan lära känna varandra”. Denne menar att man som ledare 

genom kommunikation kan hantera kulturen och dess behov och skapa en miljö där den 

önskade organisationskulturen kan frodas. Alltså fungerar organisationskulturen likt hjulet på 

cykeln då det hela tiden formas av såväl yttre som inre påverkan.  
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Verktygen- organisationens räddningstjänst 

En uppfattning som ledarna tydligt förmedlade är att den bristande kommunikationen kan leda 

till olika nivåer av konflikter. Dessa konflikter kan ske mellan personalen, på samma 

hierarkiska nivå eller mellan personal och arbetsledare. Konflikten kan även ske mellan 

personal och kund, eller arbetsledare och VD.  

 

Informant nummer 2 förklarar: ”Det finns spänningar mellan kunders kultur och kulturen 

mellan de anställda, då får jag som ledare medla.” Informanten syftar till att konflikter 

mellan kund och personal behöver mötas med ett ökat mått av kommunikation. Vid dessa 

krockar kommer ledaren behöva vidta åtgärder för att återställa balansen mellan kulturerna. I 

vår cykelmodell har vi förklarat att företagets kultur möter kundernas kultur på samma sätt 

som hjulet möter marken. Vid de tillfällen då marken är för stenig eller vass kommer hjulet få 

en punktering. Då krävs det att däcket lagas innan färden kan fortsätta. Denna punktering kan 

jämföras med konflikten som kan uppstå mellan personal och kund. För att åtgärda en 

konflikt, såväl som en punktering, kommer det att krävas verktyg.  

 

Verktygen är olika beroende på situation men de finns alltid att tillgå som ett hjälpmedel för 

ledaren då denne ställs inför en situation. Informanterna har i detta varit av lika uppfattning 

vad gäller dessa, informant nummer åtta menar “Kommunikation är komplext, men väldigt 

viktigt, tydlighet är A och O.” Informanten menar att kommunikation spänner över så stora 

områden och inbegriper så många delar i organisationen att det är av yttersta vikt att den görs 

tydlig och väl förmedlat. Att heller inte vara rädd för att möta motstånd i mötet med en annan 

person, detta är enligt informant nummer ett inne på ; “Skapa en bra struktur för att leda 

samarbetet och också jobba med tuff omsorg, både utmana och vara omtänksam” Att utmana 

individen, hantera denne med vissa krav för att få en väl fungerande kultur inom 

organisationen.  

Sammanfattning    

Resultatet har visat att ledare tydligt ser sig själva som styrande av organisationskulturen. 

Detta sker genom att förändra arbetslag genom omplacering och rekrytering av personal. VD, 

mellanchefer och ledare har också möjlighet att förändra på sådant vis att ett visst beteende 

inom organisationen premieras och ges godkännande av ledaren. Resultatet har visat att 

kommunikation inom organisationerna är centralt för skapandet av en gemensam kultur, till 

exempel har vi observerat informationstavlor som sänder gemensamma värderingar till 

samtliga på företaget. Med kommunikationen har också relationer mellan individerna på 

företaget spelat stor roll då denna lägger grunden för hur en organisationskulturs förändring 

kan fortgå. 

Ledarna har betonat vikten av tydlighet i mål och visioner som centralt för skapandet av en 

organisationskultur, då detta leder till att personalgruppen vet vilken kultur som är accepterad. 

I de fall där tydligheten varit god, men organisationskulturen ändå inte setts som positiv från 

VDns sida har den eller de individer med bristande värderingar omplacerats för att på det 

sättet skapa en kultur som är enhetlig och önskvärd. Detta kräver ett visst mod från de som 

sitter på ledande positioner. Mod i kommunikationen yttrar sig på sådant vis att man som 

ledande inte backar för att med anställda diskutera och yttra företagets ståndpunkt. Att som 

ledande backa för detta leder till en otydlig organisationskultur där varken ledning eller 

anställda greppar ramarna. I detta krävs också av den ledande individen att möta den andre 

med viss flexibilitet i såväl kommunikationsformen som bemötandet till personen och dess 

behov i allmänhet.  
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Diskussion 

I den här delen kommer vi diskutera hur vi kommit fram till resultatet och våra tankar om det. 

Diskussionen kommer också bestå i att redovisa de problem vi stött på under processens gång 

och hur vi förhållit oss till dessa. Vi kommer även att redovisa metodologiska problem med 

studien som vi uppmärksammat under studieprocessen. 

 

Syftet med denna studie var att bringa klarhet i hur ledarna inom organisationer arbetar för att 

skapa en gemensam organisationskultur, vilket är vad diskussionsavsnittet kommer att handla 

om. Studiens frågeställningen var, Hur arbetar den formella ledaren med sitt ledarskap för att 

skapa en väl fungerande arbetsplats och gemensam kultur? vilket kommer att diskuteras i 

detta avsnitt. Centralt för diskussionsdelen kommer ledarens arbete med att få personalen att 

internalisera värderingar och ambitioner som organisationen skapat och därigenom bygga en 

gemensam kultur vara.  

 

Diskussion om resultat 

Vi ville till en början med studien förtydliga kulturens innebörd i organisationen, vi insåg 

dock snart att kulturen inte utgjorde de centrala delarna i organisationen utan var en del bland 

andra faktorer som får organisationen att utvecklas och fungera. Kulturen utgör fortfarande en 

viktig del, detta kan man se i vår teori och förklaringsmodell med cykeln där kulturen utgör 

däcket, en viktig del i cykelns funktion. Mer centralt inom organisationen visade sig däremot 

kommunikationen vara för att få olika delar att fungera tillsammans, därav kom den 

kommunikativa innebörden i ledarskapet att spela den centrala rollen i denna studie.  

 

Nedan kommer vi att diskutera de olika delarna på den förklaringsmodellen med cykeln som 

vi i tidigare del genererade. Vad dess olika delar har för funktion och vad de spelar för roll för 

helheten.  

 

Språkets innebörd i kulturen, cykelns ramverk 

Studien visade att det inom organisationen sker enormt mycket saker hela tiden, dels saker 

som ledarna kontrollerar men också sådant som sker då de anställda rör sig tillsammans. 

Under intervjuerna med ledare och mellanchefer framkom att man försöker skapa en 

gemensamhet på arbetsplatsen, en gemensamhet där man delar såväl värderingar och 

ambitioner som mål med organisationen. På så sätt börjar en riktning skapas till en 

organisationskultur, en lokal kultur där vissa regler och en viss jargong är tillåten. Inom denna 

gemensamma, övergripande kultur skapas också mindre kulturer, så kallade idiokulturer. Fine 

(2012. s, 83-84) förklarar att en mindre grupp skapar en idiokultur med hjälp av skämt och 

tillrättavisningar, kulturen är under ständig förhandling för att såväl bevaras som förändras. 

Språket i detta sammanhang blir centralt då individerna använder kommunikationen för att 

testa gränser, beteenden och handlingar. Språket skapar ett regelverk och giltiga 

beteendemönster som är kopplade till tid och situation. Dessa diffusa normer och regler ramar 

in diskursens gränser och tydliggör organisationen och dess kärnverksamhet. Språket och 

kommunikationen mellan individer är centralt för diskursens uppkomst, upprätthållande och 

utvecklande. På samma sätt som språket och kommunikationen håller samman de diskursiva 

gränserna, håller kommunikationen i vår modell ihop organisationen och dess kulturs olika 

delar. Centralt inom en enskild kultur är att medlemmarna skall skapa ett gemensamt narrativ, 

och ett gemensamt språk. 
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Stier (2009. s,47-47) förklarar att kommunikation är centralt för samspel i alla grupper. 

Kommunikation som härstammar ifrån latin och betyder i sitt ursprung “att göra gemensam”. 

Detta anser vi därför är centralt i skapandet av en organisationskultur, då skapandet av 

kulturen handlar om att göra värderingar, språk och narrativ gemensamma. Vi menar att inom 

organisationen skapas interna regler och normer för hur man ska bete sig för att passa in i den 

rådande kontexten. Om man inte följer dessa blir man inte en del i gemenskapen, vilket även 

förtydligas i vårt resultat där ledarna menar att samtliga medlemmar måste anpassa sig för att 

få behålla sin plats i gruppen. Detta påminner oss om det grundperspektiv vi använt oss av i 

studien av organisationskulturer, där vi valt Fines (2012 s.90-91) teori om skapandet av 

kulturer. Fine menar att kulturen förhandlas fram mellan medlemmarna i små grupper. Dessa 

grupper kommer ha egna regler och normer, som är dynamiska beroende på tid och rum. 

Idiokulturen är flyktig till den nivån att det endast krävs ett byte av en medlem för att kulturen 

ska förändras och regler skrivas om. Olika medlemmar har olika stor makt till att påverka 

idiokulturen. Dessa nyckelpersoner står högre i en formell eller informell hierarki i gruppen 

vilket gör att deras ord har lättare för att respekteras av högre ort. Med andra ord har vissa 

individer lättare att nå ledaren och därmed påverka arbetet i en viss riktning. 

 

I resultatet fann vi att kommunikation var den primära kategorin inom studien. Samtliga 

informanter var eniga och menade att kommunikationen är det som får verksamheten att 

fungera men också det som kan utgöra den bristande faktorn och skapa missuppfattningar och 

problem inom organisationen. Vi gjorde valet att i den selektiva fasen intressera oss för främst 

kommunikation inom organisationen, alltså hur man kommunicerar såväl vågrätt och lodrätt, 

men också till viss del hur man kommunicerar mot kund. Detta då de båda företagen studien 

inriktat sig på är kundstyrda i sin verksamhet. Vad ledarna här framhöll som centralt var att 

när man kommunicerar med andra måste man vara lyhörd och öppen för den andre, öppen för 

dess individualitet och medveten om att alla tolkar information olika. Detta faktum ledde fram 

till att tydlighet som organisationens klister blev ett av de viktigaste begreppen i studien. 

 

Vårt begrepp tydlighet som organisationens klister kan kopplas till hur Yukl (2012. s,351) 

menar att Offermann & Hellmann i sin studie förklarar att tydligheten från ledaren skiljer sig 

beroende på vart i världen man befinner sig. Författarna menar att de skandinaviska länderna 

arbetar utifrån att man som chef förväntar sig att de anställda är innovativa, nytänkande och 

kan ta egna beslut. Vilket fråntar en del av ansvaret från chefen att tydligt kommunicera vad 

som förväntas av den anställda. Men detta kan i vissa fall bidra till problem då tydligheten i 

det förmedlade kan brista och skapa en osäkerhet hos den anställda. Detta blir viktigt att ta i 

beaktning som ledare då denne handhar människor från spridda bakgrunder. Detta bör man 

som ledare ta i beaktning då man använder sig av exempelvis delegering, att då inte förvänta 

sig att mottagaren ska förstå utan att tydligt förklara vad man förväntar sig att denne ska göra.  

 

Som Yukl (2012) förklarar är ansvaret för kommunikationen delat mellan chef och anställd. 

Där båda ansvarar för att informationen är korrekt och att båda parter förstår varandra. Detta 

skiljer sig till viss del ifrån det resultat vi nått i vår studie, där ledarna anser att de själva 

besitter det största ansvaret över att skapa en fungerande kultur och därmed också ansvar över 

hur kommunikationen fungerar. Även om informanterna förklarat att kommunikationen inte 

alltid kommer fram om mottagarna väljer att inte vara delaktiga. Detta kan direkt kopplas till 

Yukls tankar som beskriver ett ideal, där samtliga parter är involverade i kommunikationen, 

vilket även informanterna i vår studie anser är idealet. Däremot visar vår studie att kravet på 

tydlighet ligger helt på ledarnas ansvar, vilket kan hänga ihop med att informationen oftast går 

från ledaren till de anställda och inte tvärtom. I resultatet har vi sett att kommunikationsvägen 



37 
 

oftast förklarats gå ifrån toppen av hierarkin och nedåt. Därför är nästa begrepp i vår teori 

VD:n som visionär vilket beskriver hur ledare och chefer på en mellan nivå ser VD:n. 

Organisationens hierarkiska nivåer och dess funktion 

VDn som visionär talar mycket för sig självt. En individ på denna höga position inom en 

organisation har ansvaret över att skapa visioner efter omgivningens behov som sedan resten 

av företaget ska sträva efter att uppnå. Sett till skapandet av idiokultur inom små grupper som 

Fine (2012. s,50-51) beskriver, befinner sig VD:n på en viktig position inom en mindre grupp 

bestående av mellanchefer. I den gruppen har VD:n en formell makt att påverka kulturen, 

även om de andra mellancheferna i sin position besitter viss makt att påverka idiokulturen. 

Bortser man ifrån de formella positionerna i gruppen kommer det att existera en informell 

hierarki, där individer kommer ha olika påverkan på kulturen. Medlemmarna i VD:ns grupp 

kommer sedan föra med sig en version av VD:ns visioner ut till andra mindre grupper. Detta 

gör att kulturen sprider sig inom företaget. 

 

Stier (2009. s,107-109) förklarar på ett liknande sätt att gruppens medlemmar innehar 

statusmarkörer för att inta olika positioner, vilka tillskrivs mer eller mindre makt att påverka 

gruppens kultur. Stier förklarar detta som olika beroende på kultur, vilket vi tänker oss kan 

skilja mellan olika grupper. På detta sätt kommer grupperna ha egna värderingar om vilka 

statusmarkörer som står högt respektive lågt inom gruppen. Detta sätt att se på kulturen 

återspeglas i våra studerade företag. Till exempel uppfattade informant fyra det som ett 

problem med att nyexaminerade ingenjörer kom ut till arbetslagen inom företaget utan 

arbetslivserfarenhet. Detta beror på att kulturen i arbetslaget inte värderar statusmarkören 

ingenjörsutbildning lika högt som arbetslivserfarenhet. I en observation vi gjorde på ett av 

företagen frångick man den hierarkiska trappan för kommunikationen. Informant nummer sex 

menar att kommunikationen sällan hoppar över steg i den hierarkiska stegen, ändock brukar 

de kommunikationskanaler som är riktade direkt mot alla anställda utan någon lodrät 

kommunikationsväg. 

 

Sett till vår cykelmodell utformad efter hur företagskulturen skapas förstår vi att den 

kompletta kulturen består av flera mindre grupper i den stora gruppen. Mindre grupper där 

egna normer och riktlinjer för handlande skapas och där kontextens regler internaliseras och 

brukas vidare. Mindre gruppers lokala handlande förs samman och sprids vidare till övriga 

medlemmar i den kontextuella kulturen, detta sker genom ett överlappande medlemskap i 

flera grupper.  

Medlemskap i flera grupper med olika innebörd 

Fine (2012. s,160-161) förklarar att alla individer i samhället tillhör flera grupper än bara en. 

Detta gör att ideal, värderingar och normer sprids genom att medlemmarna tar dem med sig 

till nya grupper. Detta leder till att fler grupper, i ett nätverk, kommer att hänga samman och 

dela kultur. Alla dessa små grupper tillsammans bildar sedan helheten som är 

organisationskulturen. Sett till de företag vi studerat kan vi se att den gruppen som består av 

VDn, arbetsledare och mellanchefer fungerar som en central liten grupp, där varje medlem för 

med sig kulturen ut till sina respektive smågrupper vilket i det här fallet är olika avdelningar 

med personal.  

 

Vår studie visar att ledare och mellanchefer sitter på ett stort ansvar när det handlar om att 

hålla ihop företaget genom kommunikation. Detta kan vara utmanande och det är inte alltid 

enkelt att undvika konflikter inom företaget. När en konflikt väl bryter ut har ledaren ett 

ansvar att åtgärda detta och återskapa en stabil kultur. I cykelmodellen talar vi om en sådan 
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problematik genom metaforen punktering på däcket. Vi tänker oss ett exempel där en konflikt 

mellan personal och kund uppstått som gjort att däcket, alltså kulturen, inte kunnat hålla sin 

runda form. I det här fallet måste ledaren ta hjälp av verktygen ur verktygsvagnen på cykeln. 

Ledaren använder då verktygen flexibilitet, mod och tydlighet för att snabbt åtgärda cykelns 

punktering så att resan kan fortsätta.  

 

Dessa verktyg kan förklaras genom att titta på hur Fine (2012. s, 83-84) förklarar skapandet 

av en idiokultur. Språket är centralt för att förhandla fram normer och värderingar inom 

gruppen. När dessa värderingar och normer kolliderar med företagets vision eller kunders 

önskemål kan problem uppstå. I dessa fall krävs att ledarna och mellancheferna kliva fram 

och ta sin formella rätt att styra och påverka idiokulturen åt det håll man vill, detta med 

legitimitet. För att göra detta krävs mod, flexibilitet och tydlighet. Ledaren behöver använda 

mod för att våga ta tag i situationen, tydlighet för att försäkra sig om att alla förstår vad och 

varför något ska förändras. Till sist behövs flexibilitet för att bemöta varje individ på det sätt 

som krävs. Alla tolkar inte kommunikation på samma sätt, detta medför att ledaren behöver 

anpassa sin information för att nå fram till alla inom gruppen. Flexibiliteten kan, som vi 

identifierade det även användas för att lösa uppkomna situationer som sker i personalen. 

Exempelvis kan förändringar som påverkar personalen på ett privat plan hanteras med 

flexibilitet från ledaren eller VD:n. 

 

I vår studie har informanterna varit tydliga med vikten av relationer inom företaget för att 

kommunicera och styra organisationen mot VD:ns visioner och mål. Ledarna menar att trots 

den formella makten som tillhör deras roll i personalgruppen finns det andra medlemmar med 

en informell makt som påverkar gruppens värderingar, normer och beteenden. Detta medför 

att ledaren behöver ta relationerna inom gruppen i beräkning för att kunna kommunicera och 

genomföra bland annat förändringar och beslut. Vissa av informanterna förklarade att det var 

av vikt att få med sig nyckelpersonen eller personerna i en grupp för att de andra 

medlemmarna i gruppen skulle följa de nya besluten. Enligt ledarna var relationsbyggandet 

med medlemmar i personalen en del av arbetsuppgifterna, vilket spelar en stor roll för att 

påverka en gruppkultur. Utan stöd av de informella ledarna eller högstatuspersonerna i 

personalgruppen kan en förändring bli omöjlig att driva igenom. Denna förklaring av 

gruppdynamikens styrande stöds av Fine (2012. s,180-182) som förklarar att knattelag i 

baseball har informella uppmärksammade ledare som hjälper de vuxna ledarna. Dessa 

informella ledare är en del i gruppen, även om de själva är en del i kulturstyrningen. De 

informella ledarna kan arbeta för eller emot de vuxna formella ledarna. I vår studie menar 

informanterna att det är av stor vikt att få dessa på sin sida, för att underlätta kulturstyrningen. 

 

Gemenskap och förståelse 

Stier (2009. s,48-49) utvecklar språkets betydelse för att skapa förståelse och även 

upprätthålla en kultur. Stier förklarar att språket är en del av kulturen och att ett gemensamt 

språk gör kommunikationen effektiv. För att uppnå denna effektivitet krävs att samtliga 

medlemmar av kulturen, i det här fallet personalgruppen, har en gemensam förståelse av 

begrepp och kopplingar till begrepp. Detta undviker missförstånd och konflikter, vilket är en 

betydligt större risk i de fall individerna besitter olika förförståelse. I de fall där en konflikt 

uppkommit som följd av missförstånd i språket menar vi att ledaren kommer behöva använda 

kommunikationen, som Stier (2009. s,46) menar har betydelsen att göra gemensam, för att 

åtgärda konflikten. Genom att göra språket gemensamt för kulturen kommer missförstånd 

minskas och kulturen upprätthålls. I vår studie har vi hittat att ledaren anser sig själv ha det 
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största ansvaret för att skapa denna gemenskap i språk och att verktygen är det som används 

när språket eller värderingar krockar.  

Ledaren som ansvarig över kulturens utformning 

Majoriteten av informanterna i denna studie, vilka har befunnit sig på en mellanchefsposition, 

har i våra intervjuer varit tydliga med att förklara att de själva ser sig inneha visst ansvar över 

att styra kulturen. Vi har använt oss av begreppet kommunikation i kulturstyrning tillsammans 

med arbetsledare som tolkare och medlare. Dessa begrepp hänger tätt ihop. Vi menar att 

arbetsledaren själv ser sig som styrande av företagets olika idiokulturer genom 

kommunikation. Genom den formella makten att tolka och förmedla VD:ns visioner ut till de 

anställda påverkar de kulturens utformning.  

 

Stier (2009. s,95-96) menar att samspelet med andra människor lär oss olika delar av kulturen. 

Andra människor påverkar hur vi bör bete oss eller inte bete oss, genom en form av 

socialisationssprocess. Stier förklarar Durkheims ord genom att vi individer i mötet med 

varandra kommer ha en uppsättning förväntade roller och beteendemönster som vi kan inta i 

kontexten. Detta påminner om Fines (2012. s,83-84) beskrivning av hur en idiokultur 

förhandlas fram, genom kommunicering av regler och normer. I vår studie har det visat sig att 

mellanchefer och arbetsledare själva sett sin roll i gruppen som den individ med mest ansvar 

att påverka idiokulturen i en riktning som är förenlig med VD:ns visioner. Sett till Durkheims 

syn på individers socialisationsprocess kommer ledarens roll i gruppen naturligt tilldelas 

makten att ha större påverkan över kulturen än övriga medlemmar.  

 

Fikarummet som kulturskapande 

På de två studerade företagen har vi uppmärksammat fikarummen som utmärkande. Detta då 

vi vid flertalet tillfällen observerat skeenden som pågått i detta rum. Stier (2009. s,63) 

förklarar att beteenden styrs och formas beroende på rummets uppbyggnad. Varje rum har ett 

tänkt användningsområde som avgör aktiviteter och identiteters olika nivåer av acceptans. 

Detta kan till exempel ses på utformningen av fikarummen på de båda företagen där det ena 

innehåller inredning som tyder på en kultur där smutsiga arbetskläder inte premieras, medan 

det andra företaget tydligt är inrett för att klara grövre arbetskläder. Det vi sett i vår studie är 

att ledaren kan styra kulturen genom inköp och uppbyggnad av inredning. Ledaren ger 

rummet en menad funktion, där vissa identiteter tillåts existera. Sett till vår genererade 

cykelteori sker denna del av kulturstyrning genom hela cykeln för att slutligen skapa och 

utgöra cykelns däck. Beslutet av vilka möbler, inredning och lokalutformning påverkar vilka 

roller som kommer tillåtas i kulturen. Genom att planera dessa inköp kommer VD och ledare 

kunna styra organisationskulturen.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vårt resultat och diskussion visat att ledarna själva ser sig som 

styrande av organisationskulturen, detta har vi kunnat bekräfta i vissa intervjuer. Ledarna 

tycks också vara medvetna om den informella makt som andra medlemmar av 

personalgruppen besitter. Samtidigt har det visat sig ske mycket under ytan, sådant som ledare 

är omedvetna om och som ständigt pågår, men som även den påverkar kulturen. Ledarna har i 

dessa fall pekat på att relationerna mellan chef och dessa högstatus individer i gruppen är av 

stor vikt för att få med sig hela gruppen vid bland annat förändringar. Flertalet informanter 

belyser att individer innehar olika nivåer inom hierarkin på en informell nivå men som ändock 
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utgjorde stor påverkan i dess möjlighet att påverka såväl deras egen arbetssituation som 

andras påverkansmöjligheter.  

 

Studien har också visat att en organisationskultur präglas av hur kommunikationen fungerar 

på företaget. Fungerar kommunikationen bra så visade det sig att kulturen blev tydligare och 

lättare för medlemmar att ta till sig och inkorporera dess värderingar och ambitioner. Då 

kommunikationen fungerar väl känner medlemmarna i organisationen att de på ett bättre sätt 

kan identifiera sig med arbetet och dess syn på saker och ting. Informanterna var 

genomgående eniga om att en organisations högsta mål i kulturskapandet är att få personalen 

att göra företagets värderingar till sina egna. Därmed blir det lättare för medlemmarna att 

förstå kulturens regler, språk och vad som gäller inom dess slutna ramar.  

 

Den cykelteorin som genererats fram under studiens gång är ett sätt att förklara hur vi har 

tolkat uppdelningen inom de två organisationer som vi undersökt. Den teorin i sig förklarar 

inte hur en kultur arbetas fram genom aktivt arbete från ledare och VD. Däremot tänker vi den 

som en tydlig förklaring hur beslutsfattning och hur vardagen ser ut inom organisationerna. Vi 

valde att koppla den till en cykel då de flesta vet hur en cykel fungerar och förstår de olika 

delarnas betydelse för funktionen och kan då ta till sig hur vi tänker de olika delarnas 

innebörder. Vi vill med detta dock förtydliga det faktum att cykeln/organisationen är under en 

dynamisk förändringsprocess där ledarna med hjälp av kommunikation håller ihop alla delar 

för att få cykeln/organisationen att fungerar 

 

Om forskningsprocessen 

Eftersom vår studie till stor del bygger på intervjuer har vi också upptäckt brister i 

genomförandet av dessa. Intervjuer ställer stora krav på intervjuledaren och det finns mycket 

som kan påverka intervjusituationen. Vid återupprepade tillfällen insåg vi problem med att 

vara två vid intervjusituationen, maktfördelningen blir då i obalans och relationen i rummet 

sätts då på spel. Detta insåg vi kunde hämma informationen som informanterna delgav oss, 

ändock såg vi ett behov av att deltaga båda två för att nå en så djup förståelse som möjligt om 

ämnet. Utöver detta har vi också insett att rummet för intervjun är av stor vikt för resultatet. 

De flesta intervjuerna utfördes i konferensrum som företaget tillhandahöll. I två av 

intervjuerna var detta inte möjligt och istället utfördes den ena intervjun på ett kontor och den 

andra i privat miljö. Detta kom att spela viss roll i kvalitén på datan, då miljön och närvaron 

av andra människor kan påverka informanten i viss mån.  

 

Vad det gäller intervjuerna i den teoretiska fasen utfördes den ena i hemmiljö och den andra i 

ett konferensrum på företaget. Intervjun i konferensrummet var märkbart mer positivt inställd 

till företaget än intervjun i hemmiljö. Det finns en risk att detta beror på att företagsmiljön 

påverkar informanten till att svara till företagets favör. Hade vi haft möjlighet hade vi lagt 

intervjun i ett annat forum för att eliminera risken att informanten svarar partiskt.   

 

Vid urvalet av informanter använde vi snöbollsurval. Detta ledde till att vi fick tillgång till 

våra informanter genom tidigare intervjupersoners kontakter som besitter kunskap inom 

området. Urvalet begränsades till en början att vara ledare då vi sökte deras uppfattning om 

kulturskapande inom organisationer. Vi insåg dock att vi för att nå en bredare förståelse var 

tvungna att kontakta informanter som kunde ge oss en uppfattning ur en anställds perspektiv. 

Därav gjorde vi valet att utvidga urvalet till att även inbegripa två anställda. 
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Glaser (2010. s,97) förklarar att en forskare hela tiden behöver vara medveten om den 

mänskliga egenskapen att ha fördomar. Dessa fördomar eller förväntningar kan påverka datan 

i den mån att den förvrängs och att fokus hamnar fel, beroende på vad forskaren själv tittar 

efter. Under studiens gång har vi för att möjliggöra ett resultat varit tvungna att göra olika val 

under processen. Dessa val har lett till att intervjuerna blivit riktade mot kärnkategorin med 

dess underkategorier. Intervjuerna präglas därför inte av en maximal öppenhet utan avgränsas 

mot specifika ämnen för att nå ett resultat i studien vilka kan grunda sig i vår förförståelse om 

ämnet.  

 

Vi har också insett att vi till en början varit säkra på att det är ledaren som visar vägen för hur 

den rådande kulturen ter sig och eventuella förändringar den kommer att göra. Därpå föll valet 

för oss naturligt att intervjua ledare, hur de ser på kulturen och vilka parametrar som för dem 

är de centrala i skapandet och upprätthållandet av en kultur. Detta insåg vi kunde utgöra ett 

problem då vi endast får ett ledarperspektiv vilket inte ger studien den tyngd och bredd som vi 

var ute efter. Därför valde vi att utöka urvalet i den sista fasen till anställda, för att bredda 

perspektivet och få en mer balanserad bild av kulturskapandet inom organisationen. Vad vi 

också insett då vi formulerat resultatet i studien var att den kvinnliga medverkan i intervjuerna 

endast uppgick till två av tio intervjuade personer. Hur detta har påverkat resultatet med 

studien låter vi vara osagt då det omfattar en studie i sig och utgör ett område som vi inte valt 

att intressera oss för. Vi anser det ändock vara intressant att ta i beaktning att fördelningen på 

styrande positioner än idag är väl övervägande manligt än kvinnligt. Med detta sagt betyder 

inte detta att det ena eller andra ledarskapet är bättre eller sämre utan rentav likartat, utan 

endast utgör ett intressant tankespår och kanske stoff till vidare studier inom ämnet. 

 

Studieprocessen kännetecknas av val och uteslutningar av kategorier. För att nå resultatet och 

det primära i studien har vi valt bort ett flertal kategorier som visat sig ha mindre relevans i 

ämnet enligt den datan som framkommit. Vissa kategorier som framkommit, men som inte 

visat sig vara tillräckligt centrala är bland annat gemenskap genom symboler, mångfald och 

generationskultur. Dessa kategorier framkom som existerande inom ämnet men de utgjorde en 

mindre viktig roll, dessa kategorier kom därmed att spela en mindre roll i vår studie där de 

primära kategorier skall lämnas plats för analys och bearbetning. 

 

Framtida studier 

Med denna studie har vi endast skrapat på ytan vad gäller det komplexa ämne som ledarskap 

och skapandet av en organisationskultur är. I takt med att studien pågick så riktades vårt 

intresseområde till att handla om det aktiva arbetet som ledaren gör för att skapa en 

gemensamhet över organisationen. Vad vi ser som extra intressant och förslag på vidare 

studier inom är att studera hur de mindre grupperingarna inom organisationen skapas och 

upprätthålls. Hur de skapar mindre kulturer inom den stora organisationskulturen. Det sker 

enormt mycket “under ytan” varje dag på en arbetsplats, saker som påverkar och påverkas av 

den rådande kulturen på arbetsplatsen och hur ledare och VD arbetar för att skapa denna. 

Därför ser vi detta som exempel på vidare studier. Att i detta också undersöka skillnader 

mellan grupper, detta vad gäller könsfördelning, åldersfördelning och etnisk fördelning i 

grupperna.  
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Vi vill också uppmuntra till att vidare undersöka den fikarumskultur som vi genom 

observationer upptäckt på företagen. Då fikarummet är uppbyggt och format för att passa den 

rådande kulturen på företaget har vi en tanke om att detta kan kopplas till Goffmans 

dramaturgiska ansats. Goffman menar att möbler och inredning ses som rekvisita där rummet 

skapar förväntningar på vilka roller som kan göra entré. Vidare studier menar vi är att 

fördjupa sig i frågor som denna studie endast skrapar på ytan inom och ytterligare bringa 

klarhet i vad som sker på arbetsplatsen, hur det yttrar sig och vad det påverkar och påverkas 

av.  
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Bilagor 

      

1.1 Intervjumall öppna fasen 
 

Etiska principer 

  

 Informationskravet 

 Nyttjandekravet  

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet    

 
Teman 

 Kultur och Ledarskap som fenomen 

 Kulturella utmaningar 

 Ledarskapets roll 

 Kulturell påverkan på ledarskap och tvärt om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

1.2 Intervjumall selektiva fasen 
 

Intervju mall i selektiva fasen 

Etiska grundprinciperna  
 

 Informationskravet 

 Nyttjandekravet 

 Konfidentialitet  

 Samtyckeskravet 
Frågor 

 

Kommunikation 

 

 Hur fungerar kommunikationen på ert företag? 

 

 finns problematik med förmedlingen av en målsättning? 

 

 Hur förmedlar företaget sina mål och visioner till sina anställda?  

 

 Hur upplever du problematik med kommunikation?  

 

 Vad kan bristande kommunikation leda till? 

 

 Hur kan fungerande kommunikation gynna företaget? 

 

 Hur ser man till att samtliga drar åt samma håll? 

 

 Känner du någonsin att kommunikationen kan brista ifrån chefer ovanför dig?  

 

 Vilken kommunikationskanal anser du är mest effektiv? 

 

Relationer 
 

 Hur ser du på relationer inom företaget? 

 

 Vad präglar den bästa relationen  mellan chef-underställd? 

 

 Hur är din relation med dina anställda? 

 

 Hur ser beslutsfattningen ut på ditt företag? 

 

 Kan du beskriva ett besluts väg från ledning till anställd? 

 

 Hur skulle du beskriva klimatet mellan anställda inom organisationen? 

 

 Vad gör ledningen för att påverka relationerna?  

 

 Hur arbetar företaget för att åtgärda en relation som blivit osund? 
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1.3 Teoretiska fasen 

Etiska Principer 

 Informationskravet 

 Nyttjandekravet 

 Konfidentialitet  

 Samtyckeskravet 

 

Frågor 

 

 Hur ser du på kommunikationen inom företaget? 

 Upplever du att samtliga inom företaget arbetar med samma målsättning? 

 Upplever du att du kan förändra din arbetssituation? 

 Upplever du att ledningen är tydlig med visioner och målsättning? 

 Hur upplever du stämningen på företaget? 

 Hur tycker du relationerna fungerar på företaget? 
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