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1 Inledning  
Begreppet organisationskultur har sedan åttiotalets början fått en ökad betydelse i 
företagsvärlden. Intresset för organisationskultur går att knyta an till japanernas ökade 
framgångar på marknaden som förklarades med hjälp av deras unika kultur. Frågor som 
forskare och företagsledning ställde sig var; Varför lyckas vissa företag bättre än andra? 
Har kulturen inom en organisation stor påverkan för framgång? (Alvesson, 2001; 
Kennedy & Deal, 1983) Intresset ökade ytterligare vid upptäckten av att ledare och 
företagsledning kunde använda organisationskulturen som verktyg för att styra 
medarbetare mot ett visst mål. Nya frågor som väcktes var; Kan företagsledningen 
påverka organisationens kultur för att nå framgång? Hur skapas och förändras en 
organisationskultur? (Kennedy & Deal, 1983) 

Precis som forskare och företagsledning tycker vi att relationen mellan 
organisationskultur och ledarskap är ett intressant fenomen som fångar vårt intresse. I 
litteraturen finns det mycket skrivet om ledarskap och organisationskultur samt hur en 
ledare bör agera för att kunna påverka och leda ett företag till framgång. Vad litteraturen 
däremot inte skriver mycket om är organisationskulturens påverkan på ledarskap. Det 
faktum att litteraturen i princip enbart behandlar ledarskapets påverkan på 
organisationskulturen tenderar att ge oss en uppfattning att det råder en orsak - verkan 
effekt dessa begrepp emellan, att det är ledare som utformar och styr 
organisationskulturen. Vi ställer oss därför frågan om organisationskulturen inte bör 
utöva en påverkan på ledarskapet likväl.  

Vi tog i inledningsstadiet av vårt uppsatsskrivande kontakt med företaget Södra Skog 
med en förfrågan om att få genomföra en studie på deras företag som skulle ligga till 
grund för vår kandidatuppsats. Med anledning av vårt intresse för organisationskultur 
och ledarskap tackade vi ja till erbjudandet om att undersöka Södra Skogs 
organisationskultur samt kulturens eventuella påverkan på ledarskapet. 
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1.1 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att analysera hur ett antal ledare inom Södra Skog 
uppfattar att organisationens organisationskultur har formats samt hur de uppfattar att 
organisationskulturen påverkar deras sätt att leda. 

1.2 Pedagogisk relevans 
En uppsats som skrivs inom den pedagogiska inriktningen på programmet för Personal 
och Arbetslivsfrågor bör inneha pedagogisk relevans. För att förtydliga hur vår uppsats 
är pedagogisk vill vi inleda med en definition av vad pedagogik är:  

 

”Pedagogik är den form av påverkan i en bestämd riktning som utövas mot en levande 
varelse i samhället” 

(Leino & Leino, 1992, s. 4) 

Eftersom vår utbildning inriktar sig på pedagogik i arbetslivet ger följande definition en 
ännu mer precis bild av det vi ämnar studera i vår uppsats: 

 

”Pedagogik med arbetslivsinriktning kan sägas vara det vetenskapliga studiet av 
påverkansprocesser i arbetslivet.”  

 

(Tedenljung & Rydhammar ur Tedenljung, 2001, s. 9) 

Med anledning av de två ovanstående citaten tycker vi att vårt problemområde har 
pedagogisk relevans. Vi har för avsikt att försöka förstå den påverkansprocess som 
organisationskulturen eventuellt utövar på ledare samt försöka se eventuella resultatet 
av denna påverkan.  

1.3 Begreppsförklaringar 
För att undvika begreppsförvirring gällande organisationskultur, företagskultur, 
ledarskap och ekonomisk förening väljer vi att definiera dessa begreppen i följande 
avsnitt. 

1.3.1 Organisationskultur och företagskultur 
Organisationskultur och företagskultur är ett begreppspar som ofta används synonymt. I 
studier av organisationer och management förekommer termerna i bland som utbytbara, 
i bland med olika innebörd. I de fall begreppen tudelas kännetecknas företagskultur av 
de ideal och värderingar som höga chefer eftersträvar medan begreppet 
organisationskultur beskriver hur kulturen inom organisationen ”egentligen” yttrar sig 
(Alvesson, 2001). 
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I nationalencyklopedin (2003) görs ingen distinktion mellan organisationskultur och 
företagskultur utan de två begreppen anses ha samma betydelse: 

”Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller 
annan organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av 

företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta.” 

 

Vi kommer inte att göra någon åtskillnad mellan begreppen organisationskultur och 
företagskultur i vår uppsats utan vi använder dem som överlappande. Våra 
intervjupersoner har använt sig av begreppen som om de vore synonyma och med 
anledningen av detta underlättar det för oss att följa denna linje och använda 
organisationskultur och företagskultur som likvärdiga. Likaså anser vi att den litteratur 
som vi har tagit del av inte har gjort någon medveten skillnad mellan 
organisationskultur och företagskultur utan behandlat begreppen som synonyma. 

 

Vår definition av organisationskultur överensstämmer med: 

“A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems 
of external adaption and internal integration, that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
precieve, think, and feel in a relation to those problems.” 

(Schein, 1985, s. 18) 

1.3.2 Ledarskap  
I en studie gällande ledarskap bör man ställa frågan vad ledarskap innebär. Vi väljer att 
grunda vår definition av ledarskap på: 
 

”Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what 
needs to be done and how it can be done effectively, and the process of facilitating 

individual and collective efforts to accomplish the shared objectives.” 
(Yukl, 2002, s. 7) 

1.3.3 Ekonomisk förening 
Vår studie baseras på Södra Skog som är en ekonomisk förening. För att läsaren skall 
kunna förstå vår empiri, analys och diskussion väljer vi att definiera innebörden av 
denna företagsform.  

En ekonomisk förening är en form av kooperativ som bedriver sin verksamhet till 
främjande av medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningsverksamhetens syfte är att 
öka medlemmarnas resurser genom att reducera utgifter samt få inkomster att växa 
utifrån en kooperativ grundtanke.  Medlemmarna är den grund som den ekonomiska 
föreningen bygger på och därav står organisationen öppen för den som vill bli medlem. 
På motsvarande sätt kan den som är medlem lämna föreningen. (Hemström, 2000; 
Nationalencyklopedin, 2003) 
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1.4 Avgränsningar  
Syftet med vår uppsats är att analysera ledarnas uppfattning gällande 
organisationskulturen inom Södra Skog. Uppsatsen baseras, med anledning av vår 
avgränsning, på vår tolkning av ledarnas uppfattningar om hur Södra Skogs 
organisationskultur har formats samt hur de uppfattar att Södra Skogs 
organisationskultur påverkar deras sätt att leda. 

Inom en organisation finns det både formella och informella ledare. En formell ledare 
har blivit tilldelad rollen och utnämnts till ledare medan den informella ledaren har 
förvärvat rollen som ledare genom antingen sina personliga egenskaper eller kunskap. 
(Bryman, 1992) I vår studie ämnar vi undersöka de formella ledarnas uppfattningar 
gällande deras ledarskap då vi av naturliga skäl inte kan veta vilka personer som är 
informella ledare. 

1.5 Södra Skog - organisationen som ledarna verkar i 
Vi har genomfört vår empiriska studie på Södra Skog. Södra Skog är en ekonomisk 
förening bildad 1938 av Gösta Edström och är en del i koncernen Södra. Edströms 
vision var att skapa ett värde ur skogen och bestämde sig för att starta upp ett 
skogsföretag till förmån för södra Sveriges privata skogsägare. Edströms livsverk har 
resulterat i en ekonomisk förening med 35 000 privata skogsägare belägna i södra 
Sverige. Södras uppgift är att främja lönsamheten hos de enskilda skogsägarna genom 
att handla, utveckla och förädla skogsråvaror och skogsprodukter, bedriva en aktiv 
näringspolitik samt tillhandahålla skoglig service för medlemmarna. Medlemmarna äger 
gemensamt koncernen bestående av en omfattande skoglig verksamhet samt industrier 
med tillverkning av olika produkter som säljs i hela världen. Södra har ca 3600 anställda 
och omsätter årligen 13 miljarder kronor.  

Vår studie har haft fokus på Södra Skog som har 456 anställda. Södra Skog försörjer 
hela koncernen med virkesråvara samt erbjuder skoglig service för de enskilda 
skogsägarna. Södra Skogs verksamhet sträcker sig från Skåne upp till Vänern och 
Vättern.  
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2 Organisationskultur och ledarskap i teorin 
Vi kommer i följande kapitel att redogöra för de teorier som vi baserar vår analys och 
diskussion på. Till att börja med kommer vi att föra en diskussion kring vårt 
tillvägagångssätt vid sökning av litteratur samt kritiskt granska de källor som vi har 
använt oss av i vår uppsats.  

2.1 Litteratursökning och urval 
För att inledningsvis få en uppfattning om vad organisationskultur och ledarskap 
innebär samt för att få en bred förståelse för dessa begrepp valde vi att genomföra tre 
olika sökningar. Vi utgick ifrån begreppen organisationskultur och ledarskap, dels var 
och en för sig dels de båda begreppen tillsammans. Vi började med att söka i databasen 
LOVISA där vi letade efter följande begrepp samt nära relaterade begrepp:  

 

Organisationskultur; organisationskultur, företagskultur, kultur, normer, värderingar, 
organisationsteori, organisationsstruktur  

 

Ledarskap; ledarskap, ledarstrategier, ledare, chefskap 

 

De ovanstående begreppen satte vi sedan ihop i olika kombinationer för att få fram mer 
preciserade sökresultat. Vi översatte även ett antal av dessa begrepp till engelska och 
sökte vidare i databaserna LOVISA, ELIN och LIBRIS. Med hjälp av de källor vi fick 
fram under denna första sökning kunde vi skapa oss en grundläggande teoretisk 
referensram. Efter att ha tagit del av dessa källors referenslistor kunde vi ta ytterligare 
ett steg i sökandet efter källor som berör det område som vi hade för avsikt att 
undersöka.  

De källor vi först kom i kontakt med var skrivna av författare som Bang, Yukl, Jacobsen 
och Thorsvik. Dessa källor i sin tur ledde oss vidare till författare som Alvesson, 
Schein, Argyris och Schön samt Arvonen. 

Sökandet av metodkällor skedde separat från övrig litteratursökning. Vi använde oss 
även då av databasen LOVISA. Våra sökord var: 

 Metod; metod, kvalitativa intervjuer, kvalitativa studier, metodologi 

Genom denna sökning kom vi i kontakt med böcker skrivna av författare som Trost, 
Bryman, Allwood, Holme och Solvang. Dessa författare gav oss en helhets bild över 
metodfrågor men väckte även vårt kritiska tänkande genom att visa på den problematik 
som finns inom metodologin. 

En forskare bör värdera de källor han/hon använder sig av och bedöma källornas 
trovärdighet då det ligger en risk i att godta källor utan kritisk granskning. Det är viktigt 
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att vara grundlig och inte acceptera allt som står skrivet (Bell, 2000; Denscombe, 2000). 
En bra och grundlig genomgång av litteratur kan även ge indikationer på trovärdighet i 
form av att forskaren är en påläst person som har kännedom om det område som 
studeras (Bryman, 2002). Vi utgick ifrån Bells (2000) kriterier för kvalitet när vi valde 
litteratur: 

- Vem är författaren? En indikation på god kvalité kan vara om källan är skriven 
av författare som är respekterade inom det egna forskningsområdet. 

- Vem har gett ut boken? Är det ett erkänt förlag eller ett universitetsförlag kan 
detta vara fingervisning på att källan är av kvalité.  

- Är boken en primär eller sekundär källa? Det är viktigt att man som forskare 
eller student i största utsträckning använder sig av primärkällor för att få den 
ursprungliga versionen av en teori. Risken med att använda sig av 
sekundärkällor grundar sig i den möjlighet att olika teoretiker har påverkat och 
gjort egna tolkningar av teorin. Detta kan leda till att andrahandskällor kan skilja 
sig från den ursprungliga teorin.  

- Har boken givits ut i tidigare upplagor? 

- Hur gammal är källan? Källans ålder är viktig då det finns en risk att den kan ha 
blivit inaktuell. (Bell, 2000; Denscombe, 2000)             

2.1.1 Källkritik 
Vi anser att boken Organisationskulturer skriven av Bang (1999) är en bra 
introduktionsbok att läsa för att skapa sig en grundlig förståelse för organisationskultur. 
Vi ställde oss dock kritiska till detta val av bok då den är en sekundärkälla och hänvisar 
till stor del till andra forskare och deras teorier. Vi undvek därför att använda oss av de 
teorier som Bang har hämtat från andra forskare och koncentrerade oss istället på att 
bara använda de teorier som Bang själv har skapat. I vårt letande av litteratur hjälpte 
Bang oss dock genom sina hänvisningar till andra författare att komma i kontakt med 
primära källor. 

I vissa fall hade vi problem med att hitta de primärkällor vi behövde och vi fick då 
istället använda oss av sekundärkällor. Yukls (2002) bok Leadership in Organizations 
är ett exempel på en sekundärkälla som vi använde oss av. Efter att vi bedömde boken 
utifrån Bells (2000) kriterier för litteratur ansåg vi att boken uppfyllde flera av Bells 
(2000) kriterier. Yukl är verksam vid State University of New York och är en erkänd 
författare inom ledarskapslitteraturen. Boken Leadership in Organizations har givits ut 
fem gånger tidigare och vi ansåg att detta borde ge en indikation på att boken har något 
att tillföra forskningen. 
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2.2 Organisation  
Grundtanken bakom begreppet organisation baseras på tron om att samarbete mellan 
individer utgör ett snabbare och bättre tillvägagångssätt för att uppnå ett mål än vad 
individuella prestationer innebär (Abrahamsson et al, 2002). Ett sätt att titta på en 
organisation är i bemärkelsen av ett företag och denna form av organisation 
karaktäriseras av att den:  

” har en arbetsfördelning och en administrativ apparat som med olika regler, 
värderingar och avtal som grund försöker säkra koordinering, kontinuitet och 

måluppfyllelse. ” 

(Bakka, et al, 1999, s.18 ) 

En organisation består av individer som den är i ständigt samspel med. Dessa individer 
förutsätts delta i verksamheten för att på ett medvetet sätt arbeta mot att lösa bestämda 
uppgifter samt att nå uppsatta mål (Abrahamsson et al, 2002). 

2.2.1 Organisationsmetaforer 
Som hjälpmedel för att förstå organisationer går det att använda sig av olika metaforer. 
Genom användandet av metaforer ges möjligheten att se på en organisation utifrån olika 
perspektiv (Morgan, 1999). Detta kan liknas vid att ”ta på sig olika glasögon” för att de 
olika linserna ska filtrera bort vissa saker och synliggöra andra (Bolman & Deal, 2001). 

2.2.1.1 Hjärna 
En organisation kan betraktas som en mänsklig hjärna om den fungerar som en lärande 
organisation (Morgan, 1999). Om en organisation och dess medlemmar genomgår en 
lärandeprocess går det att urskilja två grader av lärande, single- och double-looplärande. 
Single-looplärande karaktäriseras av ett lärande där individen analyserar och reflekterar 
över orsaken till varför en viss handling inte gav det resultat som förväntades. Efter det 
att individen tror sig blivit medveten om orsaken till att resultatet inte blev som önskat 
försöker individen förändra sitt agerande. Denna förändring sker inom ramen för de 
värderingar och normer som agerandet baseras på. Single-looplärande kännetecknas 
därmed av att sättet att agera på förändras men att de värderingar och normer som ligger 
till grund för agerandet förblir oförändrande. (Argyris & Schön, 1978) 

Double-looplärande utmärks, till skillnad från single-looplärande, av att individen 
ifrågasätter de värderingar och normer som hans/hennes agerade utgår ifrån. Individen 
förstår att det inte bara är agerandet som bör ändras utan ifrågasätter även de 
värderingar och normer som agerandet baseras på. Med anledning av denna insikt 
genomgår individen ett double-looplärande då han/hon omvärderar både handlingen 
samt de värderingar och normer som ligger till grund för handlingen. (Argyris & Schön, 
1978) 
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2.2.1.2 Politik 
Den politiska metaforen skildrar en bild av att organisatorisk verksamhet är 
intressebaserad. Organisationer betraktas ur denna metafor som politiska arenor 
bestående av olika individer med åtskilda intressen (Morgan, 1999). Uppfattningen av 
att en organisation består av individer med flera typer av mål samt olika former av 
intressen har kommit till uttryck i intressentmodellen. Intressentmodellen vill spegla alla 
de delar eller intressenter som medverkar i och påverkar en organisation. Alla individer, 
grupper och organisationer som har någon slags utbytesrelation med företaget i fråga 
kallas för intressenter. Det kan vara bland annat ägare, leverantörer, anställda och deras 
fackföreningar, stat, kommun och kunder. Samspelet mellan organisationen och 
intressenterna utgör en ständig maktkamp för att tillfredställa olika intressen. 
Organisationens mål är att försöka uppnå jämvikt i förhållande till intressenternas olika 
önskningar och krav (Bakka et al, 1999; Barnard, 1938). 

2.3 Organisationskultur  
I litteraturen finns det en mängd olika uppfattningar och definitioner gällande vad som 
kännetecknar en organisationskultur eller företagskultur. Inom samhällsvetenskapen har 
forskarna haft svårt att enas om en allmängiltig definition av begreppet 
organisationskultur. Kultur är abstrakt vilket resulterar i svårigheter att förklara vad det 
består av (Bang 1999). Organisationskultur skapas i ett socialt sammanhang och är ett 
resultat av att människor interagerar med varandra. Kulturen kan bibehållas, utvecklas 
eller förändras genom de människor som befinner sig inom organisationen (Schein, 
1985). 

Organisationskultur kan liknas vid ett minisamhälle som har egna karaktäristika och 
mönster som medlemmarna spontant följer. Detta mönster är djupt rotat, något som tas 
för givet och omedvetet påverkar medlemmarnas beteende (Morgan, 1999). 
Organisationskultur är människors uppfattningar om verkligheten samt hur och varför 
en människa handlar som hon gör. Människan har en önskan om att eftersträva ordning 
och mening i sina liv och organisationskulturen är ett hjälpmedel för att skapa detta 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

2.3.1 Organisationskulturens komponenter 
French och Bell (1978) använder den organisatoriska isbergsmodellen för att förklara 
begreppet organisationskultur. Författarna väljer att symboliskt visa sin definition av 
organisationskultur som ett isberg bestående av två komponenter, en formell, synlig del 
samt en informell, dold del. Den formella delen av organisationskulturen består bland 
annat av företagets mål, teknologi, struktur och skildras av författarna som den del av 
isberget som sticker upp över vattenytan. Den informella delen av isberget är dold under 
vattenytan och utgörs av bland annat värderingar, attityder, känslor, normer och är 
kärnan i kulturen. 

Schein (1985) menar att organisationskulturen består av tre nivåer vilka sträcker sig 
ifrån att vara på det omedvetna planet till att vara observerbart och uttalat. Författaren 
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väljer att kalla dessa tre kulturnivåer för grundläggande antaganden, värderingar och 
artefakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Schein, 1992, s. 17 

2.3.1.1 Grundläggande antaganden 
Kärnan i organisationskulturen utgörs av de grundläggande antagandena vilket går att 
likna vid den osynliga delen av isberget (French & Bell, 1978). De grundläggande 
antagandena kan även benämnas som kulturinnehåll då det är dessa antaganden som 
kulturen huvudsakligen består av (Bang, 1999). Antagandena är omedvetna, har starkt 
inflytande på medlemmarnas beteenden och är att kalla den sanning som medlemmarna 
i organisationen identifierar sig med. Detta mönster av grundläggande antaganden 
utvecklas efter hand och blir en del av människors medvetande eller snarare deras 
undermedvetna (Schein, 1985). Människor ser inte dessa antaganden som fasta 
principer utan som någonting som de spontant handlar efter. Inlärda svar och lösningar 
tas med tiden för givna och slutligen omvandlas de till att bli verkligheten. De två 
nedanstående kulturnivåerna, värderingar och artefakter, är i sig uttryck för de 
grundläggande antagandena (Abrahamsson et al, 2002; Schein, 1985).  

2.3.1.2 Värderingar 
Kulturnivån värderingar består av de värderingar som är medvetna och uttalade inom 
organisationen och står för hur organisationskulturen ”bör” vara (Schein 1985). Detta 
kan jämföras med Argyris och Schöns (1978) begrepp espoused theories som vill påvisa 
att värderingar kan avvika från vad som egentligen är den verkliga 
organisationskulturen. De menar att det kan finnas en skillnad mellan vad en 
organisation och dess medlemmar säger att de gör och det som organisationen och 
medlemmarna faktiskt gör. Espoused theories är de värderingar som medlemmarna 
explicit uttrycker medan theories in use är de värderingar som organisationskulturen 
implicit består av. I likhet skriver Morgan (1999) att det är vanligt att organisationer 
uppvisar vad han kallar för fragmentiserade kulturer vilket innebär att medlemmarna 
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inom en organisation säger att de handlar på ett visst sätt men egentligen handlar de på 
ett annat sätt.  

2.3.1.3 Artefakter 
Artefakterna utgör toppen av isberget och symboliserar den synliga delen av kulturen 
(French & Bell, 1978). Artefakterna är uttryck för de grundläggande antagandena i form 
av medlemmarnas kommunikationsvägar, beteende mönster och teknologi (Schein, 
1985). Bang (1999) väljer att kalla denna nivå för kulturuttryck. Kulturutryck innebär 
synliga produkter av kulturen, dock anser författaren att kulturutryck inte kan avläsas 
direkt som organisationskultur utan måste tolkas för att kunna avgöra vilken betydelse 
de har i den specifika organisationen. Schein (1985) delar in artefakterna efter hur de 
ges uttryck i tre olika grupperingar, artefakter som människors beteende, som verbala 
uttryck och som fysiska föremål.  

2.3.2 Organisationskulturens funktion 
Organisationskulturen fyller flera viktiga uppgifter inom en organisation. Den bidrar 
bland annat med att ge anvisningar på hur medlemmarna i organisationen ska hantera 
olika situationer då den fungerar som vägvisare och styr medlemmarnas beteende 
(Schein, 1985). Genom att organisationskulturen inverkar på människors handlingar 
behöver inte medlemmarna känna sig osäkra på hur de ska agera. Medlemmarna 
behöver inte tolka och omtolka innebörden av varje situation som de befinner sig i utan 
vet på förhand vad som är socialt accepterat (Alvesson, 2001).  

Kulturen lärs ut till medlemmarna som det rätta sättet att tänka, känna och uppfatta 
saker i organisationen. Genom denna socialiseringsprocess får medlemmarna lära sig 
vad som är rätt och fel samt hur de ska tackla problem (Schein, 1985). Kulturen påvisar 
hur ledare och anställda ska förhålla sig till varandra, relationer till kunder, hur kunskap 
och makt fördelas respektive används, samt hur saker och ting ska uppfattas och förstås 
(Alvesson, 2001). Om en medlem håller sig till dessa regler kommer de att uppträda 
enligt vad som kulturen menar är lämpligt beteende (Morgan, 1999).  

Kulturen fungerar inte bara som vägvisare och stöttepelare utan även som ett socialt kitt 
för medlemmarna i organisationen.  I och med att organisationskulturen förser 
medlemmarna med gemensamma normer och värderingar så samlar det medlemmarna 
kring något de delar med varandra. Ofta utvecklar det hos medlemmarna ett språk, en 
jargong, hierarkier etc., som är typiskt för deras organisation. (Hofstede, 1991; Schein, 
1985)    

2.3.3 Organisationskulturens egenskaper 
Beroende på hur väl förankrade värderingar och normer är inom en organisation kan 
organisationskulturen få olika skepnader.  
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2.3.3.1 Stark organisationskultur 
En organisation kan utmärkas av att ha en stark organisationskultur. (Deal & Kennedy, 
1983; Schein, 1985) En organisation som lyckats att skapa en stark kultur karaktäriseras 
av gemensamma värderingar som genomsyrar och styr medlemmarnas beteende. 
(Abrahamsson et al, 2002; Schein, 1985) 

Kultur påverkar i stort sätt allting inom en organisation, från befordringar och 
beslutsfattande till klädsel. Med anledning av detta anser Deal och Kennedy (1983) att 
en stark kultur är av stor betydelse för ett företags framgång. Ju starkare kulturen är 
desto mer tillit kan företaget ha till att medlemmarna agerar efter önskvärt mönster. 

”En stark kultur är ett mäktigt vapen för att styra beteenden.”  

(Deal & Kennedy, 1983, s. 29) 

En stark kultur kan dock bli ett hinder för utveckling. I situationer då organisationen kan 
tvingas genomföra en förändring eller anpassa sig till omgivningen kan den starka 
kulturen verka för att bibehålla ursprung och stabilitet. (Abrahamsson et al, 2002; 
Jacobsen & Thorsvik, 2002; Morgan, 1999) 

2.3.3.2 Enhetlig organisationskultur eller subkulturer 
Det finns delade meningar gällande om organisationskultur är ett enhetligt eller 
uppdelat fenomen. Flera organisationsforskare anser att det i alla organisationer kan 
finnas motstridiga uppfattningar gällande normer och värderingar som ger upphov till 
subkulturer. En organisationskultur är en konstruktion av verkligheten som inte alltid 
fullt ut delas av samtliga medlemmar i organisationen utan ger upphov till subkulturer 
istället för en enhetlig kultur. Denna subkulturella uppdelning kan bland annat bildas 
som en följd av skiljaktighet i ståndpunkter men även som följd av kön, utbildning 
och/eller vänskapsgrupper. Subkulturer kan prägla medlemmarnas normer och 
värderingar i lika hög grad som den övergripande kulturen. Subkulturens 
genomslagskraft är dock avhängig hur pass stark eller svag organisationens 
övergripande kultur är. (Bang, 1999; Deal & Kennedy, 1983; Morgan, 1999) 

Schein (1985) är av den åsikten att en organisationskultur är enhetlig. Han menar att om 
det går att urskilja gemensamma värderingar och grundläggande antaganden inom en 
organisation kan man tala om en enhetlig kultur, trots att det inom kulturen kan finnas 
olika subkulturer. Schein (1985) åsyftar att när en organisation genomgår en kris eller 
möter en konkurrent blir dessa gemensamma värderingar och antaganden väldigt 
påtagliga och visar på en enhetlig kultur som genomsyrar hela organisationen.  

2.3.4 Faktorer som påverkar organisationskulturen 
Ett företags ledning har givits en betonad roll gällande påverkansprocesser på 
organisationskulturen. Men självfallet står inte ledarna ensamma i formandet av 
kulturen (Bakka et al, 1999). Det går överlag att kategorisera in olika påverkansfaktorer 
i tre områden. Omgivningen, kulturutvecklingsprocesser samt människor är de tre 
faktorer som präglar organisationskulturens skepnad (Bang, 1999). 
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2.3.4.1 Omgivningen 
Alla organisationer är i skiftande grad påverkade av den omvärld som verksamheten 
befinner sig i. Omgivningsfaktorer i form av vilken bransch företaget verkar inom, 
vilken markand, inom vilket land samt vilken teknik organisationen har påverkar 
kulturen (Bang, 1999; Deal & Kennedy, 1983). Inom det land som organisationen 
befinner sig i finns en nationell kultur som sätter sin prägel på kulturen. Praxis inom ett 
land är inte lika säkert tillämpbart inom ett annat. Lagstiftning varierar och påverkar 
organisationen och dess anpassning till omgivningen (Bang, 1999).  

Ytterligare omgivningsfaktorer som påverkar organisationskulturen är kriser och 
konflikter. Kriser och konflikter, inom men även utanför organisationen, tenderar att 
prägla organisationskulturen. Om organisationen upplever ekonomiska svårigheter eller 
har problem att uppnå målsättningar kan dessa förhållanden förändra kulturen (Schein, 
1985).  

2.3.4.2 Kulturutvecklingsprocess 
Den naturliga utvecklingen kan påverka organisationskulturen. Om omgivningens 
förutsättningar förändras bör även företagets organisationskultur förändras för att bättre 
passa in i omgivningens krav (Schein, 1985).  

Vidare påverkas organisationskulturen av olika planerade utvecklingsinsatser som 
organisationen väljer att investera i. När en organisation väljer att arbeta med att 
utveckla organisationen fungerar det också som förändringsverktyg av kulturen. 
Utbildningar, lagutveckling, olika kompetenssatsningar resulterar ofta i att kulturen 
styrs i en viss riktning (Schein, 1985). 

När ett företag rekryterar en ny medlem till verksamheten krävs det ofta att personen 
genomgår någon slags av socialiseringsprocess. Medlemmen tar på så sätt del av 
organisationens värderingar, normer och blir socialiserad in i vad organisationskulturens 
medlemmar tycker och tänker gällande flera olika saker.  Socialiseringen kan ske 
antigen på formell eller informell basis, genom utbildning eller personlig inskolning av 
arbetskamrater och ledare. (Schein, 1985) 

2.3.4.3 Individer 
Det pågår en ömsesidig påverkan mellan organisationskulturen och dess medlemmar. 
Den människa som formar grunden för organisationskulturen i ett företag är ofta 
företagets grundare. Grundaren är många gånger en person med framträdande 
personlighet och starka åsikter gällande hur organisationen skall bedrivas samt hur 
hans/hennes vision skall uppnås. Grundaren försöker ofta överföra dessa åsikter och 
värderingar på medarbetare och sätter på så vis sin prägel på organisationen och dess 
verksamhet. (Abrahamsson, 2002; Alvesson, 2001; Schein, 1992)  

De människor som arbetar inom organisationen är också delaktiga i kulturens 
utformning och bidrar på så sätt med sin personliga prägel (Schein, 1985). Även de 
personer som rekryteras in i en organisation kan påverka kulturen avsevärt. De nya 
medlemmarna för med sig värderingar och normer från tidigare arbetsplatser och 
omvärlden i stort vilket kan röra runt i grytan. De nya personerna kan influera och ha 
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inverkan med sina personligheter, bakgrunder och kunskaper. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002; Schein, 1985)  

2.4 Ledarskap  
 

”There are almost as many different definitions of leadership as there are persons who 
have attempted to define the concept”  

(Stodgill, 1974, s.7) 

Tanken i ovanstående citat går det att återfinna även hos Yukl (2002) som anser att det 
finns ett stort antal definitioner av ledarskap. I litteraturen är begreppet ledarskap 
omdiskuterat och antalet uppfattningar och definitioner gällande ledarskapets innebörd 
är många (Bryman, 1986). Vanligen återkommande element i olika 
ledarskapsdefinitioner är bland annat mål, måluppfyllelse, grupp, organisation, struktur, 
påverkan, makt, expertis, kontroll och auktoritet. De flesta definitioner av ledarskap 
kännetecknas av att ledarskap utgör en påverkansprocess (Stodgill 1974; Yukl, 2002). 
Stodgill (1974) utvecklar tanken om att ledarskap handlar om en påverkansprocess och 
menar att ledaren ska influera medlemmarna att arbeta mot och uppnå organisationens 
mål. Ledarskap karaktäriseras av förmågan att formulera nya mål samt inspirera 
människor till arbetsinsatser och samarbete (Bakka, et al, 1999). Arvonen (1989) anser 
att ledarens främsta uppgift är analysera omvärlden och utifrån denna analys formulera 
mål och visioner för hela organisationen. 

2.4.1 Ledarstilar 
En ledare kan utöva sitt ledarskap på olika sätt och kan på så vis kategoriseras in under 
olika ledarstilar (Andersen, 1994). Genom att tala om begreppet ledarstil åsyftas vad 
som är karaktäristiskt för respektive stil och vid studium av olika ledarstilar kan man se 
vilken effekt en ledares olika handlingar kan generera (Andersen, 1994). Det är svårt att 
göra avgränsningar dessa stilar emellan då gränserna är förhållandevis flytande och en 
ledare kan inneha en eller flera stilar (Bakka, 1999). Beroende av vad ledaren har sin 
fokus på eller om man tror att ledarskapet är avhängig situationen kan man benämna 
ledarstilen som antingen verksamhets- eller relationsinriktad samt situationsanpassat 
ledarskap (Yukl, 2002). 

2.4.1.1 Verksamhetsinriktad ledarstil 
Verksamhetsinriktat ledarskap utgör en av de dimensioner som ledarstilar vanligtvis 
delas in i (Arvonen, 1989).  Vi har valt att nedan presentera de ledarstilar som har fokus 
på organisationens och verksamhetens mål.  

2.4.1.1.1 Ledning via visioner 
Ett sätt att leda de anställda är via visioner. En vision är en möjlig och önskvärd 
förhoppning om var organisationen ska befinna sig i framtiden (Arvonen, 1989). Denna 
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ledarstil grundar sig på att organisationens vision är internaliserad hos medarbetarna. 
Denna förankring leder till att medarbetarna handlar utifrån en övertygelse, gällande 
visionen som de ser som självklar (Sandberg, 1987). När visionen är väl förankrad blir 
organisationens mål även de anställdas mål. För att denna förankring ska vara möjlig 
krävs att det råder konsensus kring visionen samt att de anställda accepterar 
organisationens mål och tror på den (Arvonen, 1989). 

För att visionen ska nå bästa effekt bör den vara unik i någon form, exempelvis kan den 
vara tilltalande ur filosofiskt eller moraliskt perspektiv samtidigt som den ska den vara 
att betrakta som en utmaning. Formuleringen av en vision är en omfattande process då 
målformuleringen är beroende av både externa förutsättningar samt den egna 
organisationens förmåga och förutsättningar. Det är sedan ledarens ansvar att initiera 
och förankra visionen samt att driva arbetet mot målen. En fördel med att leda via 
visioner är att organisationens ledning inte behöver kontrollera det operativa arbetet 
utan visionen fungerar som ett styrmedel för medarbetarna. (Arvonen, 1989) 

2.4.1.1.2 Uppgiftsorienterat ledarskap 
Ett uppgiftsorienterat ledarskap kännetecknas av att ledaren koncentrerar sig på 
uppgiftsorienterade funktioner istället för att delta i den operativa verksamheten. 
Ledaren fokuserar på planering, schemaläggning, samordning av de anställda för att 
uppnå högsta möjliga effektivitet samt uppnå verksamhetens mål. (Blake et al, 1987; 
Yukl, 2002) 

2.4.1.2 Relationsinriktad ledarstil 
Relationsinriktat ledarskap utgör, precis som det verksamhetsinriktade ledarskapet, en 
av dimensionerna som ledarstilar vanligtvis delas in i (Arvonen, 1989).  Nedan 
presentera vi de ledarstilar som har fokus på de mellanmänskliga fenomen.  

2.4.1.2.1 Medarbetarorienterat ledarskap 
Inom ett medarbetarorienterat ledarskap inriktar ledaren sig på att effektivisera 
verksamheten genom att se till mänskliga relationer inom organisationen. Den 
medarbetarorienterade ledaren uppträder stöttande och hjälpsamt mot de anställda samt 
försöker förstå vilka problem de anställda upplever i sitt arbete och stöttar dem i att 
finna lösningar (Blake et al, 1998). En parallell kan dras till Yukls (2002) 
relationsorienterade ledarstil där han menar att de mänskliga relationerna bör betonas 
för att uppnå effektivitet. En ledares uppgift är att vägleda och sätta upp mål för de 
anställda för att därefter låta dem finna egna vägar att genomföra sitt arbete på. Ledaren 
bör även vara mån om att de anställda känner sig värdefulla samt viktiga för 
organisationen (Blake et al, 1998; Yukl, 2002).  

2.4.1.2.2 Deltagande ledarskap 
Det deltagande ledarskapet innebär att ledarskapet är grupporienterat istället för 
individorienterat (Yukl, 2002). Grundtanken för det deltagande ledarskapet utgår ifrån 
att gemensamma mål ska uppnås genom att medlemmarna är delaktiga i beslut och 
planering samt att organisationen grundar sin verksamhet på demokratisk basis. 
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Ledarens roll är att främja god kommunikation, samarbete samt konfliktlösning för att 
gruppens arbete ska leda till effektivitet. (Bakka et al, 1999; Yukl, 2002) 

2.4.1.2.3 Coachande ledarskap 
Begreppet coachande ledarskap härstammar från idrottsvärlden och blir allt vanligare 
som ledarstil inom organisationer. Coaching handlar i stora drag om att hjälpa andra 
människor att komma till insikt om sina egna förmågor och skickligheter. Ett coachande 
ledarskap kännetecknas av att ledaren skall uppmuntra och engagera medarbetarna inför 
arbetsuppgifterna (Bakka et al 1999; Whitmore, 2000). Coaching baseras på att ledaren 
stöttar sina medarbetare genom lyhördhet och kommunikation. Vidare ska ledaren vara 
tålmodig samt intresserad av sina medarbetares idéer och synpunkter för att kunna guida 
medarbetarna mot målet. (Whitmore, 2000) 

2.4.1.3 Situationsanpassat ledarskap 
Det finns forskning som har kommit fram till att det inte bara är ledarens handlingar 
som avgör hur effektivt ledarskapet blir. Ledarskapet är även situationsbetingat vilket 
innebär att ledarskapet anpassas efter organisationens medarbetare. Den ledarstil som är 
bäst i en situation behöver inte tvunget vara bäst i en annan situation. Att ledarskapet 
skiftar beror på att medarbetarna inom organisationen befinner sig i olika 
mognadsstadier där de klarar av att ta olika mycket ansvar vilket resulterar i olika krav 
på ledarskapet. Ledarskapet måste således vara mera omfattande gällande exempelvis 
nyanställda jämfört med de personer som har varit verksamma en längre tid och därmed 
vet vad som förväntas av dem (Blanchard & Hersey, 1988; Bolman & Deal, 1997; Yukl, 
2000) 

2.5 Relationen organisationskultur - ledarskap 
Hur ledarskap kan påverka organisationskulturen är omdiskuterat i litteraturen. Det 
finns mycket litteratur gällande hur ledare ska kunna använda kulturen för att kunna 
påverka medarbetare i önskad riktning. Ledningens påverkan på kulturen är den faktor 
som fått mest uppmärksamhet inom forskningen gällande relationen mellan ledarskap 
och organisationskultur och intresset kring ledningen grundar sig i tron att ledningen är 
den faktor som utgör störst påverkan på organisationskulturen (Bang, 1999; Deal & 
Kennedy, 1983; Schein, 1985; Yukl, 2002). Däremot hur organisationskulturen 
påverkar ledarskapet finns det lite forskning om i litteraturen. De författare som berör 
ämnet nämner denna påverkansprocess enbart i förbi farten och går inte in på djupet i 
detta resonemang.  

Ledningen har en central roll för organisationskulturens utformning och kan påverka 
organisationskulturen på flera olika sätt. En ledare kan medvetet eller omedvetet 
använda sig av olika faktorer för att förmedla sina ståndpunkter och värderingar för att 
styra och utöva inflytande på kulturen. Ledaren kan föra vidare eller förändra 
organisationskulturen genom sitt sätt att agera då ledaren genom sina handlingar kan 
symboliskt kommunicera olika värderingar som i sin tur påverkar organisationskulturen 
(Alvesson, 2001; Schein, 1992).  
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En ledare kan förmedla en bild av vad han/hon tycker är viktigt genom att rikta sin 
uppmärksamhet på saker som bör prioriteras. Detta tar sig till uttryck genom vad 
ledaren pratar om, frågar om samt visar vad han/hon värdesätter och kritiserar 
(Alvesson, 2001; Schein, 1985). Bilder, språk, historier och ceremonier är olika uttryck 
för organisationskulturen genom vilka ledningen kan skapa mönster inom 
organisationen som gynnar verksamheten (Morgan, 1999). En ledare kan även påverka 
kulturen genom att verka som normsättare. Ledare kan genom sitt sätt att agera 
förmedla normer och förväntningar genom att uppträda lojalt, själuppoffrande och 
serviceinriktat även utanför vad som arbetet förutsätter. Även arbete gällande 
rekrytering samt vid kriterier för anställning kan ledare påverka organisationskulturen. 
Ledaren kan vid dessa situationer styra organisationskulturen genom urvalet vid 
nyanställning. (Alvesson, 2001; Schein, 1992)  

Hur stor påverkan ledaren har på organisationskulturen beror på i vilket skede 
organisationen befinner sig i (Schein, 1985). Det är i regel mycket svårare att förändra 
kulturen i redan existerande organisationer än vad det är att skapa kultur i en nyskapad 
organisation. En anledning till varför det kan finnas svårigheter med att förändra en 
etablerad kultur kan vara att de värderingar som finns inom organisationen är djuprotade 
och tas för självklara. Kulturen kan vara intimt sammanbundet med organisationens 
förflutna och den stolthet som kan ha uppstått där ur. (Yukl, 2002)   

Den existerande kulturen i en organisation utgör ofta kriterier för ledarskap och dess 
egenskaper (Bolman & Deal, 2001; Schein, 1985). Kulturen bestämmer hur ledarskapet 
ska se ut och utföras men även vilka begränsningar ledarskapet inom organisationen 
har. En ledare måste anpassa sitt ledarskap efter de värderingar och normer som 
organisationskulturen och dess medlemmar lever efter. En ledare är inte helt 
underordnad organisationskulturen utan har möjlighet att påverka organisationskulturen. 
För att denna påverkan ska vara möjlig krävs dock att ledaren är medveten om att 
medarbetarna har vissa värderingar och normer som de efterlever. (Alvesson, 2001) 

De kulturella värderingar som en organisationskultur kan bestå av påverkar ofta urvalet 
av nya ledare samt sätter upp de förväntningar som organisationen vill att ledarna ska 
åstadkomma (Alvesson, 2001). I framgångsrika organisationer har kulturen ofta en 
större påverkan på ledarskapet än vad ledarna har på kulturen (Yukl, 2002). 
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3 Metod 
Vårt metodkapitel består av en detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt i studien. 
Avsikten med denna redogörelse är att skapa underlag för läsaren att skapa sig en 
uppfattning om studiens valda metodik, dess relevans för syftet samt dess hållbarhet för 
de slutsatser och tolkningar som dras i uppsatsen (Backman, 1998). 

3.1 Utgångspunkter  
Under en metodföreläsning fick vi lära oss att man inte bör ”spänna vagnen framför 
hästen” då valet av metod är nära sammankopplat med uppsatsens syfte. Det är syftet i 
en uppsats som ska styra valet av undersökningsmetod (Holme & Solvang, 1991). I 
denna uppsats har vi som syfte att analysera hur ett antal ledare inom Södra Skog 
uppfattar att organisationens organisationskultur har formats samt hur de uppfattar att 
organisationskulturen påverkar deras sätt att leda. 

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
För att beskriva vår metodologiska utgångspunkt vill vi inleda med: 

”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut 
och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur 
deras livsbetingelser ser ut så ska jag inte räkna utan söka finna variation och försöka 

förstå deras situation (kvalitativ metod)”. 

(Trost, 1997, s.16) 

Inom samhällvetenskapen är det vanligt att forskare tillskriver sig antingen den 
kvalitativa eller den kvantitativa forskningsstrategin beroende på syftet med 
undersökningen. Forskare med målsättning att förstå och tolka företeelser i verkligheten 
anger sig tillhöra den kvalitativa sidan medan forskare som har för avsikt att mäta och 
förklara företeelser anger sig tillhöra den kvantitativa (Bryman, 2002). Allwood (1999) 
menar att det finns en problematik med att skilja på kvalitativ och kvantitativ forskning. 
I enighet menar Åsberg (2001) att kvalitativ och kvantitativ metod är en orimlighet. Han 
menar att dessa begrepp syftar på de data som studien belyser. Data kan vara kvalitativt 
eller kvantitativt i den mening det speglar eller representerar kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper hos ett fenomen, inte hos en metod. 

Vårt huvudsakliga syfte med vår studie var att få förståelse och ökad kunskap angående 
hur ledare uppfattar att organisationskulturen påverkar deras ledarskap. Vi ville komma 
i besittning av data som gav oss djupgående inblick i relationen organisationskultur och 
ledarskap. Vi hade inte för avsikt att i vår studie göra några generaliseringar för att 
uttala oss om hur det överlag fungerar i organisationer gällande deras 
organisationskulturers påverkan på ledarskap. Vår tyngdpunkt var att försöka förstå den 
sociala verklighet så som ledarna inom Södra Skog tolkar den.  
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Med anledning av detta anser vi oss ha tydliga drag av den kvalitativa 
forskningsstrategin då vårt syfte med undersökningen var att försöka förstå och få en 
mer detaljerad och djupare insikt för hur organisationskulturen tar sig uttryck hos 
ledare. Vårt val av metod grundade sig i att vi ville skapa oss en förståelse för ett enskilt 
falls organisationskultur och dess påverkan. Denna förståelse försökte vi att skapa 
genom att analysera ledarnas uppfattningar och ge vår tolkning av deras upplevelser.  

3.1.2 Deduktion, induktion eller iterativ ansats 
När en forskare väljer att tillskriva sig en forskningsstrategi, antingen kvalitativ eller 
kvantitativ, förutsätter samhällsvetenskapen att han/hon innehar vissa filosofiska 
grundantaganden (Allwood, 1999). Kvalitativ forskning karaktäriseras av en induktiv 
syn på relationen teori och empiri det vill säga att teori skapas genom det empiriska 
forskningsresultatet. Den kvantitativa strategin kopplas samman med den deduktiva 
ansatsen det vill säga att en forskare formulerar en hypotes utifrån tidigare kunskap 
baserad på teori (Bryman, 2002). Kopplingen mellan kvalitativ/induktion samt 
kvantitativ/deduktion inte är att tas för given (Allwood, 1999). Dessa ställningstaganden 
bör inte ses som något tvunget utan dessa ståndpunkter ofta kan ingå i både kvalitativ 
och kvantitativ forskning (Allwood, 1999).  

I vår uppsats valde vi att i det närmaste använda oss av en iterativ och inte en induktiv 
ansats. Den iterativa ansatsen kännetecknas av att forskningen pendlar mellan teori och 
empiri. Denna forskning karaktäriseras av att vara en blandning mellan de två 
föregående strategierna vars princip bygger på att under tiden som studien äger rum går 
forskningen fram och tillbaka för att fylla i luckor i teorin och testa mot empirin 
(Bryman, 2002). Vi inledde vår studie med att bygga upp och fördjupa vår teoretiska 
referensram. Detta tillvägagångssätt gav oss en bra grund och fördjupad kunskap om 
ämnena organisationskultur och ledarskap. Utifrån dessa kunskaper utformade vi sedan 
vår frågeställning och skapade vår intervjuguide som låg till grund för vår empiriska 
undersökning. Under studiens gång var vi öppna för möjligheten att återgå till olika 
teorier för att fylla på vår referensram när det visade sig att de kunskaper vi besatt inte 
var tillräckliga för att genomföra intervjuerna på bästa sätt. Vi använde oss kontinuerligt 
av teori och empiri för att kunna komplettera teoriavsnittet på de områden där det 
behövdes.   

3.1.3 Förförståelse 
Vi kom i kontakt med Södra Skog genom att en av oss har en familjerelation till en 
medarbetare inom företaget. Denna relation har lett till att denna skribent ”i hemmet” 
har fått en bild av företaget. Skribenten har själv dock aldrig tidigare varit verksam 
inom företaget utan har fått sin förförståelse genom sin familjemedlem.  

Ytterligare en förförståelse som kan ha påverkat vår studie är att vi båda har ett synsätt 
som sympatiserar med de tankar som det kooperativa tänkandet innebär. Vi tycker att 
Södra Skogs affärsidé har en human och sund innebörd och eftersom att vi var 
medvetna om våra ståndpunkter försökte vi förhålla oss så neutrala som möjligt.  
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3.2 Genomförande 
Det första steget i vår empiriska undersökning var att vi åkte till företaget Södras 
huvudkontor för att träffa vår kontaktperson på Södra Skog. Detta möte resulterade i att 
vi skapade oss en bild av företaget och dess verksamhet.  

3.2.1 Urval 
I en kvalitativ studie är urvalet avhängigt de data som samlas in. Forskaren skall 
genomföra sin undersökning tills dess att ny data ej framkommer (Bryman, 2002). Trost 
(1997) menar dock att det kan vara en fördel om studien koncentrerar sig på ett mindre 
urval. Möjligheterna att skapa sig en överblick och urskilja mönster vid 
undersökningstillfällen blir då lättare. Ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett 
flertal intervjuer som inte är lika väl genomförda (Trost, 1997). 

I samarbete med vår kontaktperson valde vi ut sex stycken intervjupersoner som vi 
ansåg vara lämpliga för vår studie. Urvalet av dessa personer grundade sig på ett 
strategiskt urval (Trost, 1997) då vi valde att intervjua de personer som vi ansåg bäst 
kunde uttala sig om hur ledare uppfattar att Södra Skogs organisationskultur är 
utformad och dess påverkan på deras ledarskap nämligen sex stycken ledare inom Södra 
Skog. 

Vårt första urvalskriterium var att vi var intresserade av att studera hela företagets 
organisationskultur, och inte en subkultur inom företaget. Detta kriterium gjorde att vi 
bestämde oss för att genomföra undersökningen på företagets olika skogsbruksområden 
runt om i södra Sverige. Den geografiska placeringen av intervjupersonerna var för oss 
av teoretisk betydelse då vi ansåg att det var lättast att få en helhetsbild över företagets 
organisationskultur genom att intervju ledare på olika orter (Trost, 1997). Då vi är 
strategiska i vårt urval av geografiska verksamhesområden blev konsekvensen att våra 
sex intervjupersoner är män i åldern fyrtio till femtiofem.  

Vi tror inte att vår kontakt person försökte styra urvalet av intervjupersoner för att ställa 
företaget i positiv dager. Vi är av den åsikten att vår kontaktperson var angelägen om att 
hjälpa oss att få ett så brett urval som möjligt för studiens bästa. Detta för att företaget 
Södra har ett egenintresse i undersökningen då de har för avsikt att använda sig av 
resultatet i framtiden.  

3.2.2 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då vår 
avsikt var att förstå hur intervjupersonerna tänker, känner samt vilken 
verklighetsuppfattning han har. Med Brymans (2002) terminologi skulle vi säga att 
intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Detta innebar att vi skapat en 
intervjuguide med frågor som vi ville ha svar på. Frågorna utformades med Södras 
kärnvärden i åtanke som vi fick ta del av under vårt första besök hos Södra Skog. 
Intervjuguiden bestod inte av standardiserade frågor för att undvika styrning av 
intervjun (Holme & Solvang, 1997). Den semistrukturerade intervjun och dess 
intervjuguide karaktäriseras av att intervjuperson har möjlighet att prata öppet, utveckla 
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sina svar och beskriva sina upplevelser. Forskaren ska först och främst agera som guide 
och lotsa intervjupersonen genom intervjuguidens områden (Bryman, 2002). Denna 
struktur på intervju gör att intervjupersonen får ett stort utrymme till att utveckla sina 
svar (Denscombe, 2000). Som komplement till frågorna avslutade vi vår intervju med 
att visa intervjupersonerna ett papper med ett antal nedskrivna ord. Dessa ord var Södras 
kärnvärden som företaget delgivit oss. Vi bad intervjupersonerna tala fritt kring dessa 
ord och berätta för oss, om eller hur, han upplever dessa kärnvärden i organisationen.  

3.2.3 Intervjugenomförande 
En vecka innan intervjuerna genomfördes skickade vi e-mail (se bilaga 2) till var och en 
av de personer som skulle delta i undersökningen med information gällande vår studie 
samt en bekräftelse av tid och datum för intervjun. Vi frågade även om 
intervjupersonerna misstyckte om vi använde bandspelare under intervjun samt 
förklarade att intervjuerna skulle ske konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes på 
respektive intervjupersons rum alternativt konferenslokal på företaget och varade under 
en till en och en halv timme. Utförandet organiserades på så sätt att vi båda turades om 
att ställa frågor och följdfrågor. Inledningsvis började vi med att tala om 
intervjupersonens bakgrund för att sedan övergå till frågor gällande personens syn på 
organisationskultur och ledarskap samt Södra Skogs kärnvärden. Vi gjorde upprepade 
återkopplingar till vad intervjupersonen sagt för att skapa en dialog och för att försäkra 
oss om att vi förstod vad han menade. Fördelen med att vara två intervjuare var att vi 
hade möjligheten att efteråt kunna komplettera varandras iakttagelser och tolkningar 
samt sedan kunna diskutera den data vi samlat in. Efter godkännande av samtliga 
intervjupersoner spelades intervjuerna in på band. Detta var till stor förtjänst då vi inte 
gick miste om viktig information utan kunde koncentrera oss på vad intervjupersonen 
sa. Banden har efter slutfört arbete att spelats över (Trost, 1997). Under kvalitativa 
intervjuer är det av betydelse att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson är bra. 
Människor har en förmåga att försöka ge en så positiv bild av sig själva och svara så 
som de tror att intervjuaren önskar. För att undvika intervjuareffekten försökte vi att inta 
ett ödmjukt förhållningssätt gentemot intervjupersonerna och ansträngde oss för att vara 
lyhörda. (Holme & Solvang, 1997) 

Vi valde att genomföra en pilotintervju med en ledare inom samma organisation innan 
vi genomförde de ”riktiga” intervjuerna. Att genomföra en pilotstudie är inte enbart 
önskvärt för att kunna kontrollera sina frågor och upptäcka eventuella felkonstruktioner 
utan även för att se om intervjun är bra i sin helhet (Bryman, 2002).  

3.2.4 Bearbetning av data 
När intervjuerna var genomförda valde vi att skriva ut dem i sin helhet. Detta 
tillvägagångssätt underlättade för oss när vi senare skulle upptäcka mönster eller något 
särskilt uttalande som vi tyckte var intressant. Vi sammanställde intervjuerna genom att 
tematisera intervjupersonernas olika uppfattningar.  Likaså tematiserade vi empirin 
utifrån faktorer som olika organisationsforskare anger som påverkansfaktorer på 
organisationskulturen samt utifrån olika faktorer gällande ledarskap. 
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3.3 Metoddiskussion 
En forskare bör på ett medvetet sätt kunna diskutera sina ställningstaganden och framför 
allt konsekvenserna av dem. Konsten med forskning är att inse att de val som görs 
under studiens gång påverkar resultatet. Medvetenhet bakom forskning är viktigt att 
understryka eftersom de val som görs kan vara av stor betydelse för studiens kvalitet. 
(Allwood, 1999)   

3.3.1 Studiens kvalitet 
En del av metoddiskussionen innebär att diskutera studiens kvalitet. För att bedöma och 
värdera vår studies kvalitet utgick vi i från begreppen trovärdighet, rimlighet samt 
samvetsgrannhet (Patel & Tebelius, 1987).  

Trovärdighet grundar sig på att skribenten av studien ska kunna påvisa att de tolkningar 
och slutsatser som dragits inte är baserade på förutfattade meningar eller stereotypa 
uppfattningar. (Patel & Tebelius, 1987). Trots att vi sympatiserar med Södra Skogs 
affärsidé försökte vi att inta ett kritiskt förhållningssätt. I och med att vi var medvetna 
om vår egen syn på Södra Skog försökte vi att analysera och dra slutsatser utan att bli 
påverkade av våra förutfattade meningar.  

För att ytterligare höja trovärdigheten i vår studie försökte vi att minimera vår 
förförståelse för Södra Skog. Att inneha en förförståelse kan påverka de olika stegen i 
en studie, både vad det gäller val av problemområde, den teoretiska biten samt 
frågeställningen. Värdepremisser kan bli tydliga och påverka undersökningens 
utformning (Holme & Solvang, 1997).  Genom att vi i samrådan med vår kontaktperson 
på Södra Skog arbetade fram strukturen för vår undersökning menar vi att våra 
förutfattade meningar har minimerats. Vi anser att vi försökte att minska förförståelsen 
genom att vårt val av problemområde nästan uteslutande var vår kontaktpersons förslag. 
Vi kunde därav inte rikta vår studie mot de eventuella föreställningar vi hade sedan 
tidigare om företaget. Beslut gällande vår frågeställning togs gemensamt av oss 
tillsammans med vår kontaktperson. Konsekvensen av detta beslut blir att vår 
förförståelse inte får så stor betydelse för studien. Vår kontaktperson var därefter inte 
delaktig i uppsatsskrivandet vilket medförde att inte heller denna persons förförståelse 
kunnat påverka studien.  

Rimlighet i en studie kan påvisas genom att skribenten visar att de tolkningar som gjorts 
är rimliga. Detta sker om skribenten kan visa att de tolkningar som är gjorda är 
tillämpbara i olika situationer och är understödda av ett rikligt material (Patel & 
Tebelius, 1987). Vi menar att vår studie karaktäriseras av att vara rimligt då de 
tolkningar vi gjorde baserades på ett rikt material och både gällande empiri och teori. 

Samvetsgrannhet baseras på hur utförligt skribenten redogör för sina utgångspunkter 
och tillvägagångssätt (Patel & Tebelius, 1987). I vår studie valde vi att presentera vårt 
tillvägagångssätt på ett tydligt och detaljerat sätt. Genom denna presentation anser vi att 
läsaren kan skapa sig en uppfattning om vår metodologi samt hur relevant vår metod är i 
förhållande till vårt syfte. Med anledning av att läsaren kan följa vår arbetsgång anser vi 
oss höja samvetsgrannheten i vår uppsats. 
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3.3.2 Nackdelar med vald metod 
Forskare inom den kvalitativa forskningen brukar kritiseras för att inte inneha ett 
objektivt förhållningssätt och att forskningen på så sätt färgas av hans/hennes 
uppfattning (Bryman, 2002). Den ”sanning” som forskaren beskriver är en tolkning av 
verkligenheten. Att tro att något verkligen förhåller sig på det sätt som forskaren 
framhåller är enligt Alvesson (1999) ”ett romantiskt sätt” att se på intervjuer. Vi är 
medvetna om att alla de val vi gjort under studiens gång kan ha inverkat på 
undersökningens resultat. Vi vet även att det praktiskt taget är omöjligt att ge en 
objektiv beskrivning av en kultur utan att färgas av det man ser. Vi är själva produkter 
av olika kulturer, kanske inte helt olika organisationen Södra Skogs, vilket kan göra det 
svårt för oss att utläsa och tolka organisationskulturen då det där kan finnas saker som 
vi redan tar för givna. (Bang, 1999) 

Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt då vår avsikt var att få en djupare förståelse för 
ledares uppfattningar, vilket var svårt med en kvantitativ studie. Ett syfte som har för 
avsikt att ge en djupare förståelse för ett fenomen kräver en kvalitativ och inte en 
kvantitativ studie. Vi kunde ha genomfört en kvantitativ studie för att nå ut till fler 
ledare och eventuellt även medarbetare för att därefter kunna generalisera resultatet, 
detta var dock inte vår avsikt med studien.      

Det faktum att vi genomförde sex intervjuer samt en pilotstudie kan anses vara i minsta 
laget men under de sista intervjuerna upplevde vi att intervjupersonerna inte genererade 
ny data. Med anledning av detta anser vi urvalet av intervjupersoner var tillräckligt för 
att skildra en klar bild av företagets organisationskultur och ledarskap. 

En brist i vår studie kan vara det faktum att vi är ovana i rollen som intervjuare. Med 
facit i hand kan vi konstatera att vi kunnat gå djupare in på vissa av respondenternas 
svar samt behandlat dessa begrepp i större utsträckning. Vi åsyftar då att bredden på vår 
data var tillräcklig men i vissa fall hade vi nu så här i efterhand önskat behandla vissa 
punkter mer på djupet. 

3.3.3 Etiska överväganden 
Vid studium av andra människor är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter då 
forskning inte är värdeneutral (Holme & Solvang, 1997). För att våra intervjupersoner 
inte ska känna att de har lämnat ut sig har vi ansträngt oss för att bevara 
intervjupersonernas konfidentiellitet samt behandlat all data konfidentiellt. Det är av 
stor vikt att sätta etiska frågor i fokus under en studie och till följd därav genomförde vi 
intervjuerna enbart efter intervjupersonens samtycke (Trost, 1997). De intervjuade var 
från början medveten om att det rörde sig om en intervju, att han inte behövde svara på 
alla frågor om han inte ville samt att intervjun skedde under tystnadsplikt.  
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4 Resultatredovisning 
Vi kommer i följande kapitel beskriva de intervjupersoner som deltagit i vår studie samt 
redogöra för de resultat som framkom under vår empiriska undersökning. 

4.1 Presentation av intervjupersoner 
Vårt empiriska material bygger på sex stycken intervjuer. Intervjupersonerna är män i 
åldern fyrtio till femtiofem år som besitter någon form av chefsposition inom Södra 
Skog. Ledarna har varit yrkesverksamma inom Södra Skog i mellan fem till fyrtio år. 
Variationen mellan hur länge intervjupersonerna har haft de olika chefspositionerna 
sträcker sig från fem upp till trettio år. Somliga av intervjupersonerna har haft andra 
befattningar inom organisationen tidigare. Samtliga intervjupersoner har någon form av 
skoglig utbildning exempelvis skogstekniker eller jägmästare, somliga har ytterligare 
utbildning utöver den skogliga.   

Vi har genomfört varje intervju på respektive intervjupersons kontor alternativt i 
huvudkontorets konferenslokal. Under dessa möten har det varit oundvikligt att ta in 
intryck och skapa sig en uppfattning om intervjupersonerna och organisationen Södra 
Skog. Vi har fått uppfattningen av att samtliga intervjupersoner är jordnära både vad det 
gäller klädsel och verbala uttryck. Intervjupersoner har även gett ett ärligt och 
avslappnat intryck. Under intervjutillfällena har vi även fått förmånen att träffa 
medarbetare till ett antal av ledarna och utifrån detta har vi fått uppfattningen av att det 
inom Södra Skog råder en positiv och kamratlig anda. Södra Skogs kontor är rymliga 
och fina och ger ett trevligt intryck.  

Inledningsvis hade vi en tanke om att beroende av var i organisationen 
intervjupersonerna befinner sig präglas de olika mycket av organisationskulturen. Med 
anledning av denna tankegång valde vi ut personer på olika positioner inom 
organisationen för att på så sätt kunna urskilja eventuella skillnader i 
organisationskulturens påverkan på ledarskapet. Efter att ha genomfört samtliga 
intervjuer anser vi att intervjupersonernas position inom organisationen inte har någon 
märkbar betydelse för organisationskulturens påverkan. Med anledning av detta har vi 
valt att slå samman resultatredovisningen intervjupersonerna emellan.  

4.2 Faktorer som påverkar 
organisationskulturen 
Inom Södra Skog kan man urskilja ett antal interna faktorer som utgör en påverkan på 
företagets organisationskultur. Företagets ursprung, grundare, skogsägare samt 
rekrytering är faktorer som präglar organisationskulturen.  
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4.2.1 Södra Skogs karaktäristika  
Företagets ursprung, den ekonomiska föreningen, är den faktor som främst, enligt 
respondenterna, påverkar Södra Skogs organisationskultur. En av respondenterna 
berättar att organisationen präglas mycket av företagets historia om hur ett femtiotal 
skogsägare gick samman för att få ett bättre pris på sitt virke. Mottot ”tillsammans är vi 
starka” är den kooperativa tanke som fortfarande utgör grunden för Södra Skogs 
verksamhet.  

I och med att Södra Skog är en ekonomisk förening uppfattar ledarna att företagsformen 
genererar ett antal faktorer som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera. Dessa 
karaktäristika påverkar i sin tur också organisationskulturen. 

En viktig beståndsdel som företagsformen ekonomisk förening ger upphov till är det 
långsiktiga tänkandet som påverkar företaget. Råmaterialet skog har en hundraårig 
omloppstid vilket förutsätter att organisationen och dess medarbetare tänker långsiktigt. 
Respondenterna hänvisar även till långsiktighet när det gäller deras relation till 
kunderna. Denna relation är viktig då verksamheten även i framtiden kommer att vara 
beroende av skogsägarnas skog. Trygghet är något som respondenterna anser hänger 
samman med den långsiktighet som präglar Södra Skog.  

”Ägarna finns här och deras produkter står fast i den svenska myllan, även om Södra 
genomför förändringar så växer skogen där den växer.” 

Respondenterna talar om flera olika aspekter av trygghet. Den första formen 
intervjupersonerna nämner är den trygghet som skogsägarna inom Södra Skog bör 
känna då de årligen erhåller en tredjedel av företagets vinst varje år. Enligt 
respondenterna resulterar detta i att skogsägarna är intresserade av att investera i 
företaget, vilket i sin tur utgör en trygghet för de anställda. En annan trygghets aspekt 
som intervjupersonerna talar om är att den framgång som Södra Skog för närvarande 
har leder till ökad trygghet för de anställda.  

En annan bärande tanke enligt respondenterna är ärlighet och solidaritet. Skogsägarna 
ska alltid kunna lita på att företaget och dess anställda alltid ha i åtanke att göra en så 
god affär som möjligt å deras vägnar. Aldrig ska det finnas en misstanke om att Södra 
Skog försöker lura någon ägare. Ärlighet är enligt intervjupersonerna en viktig 
beståndsdel för att Södra Skogs affärsidé ska fungera och menar att detta är ett måste 
om verksamheten skall fungera. 

”Det ska aldrig vara så att änkan Stina får sämre betalt än den som har fastigheten 
intill bara för att hon inte har någon koll.” 

 

De kooperativa ståndpunkter som företaget har ger somliga respondenter en känsla av 
stolthet. En intervjuperson berättar att företagets ideologi är något han sympatiserar med 
och känner sig stolt över. 

”Vi på Södra har ju en tanke mer än att bara handla virke och det är ju detta som gör 
att man hellre stannar här än byter till ett konkurrerande företag.” 
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Södra Skog förvaltar skogsägarnas kapital vilket medför att de är försiktiga med olika 
utgifter och ständigt tänker kostnadseffektivt. Hur långt kostnadseffektiviteten får gå och 
fortfarande kan anses vara rättvis för skogsägarna är en fråga som kommer upp under 
intervjuerna. Vad som är viktigt att vara medveten om enligt respondenterna är att 
kostnadseffektiviteten i slutändan ska gynna den enskilda skogsägaren.  

Att det råder en stor omtanke inom Södra Skog tror en av intervjupersonerna 
härstammar ifrån det gamla bondesamhället. Omtanke är enligt respondenterna 
betydelsefullt både inom och ”utom” organisationen. Respondenterna poängterar att 
omtanke ”utanför” organisationen är centralt för annars finns risken att skogsägarna 
vänder sig till konkurrerande företag. Skogsägarna ges omtanke i form av uppskattning 
och omvårdnad av deras skog. Gällande huruvida omtanke förekommer inom 
organisationen är intervjupersonerna oeniga. Enligt somliga av intervjupersonerna råder 
en stor omtanke mellan medarbetarna inom de olika skogsbruksområdena, medan 
omtanken gentemot varandra på andra håll i organisationen kan vara svårare att 
genomsyra. Att omtanke är svårt att tillämpa inom hela organisationen tror 
intervjupersonerna beror på att organisationen är så stor och geografiskt utsträckt och 
åsyftar att det kan vara svårt att känna omtanke via e-mail.  

4.2.2 Individer 
En betydande faktor som sätter sin prägel på Södra Skog och dess organisationskultur är 
de människor som finns eller har funnit inom och runt organisationen.  

4.2.2.1 Grundaren 
Södra Skogs grundare, Gösta Edström, beskrivs av samtliga intervjupersoner som den 
självklara ledaren för sin tid. Respondenterna beskriver Edström som en sann visionär 
med stor framsynthet och förmåga att ena människor kring sin affärsidé. De av 
intervjupersonerna som har träffat Edström beskriver honom som dynamisk och 
karismatisk. Edström beskrivs som en envis man med tydliga visioner som visste vad 
han ville. Målet var att bondeklassen skulle ha makten över skogen och att tillsammans 
skulle de bli starka. Intervjupersonerna anser att Edström hade de ledaregenskaper som 
krävdes för att bringa fram denna ideologi men menar att det idag krävs en annan form 
av ledarskap för att driva företaget vidare.  

Respondenterna anser att Edström lever kvar i den bemärkelse att han är 
förgrundsgestalten och grundaren för Södra Skog. Intervjupersonerna anser dock inte att 
det råder någon ”Edström-anda” inom företaget i något större avseende utan menar vid 
de tillfällen Edström kommer till tals är för att minnas företagets rötter. Respondenterna 
säger sig inte se några värderingar som Edström har lämnat efter sig och har inget 
intryck av de som ledare är påverkade av Edström idag.  

Intervjupersonerna anser att Södra Skog har utvecklats mycket sedan Edström försvann 
ur bilden och säger att företaget är mycket vad det är idag tack vare anställda och 
skogsägare. Somliga av intervjupersonerna uttrycker sitt relativt kritiska förhållningssätt 
gentemot Edström och menar att de tycker att Edström som person fått för stor del av 
äran till att vara Södra Skogs grundare. De menar att det krävs flera pusselbitar för att 
ett pussel ska bli helt och åsyftar då privata skogsägare och medarbetare.  
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4.2.2.2 Skogsägare 
Respondenterna menar att Södra Skogs organisationskultur är nästintill unik då den till 
så stor del är avhängig skogsägarna.  Intervjupersonerna anser att det är en balansgång 
att göra affärer med skogsägarna då det är dessa personer som äger företaget. 
Respondenterna menar att det faktum att de har en daglig kontakt med sina skogsägare 
påverkar verksamheten. Skogsägarna har en bärande roll för verksamheten vilket enligt 
intervjupersonerna gör att relationen mellan företaget och dessa personer är viktig. 
Respondenterna betonar vikten av att vara rädd om denna relation för om skogsägarna 
väljer att lämna företaget kan verksamheten inte fortsätta.  

4.2.2.3 Medarbetare 
Flera av intervjupersonerna betonar vikten av att anställda delar det som Södra Skog 
står för. En intervjuperson utvecklar detta resonemang och menar att det inte går att 
arbeta inom Södra Skog om personens egna värderingar och tankar kolliderar med det 
som organisationen står för. Intervjupersonen menar att som anställd blir det lättare att 
förstå det rättvisetänkande som Södra Skog står för om man delar samma värderingar. 
De svarande uttrycker att de delar Södra Skogs agrara värderingar om att ”tillsammans 
är vi starka” och berättar vidare att de finner rättvisetänkandet tilltalande. En 
intervjuperson säger att dessa ståndpunkter är något han i hög grad identifierar sig med 
och detta tänkande har han med sig sedan barnsben. 

4.2.3 Processer  
Inom Södra Skog pågår det olika processer som inverkar på organisationskulturen. 
Vilken strategi företaget eftersträvar vid rekrytering samt hur företaget ser på kunskap 
och kompetens styr organisationskulturen i viss riktning. 

4.2.3.1 Rekrytering  
Vid rekrytering anser respondenterna att ”rätt” kompetens innebär både skogliga och 
sociala färdigheter.   

”Det räcker inte att vara nog så kunnig om skog om du inte klarar av att prata med dem 
som äger träden.” 

Intervjupersonerna betonar vikten av den sociala kompetensen och menar att det är en 
förutsättning för att verksamheten skall fungera. En intervjuperson berättar hur viktigt 
det är att en person som är anställd som inköpare av skog måste kunna ta sin omvärld 
och prata med skogsägarna. Han fortsätter och säger att det är genom att prata och skapa 
en relation med ägarna som organisationen tjänar sitt levebröd.    

Vid rekrytering är det enligt respondenterna viktigt att se till det redan existerande laget.  

”Ett lag kan inte bestå av enbart målgörare, det måste finnas backar också.” 

De intervjuade tror att det är viktigt att den som är potentiell medarbetare kan fylla en 
roll i laget och att personen är en lagspelare. Respondenterna förklarar att det ska finnas 
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en viss bredd av människor inom företaget men att detta urval ändå sker inom vissa 
ramar.  

”Personen ska inte vara som de andra men inte heller helt olika, då kan det bli 
jobbigt.” 

En av intervjupersonerna berättar att nyanställda inom Södra Skog får genomgå ett 
program vid namn Prima. Ett moment som ingår i inskolningsverktyget är att träffa en 
av skogsägarna för att på så vis få ta del av de föreningsideologiska värderingar som 
finns inom organisationen. Flera av respondenterna säger att det inte på något sätt 
försöker förmedla några direkta värderingar till de nyanställda, inte mer än de regler 
som finns nerskrivna för Södra Skog.  

En respondent ifrågasätter socialisering vid nyrekrytering då han anser att det är bättre 
att inte överföra företagskulturen genom att berätta ”så här fungerar det hos oss” och 
påpekar att nytänkande bara är något bra. Genom att den nye medarbetaren ifrågasätter 
och undrar varför saker och ting är som det är driver detta företaget framåt enligt 
intervjupersonen.  

Ytterligare tankar hos respondenterna är att de vid rekrytering försöker tänka på att 
anställa yngre personer vid rekrytering med tanke på Södra Skog höga medelålder. 
Intervjupersonen tror att detta skulle skapa en större dynamik inom företaget.  En annan 
aspekt som flera av intervjupersonerna försöker ta hänsyn till vid rekrytering är att 
anställa fler kvinnor. Inom Södra Skog är antalet män betydligt fler och respondenterna 
tror att fler kvinnor inom organisationen med skogliga arbetsuppgifter skulle vara 
positivt.   

4.2.3.2 Kompetensutveckling  
De intervjuade är eniga om att Södra Skog är ett företag som satsar på 
kompetensutveckling bland de anställda. En problematik som nästan samtliga 
intervjuade tar upp är det moment 22 som kompetensutveckling innebär. 
Respondenterna beskriver komplexiteten mellan att hinna med de ordinarie 
arbetsuppgifterna och olika kompetenssatsningar. För övrigt har intervjupersonerna en 
positiv inställning till de satsningar som Södra Skog har gjort under senare år. 
Intervjupersonerna har genomgått olika ledarskapsutbildningar samt team utbildningar 
vilka de alla rosar och säger att de utvecklats av.  

4.2.4 Omgivningen 
Södra Skogs organisationskultur står inte oberörd inför de påverkans faktorer som 
omgivningen skapar. I företagets förflutna, i dagens läge och i framtiden finns det olika 
utomstående faktorer som sätter sina spår på kulturen. 

4.2.4.1 Den stora krisen 
I slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet genomgick Södra Skog en ekonomisk kris. 
Flera av respondenterna berättar om krisen och menar att den kan ha påverkat mycket 
av vad företaget är i dag. Företaget var, som en intervjuperson uttrycker det, ”en 
eftermiddag från att gå i konkurs”.  Krisen tros enligt intervjupersonerna ha präglat 
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bland annat den försiktighet som råder inom företaget gällande investeringar samt lett 
till en större ödmjukhet inför den framgång som Södra Skog har idag. En intervjuperson 
berättar hur de medarbetare som upplevde krisen säger sig försöka påminna andra 
medarbetare om hur nära Södra Skog var att gå i konkurs.  

En av de intervjuade berättar att han tror att det är under kriser som värderingar ställs på 
sin spets. Respondenten menar att värderingar inte är tydligt märkbara då Södra Skog 
för tillfället är ett företag i medvind. Däremot tror respondenten att om företaget skulle 
börja gå dåligt och olika besparingar skulle genomföras skulle värderingar och normer 
bli mer framträdande.  

4.2.4.2 Globalisering 
Intervjupersonerna ser globalisering som något tvunget. Alla intervjuade är inte positiva 
till denna utveckling men de anser att Södra Skog som företag bör följa med i denna 
trend för att vara konkurrens kraftiga på marknaden. Samtliga respondenter anser dock 
att globalisering av företaget endast får ske under förutsättning att det är gynnsamt för 
medlemmarna.   

4.3 Ledarskap 
Ledarskapet inom Södra Skog har en viktig betydelse för företagets organisationskultur 
samtidigt som företagets organisationskultur har en viktig betydelse för ledarskapet.   

4.3.1 Ledarskapsstilar 
”I Dalarna när vi tog hem korna då gjorde vi inte som ni i Småland, utan vi gick före 

och joddlade på dem och inte efter med piskan som ni” 

Genom denna liknelse vill en intervjuperson beskriva det ledarskap han ämnar 
efterleva. Att gå före och joddla verkar vara den mest förekommande ledarskapsstilen 
bland de intervjuade. Samtliga intervjupersoner menar att en god ledare bör vara 
inspirerande samt föra ett coachande ledarskap och menar att detta är det 
tillvägagångssätt som gör att man får ut den bästa effekten ur medarbetarna.  

En viktig aspekt som hänger ihop med det coachande ledarskapet anser respondenterna 
vara lyhördhet. Att man som ledare tar sig tid att lyssna på sina medarbetare, både under 
utvecklingssamtal men även framförallt till vardags. Att lyssna och ta sig tid för sina 
medarbetare anser respondenterna vara det enklaste sättet att visa att de som ledare 
verkligen bryr sig om vad sina medarbetare känner och tycker.   

Några av intervjupersonerna berättar att deras roll som ledare utgör enbart en del av 
deras arbetsuppgifter och menar på att de också ska dra sitt strå till stacken i det 
operativa arbetet. Respondenterna menar att eftersom de inte agerar ledare på heltid har 
de en nära arbetsrelation med sina medarbetare. Intervjupersonerna tycker att detta är ett 
bra arbetssätt då det ger dem en god chans att vara föredöme genom deras aktivitet i det 
operativa arbetet.  
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Intervjupersonerna menar att en god ledare ska ha förmågan att sätta upp tydliga mål för 
medarbetarna. Vägen till dessa mål ska sedan vara upp till medarbetarna själva att hitta. 
Respondenterna anser att för att dessa mål ska bli tydliga krävs det att ledaren är god på 
att kommunicera samt kan förankra olika beslut. Intervjupersonerna berättar att de inte 
tror att det finns en rätt ledarstil som passar för alla situationer. Enligt respondenterna 
utgör olika medarbetare en faktor som kan påverka hur en ledare agerar. 
Intervjupersonerna menar att de leder sina medarbetare olika beroende av hur länge de 
har varit verksamma inom företaget samt beroende av vilka kunskaper de har gällande 
arbetsuppgifterna.    

Flera av intervjupersonerna tror sig har fått sina chefspositioner tack vare att de har varit 
kompetenta ute i skogen. Intervjupersonerna ställer sig frågande till huruvida detta är 
positivt eller inte och ifrågasätter om en person är en bra ledare bara för att han/hon är 
bra på att köpa virke. 

En viktig uppgift som ledaren har enligt respondenterna är att skapa ett väl fungerande 
lag. För att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt anser de svarande att personerna 
inom organisationen bör agera som ett lag. Lag och lagkänsla betonas av somliga ledare 
då de menar att det är viktigt att komma överens eftersom medarbetarna är beroende av 
varandra. De intervjuade är eniga om att ett väl fungerande lag inte innebär att alla 
medlemmar i gruppen ska vara varandra så lika varandra som möjligt utan menar att 
lagmedlemmar ska komplettera varandra. En intervjuperson uttrycker detta genom att 
göra en liknelse till ett tomtebloss. Han beskriver att det är viktigt med personer som 
sprutar mycket idéer men att när blosset har slocknat krävs att någon annan kommer och 
plockar i hop resterna och genomför dessa idéer. Respondenterna menar att då 
medarbetarna har olika roller görs ingen oumbärlig. 

Respondenterna menar att lagkänsla förutsätter att samtliga medlemmar inom 
organisationen känner delaktighet. Respondenterna känner att de som ledare försöker få 
samtliga medarbetare att känna sig delaktiga i verksamheten genom att lyssna på vad de 
har att säga samt låta dem vara delaktiga i så många beslutsfattanden som är möjligt.  

4.3.2 Faktorer som inverkar på ledarskap 
Samtliga intervjupersoner anser att det är först och främst med anledning av deras 
personlighet de leder sina medarbetare på det sätt de gör idag. En respondent åsyftar att 
var person har sin grundpersonlighet som han/hon har med sig i alla situationer men att 
denna person sedan måste inträda olika roller beroende av de förutsättningar som ges 
inom organisationen. Ledarskapet anses överlag vara något som intervjupersonerna ”har 
med sig” men som i viss utsträckning går att påverka. Samtliga intervjupersoner 
instämmer i att olika utbildningar har påverkat deras ledarskap till viss del men betonar 
att de tror att det är deras personlighet som är den huvudsakliga anledningen till deras 
handlande som ledare.  

Respondenterna anser att ledarskap även påverkas av olika erfarenheter. De menar att 
deras ledarskap har formas under åren dels genom att de har arbetat med olika 
medarbetare, dels genom att de har träffat personer i samma position med tilltalande 
karaktärsdrag som de har influerats av.   
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Respondenterna är oense gällande hur de tror att de skulle agera om de varit ledare i 
någon annan organisation. Somliga intervjupersoner menar att de skulle handla precis 
som de gör idag oavsett om de skulle arbeta inom en annan organisation, dock under 
förutsättning att de har en liknande ledarposition inom detta företag. Andra 
intervjupersoner tror att de skulle agera annorlunda om de verkat i ett annat företag då 
det där hade varit en annan situation. Respondenterna återkommer återigen  till att 
personligheten är vad som i största utsträckning påverkar ledarskapet och då denna bör 
se likadan ut oavsett vilken organisation man är verksam i bör deras ledarskap vara att 
kategorisera som likartat. De svarande bedömer att det enda som begränsar det 
ledarskap de bedriver är de ramar som kommer med befattningen och inte 
organisationen som sådan.  En av de intervjuade säger att han inte tror att hans 
ledarskap påverkas av den kooperativa tanken som finns inom Södra Skog däremot tror 
han att argumenten för målen blir annorlunda.   
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5 Analys och diskussion 
I vår analys kommer vi att knyta ihop teori och empiri för att besvara vårt syfte. Vi har 
valt att dela in vår analys utifrån de två delfrågor som går att urskönja ur vårt syfte;  

Vad formar Södra Skogs organisationskultur?  

Hur uppfattar ledarna att organisationskulturen påverkar deras sätt att leda? 

Efter varje analys kommer vi att ge en sammanfattning av vår analys och diskussion 
samt föra en diskussion gällande de olika tendenser som har uppkommit under vår 
analys och diskussion.  

För att läsaren lättare ska kunna förstå vår analys och diskussion gällande de två 
ovanstående delfrågorna har vi valt att inleda med att analysera och diskutera 
intervjupersonernas uppfattning om Södra Skogs organisationskultur. I vår analys 
kommer vi att hänvisa till de teorier vi tidigare redogör för i uppsatsen genom att 
hänvisa till respektive styckesnumrering inom en parentes.  

5.1 Södra Skogs organisationskultur 
Efter vad som har framkommit ur intervjuerna är en av de främsta faktorerna till att 
prägla Södra Skogs organisationskultur de ståndpunkter som organisationens 
företagsform innebär (1.4.3). ”Tillsammans är vi starka” i form av ett kooperativ är den 
grundkärna som enligt intervjupersonerna utgör den huvudsakliga grundtanken inom 
Södra Skog. Den kooperativa tanken är ständigt återkommande under empirin och 
ligger till grund för de svarandes tankar och ståndpunkter. Med anledning av detta drar 
vi parallellen till att företagsformens betydelse är den osynliga och djupaste nivån av 
organisationskulturen som kallas grundläggande antaganden (2.3.1.1.). Begreppet 
ärlighet anser vi också utgör ett grundläggande antagande som är förankrat hos 
respondenterna. Dessa begrepp framstår som självklara hos intervjupersonerna och vi 
menar att det därav går det att dra en parallell till att de grundläggande antagandena är 
omedvetna och är att kalla för intervjupersonernas sanning. Dessa grundläggande 
antaganden handlar respondenterna spontant och omedvetet efter då dessa begrepp 
omvandlats till att bli intervjupersonernas verklighet (2.3.1.1). 

De grundläggande antagandena kommer till uttryck genom de olika värderingarna 
långsiktigt tänkande, trygghet, stolthet, kostnadseffektivitet och omtanke. Dessa 
karaktäristiska anser vi också spela en viktig roll för organisationskulturens skepnad. 
Enligt oss är dessa begrepp typiska för Södra Skogs kultur men de är inte så pass 
grundläggande att de bör kallas för antaganden utan snarare för värderingar (2.3.1.2). 
Det är svårt att skilja grundläggande antaganden från värderingar men vi har märkt en 
tendens av att de begrepp vi valt att kalla värderingar är diskuterbara medan den 
kooperativa tanken samt ärlighetstanken är, för samtliga intervjupersoner, helt 
självklara.  
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Värderingarna är uttryck för de grundläggande antagandena och uttalade inom Södra 
Skog i form av olika dokument och policys. Värderingar är medvetet uttalade begrepp 
som visar vad organisationen ”bör vara” medan de grundläggande antagandena är 
omedvetna och representerar medlemmarnas verklighet (2.3.1.1; 2.3.1.2). Vi anser dock 
att i Södra Skogs fall är även de grundläggande antagandena uttalade. Den kooperativa 
tanken och ärlighet är likväl som värderingarna uttalade i olika dokument inom 
organisationen. Trots detta menar vi att den kooperativa tanken samt ärlighet är 
företagets grundläggande antaganden då vi menar att dessa är djupare rotade hos 
respondenterna och formar organisationskulturen i stor utsträckning.  För att 
vidareutveckla våra ståndpunkter så menar vi att de grundläggande antagandena inom 
Södra Skog är medvetna i den bemärkelsen att samtliga intervjupersoner vet om hur 
viktiga den ekonomiska föreningen och ärligheten är för organisationen. Vi menar dock 
att intervjupersonerna är omedvetna om vilken påverkan dessa begrepp har på kulturen 
och därav utgör de grundläggande antaganden.  

Argyris och Schön menar att det kan finnas skillnader mellan vad en organisation och 
dess medlemmar säger att de gör, espoused theories, och vad organisationen och 
medlemmarna faktiskt gör, theories in use (2.3.1.2).  Vi anser att de värderingar som 
intervjupersonerna anser att Södra Skog lever efter baseras på den kooperativa tanken 
vars avsikt är att behålla och gynna skogsägarnas intressen. Vidare menar vi att 
företaget är avhängigt att dessa värderingar genomsyrar företaget för att annars skulle 
skogsägarna inte förbli medlemmar. Det faktum att Södra Skog är ett framgångsrikt 
företag med 35 000 skogsägare som medlemmar bör tyda på att diskrepansen mellan 
espoused theories och theories in use är liten gentemot skogsägarna. Vi menar att de 
värderingar som företaget säger sig efterleva faktiskt är de värderingar som företaget 
lever efter. Med anledning av detta anser vi att Södra Skog inte är en fragmentiserad 
organisation utan företaget agerar efter de uttalade värderingarna som de har i relation 
till skogsägarna (2.3.1.2).   

Under intervjuerna har vi oundvikligen fått olika intryck av respondenterna och därur 
har vi skapat oss en bild av intervjupersonerna samt Södra Skogs verksamhet. Det som 
vi har observerat kan utgöra vad Schein benämner som artefakter vilket innebär synliga 
uttryck av en organisations grundläggande antaganden (2.3.1.3). Den kamratliga andan 
som vi uppfattade på respondenternas arbetsplatser kan vara uttryck för den kooperativa 
tanken samt ärligheten vilka vi anser utgör de grundläggande antagandena inom Södra 
Skog.  

Byggt på ovanstående analys anser vi att Södra Skog har en stark organisationskultur. 
En stark organisationskultur kännetecknas av att ett företag har gemensamma 
värderingar som är väl förankrade och genomsyrar hela organisationen (2.3.3.1). Ur 
empirin får vi uppfattningen av att samtliga intervjupersoner är mycket eniga gällande 
Södra Skogs grundläggande antaganden och gemensamma värderingar och att dessa är 
internaliserade i stor utsträckning. Flera av intervjupersonerna menar exempelvis att det 
underlättar att arbeta inom Södra Skog om man delar de värderingar som organisationen 
står för.  

Södra Skogs starka organisationskultur skapar konkurrensfördelar i bemärkelsen av att 
organisationen inte behöver lägga fokus på att kontrollera medarbetarnas beteende utan 
kan fokusera på målen (2.3.3.1).  Intervjupersonerna har överlag arbetat länge inom 
företaget och har genom kulturen lärt sig vad som är det rätta sättet att tänka och 
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uppfatta saker i organisationen. Eftersom kulturen är stark kan Södra Skog lita på att 
medlemmarna agerar efter kulturen (2.3.2). Starka organisationskulturer är dock inte 
bara till fördel för en organisation utan kan även medföra negativa konsekvenser 
(2.3.3.1). En stark organisationskultur kan generera en form av bakåtsträvande då 
medlemmarna av kulturen önskar bevara allt så som det alltid har varit (2.3.3.1). För att 
hård dra detta resonemang menar vi att intervjupersonernas tvetydiga inställning till 
globalisering skulle kunna vara ett resultat av den starka organisationskulturen. Den 
eventuella förändring som globaliseringen skulle kunna innebära för organisationen kan 
utgöra ett hot av den trygghet som intervjupersonerna upplever att företaget har i och 
med att verksamheten är belägen i Sverige och har sin råvarubas här. Vi menar att det 
faktum att tryggheten kan minska kan vara orsaken till intervjupersonernas inställning.  
Om det således är med anledning av trygghetsfaktorn som intervjupersonerna inte 
välkomnar globalisering kan detta vara ett exempel på hur organisationskulturen kan 
hämma utvecklingen av ett företag. 

Ur empirin kan man urskönja att respondenterna har relativt lika åsikter och tankar 
kring organisationskulturen. Samtliga intervjupersoner talar bland annat om den 
kooperativa tanken, ärligheten, lagkänsla, skogsägarna och är eniga om att detta är 
kärnan inom organisationen. Med anledning av detta anser vi att Södra Skog har en 
enhetlig organisationskultur och inte flera subkulturer (2.3.3.2). Ur empirin 
framkommer att omtanke betonas inom respektive geografiskt område och inte i samma 
utsträckning över hela organisationen. Intervjupersonerna menar att omtanke är svårt att 
tillämpa på ett övergripande plan inom en stor organisation. Att omtanke främst råder 
inom respektive intervjupersons verksamhetsområde anser vi inte tyder på att Södra 
Skog präglas av olika subkulturer utan att det är ett resultat av att Södra Skog är en stor 
organisation. I det fall det går att urskilja gemensamma grundläggande antaganden och 
värderingar kan man tala om en enhetlig kultur (2.3.3.2). Vi menar att Södra Skog har 
en enhetlig kultur då vi inte har kunnat finna tendenser som tyder på att det råder allt för 
vitt skilda åsikter inom organisationen.  

______________________________________________________________________               

Sammanfattningsvis vill vi summera vår analys gällande intervjupersonernas 
uppfattning om Södra Skogs organisationskultur. När vi genomförde vår empiriska 
undersökning upplevde vi att även då samtliga intervjupersoner gav sitt eget 
individuella svar på våra frågor så var ändå kärnan i det intervjupersonerna sa i det 
närmaste det samma. Nu i efterhand kan vi konstatera att anledningen till 
intervjupersonernas snarlika uppfattning grundar sig i att Södra Skog är en organisation 
med en stark och enhetlig organisationskultur. Den starka och enhetliga kulturen 
grundas på de grundläggande antagandena, den ekonomiska föreningen samt ärlighet, 
vilka är förankrade inom organisationen. Dessa grundläggande antaganden tar sig 
uttryck i värderingar, bland annat långsiktigt tänkande, trygghet, omtanke samt olika 
artefakter.      

______________________________________________________________________ 

Vår diskussion gällande Södra Skogs organisationskultur utgår i från den starka och 
enhetliga organisationskultur som företaget har. Södra Skogs organisationskultur 
grundar sig enligt oss på den kooperativa tanken vilket vi förknippar med demokrati och 
delaktighet. Detta är värderingar som organisationen själva värdesätter högt och arbetar 
för att implementera. Vi ifrågasätter dock om det är demokratiskt att ha en stark kultur 
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som uppmuntrar till att förankra specifika värderingar? Vi menar att en stark kultur 
implementerar värderingar och lämnar inget utrymme för människan att själv välja 
ståndpunkter. Vi anser att de värderingar som Södra Skog står för inte är skadliga i sig 
utan vad vi menar är att konsekvensen av att värderingar implementeras kan bli att 
individen samt organisationens utveckling begränsas.   

Vi ställer oss även frågande till vad som händer med de personer som inte sympatiserar 
med företagets värderingar och vision? Kommer visionen att internaliseras genom 
organisationens starka organisationskultur eller kan den starka kulturen få konsekvensen 
att dessa personer inte trivs och väljer att lämna företaget?  

Vi tror att starka organisationskulturer kan vara fördelaktigt för många medarbetare då 
den utgör en trygghet genom att medarbetarna vet vad som gäller samt vad som 
förväntas av dem. Vi tror att den starka kulturen kan vara positiv för de människor som 
uppskattar den kontroll som det innebär att veta hur det alltid varit och troligtvis 
kommer att förbli. I motsats menar vi att den starka kulturen kan hämma människors 
kreativitet som nästa dag kan behövas för lösa problem. Vi tror även att denna 
gemenskap och trygghet kan uppfattas som hämmande för personer med prestige 
alternativt individualistisk karaktär.      

Genom vår studie har vi fått ta del av ledarnas uppfattningar om organisationskulturen. 
Vi har inte haft för avsikt att intervjua medarbetarna om deras uppfattningar och kan 
därmed inte heller uttala deras ståndpunkter. Vi tycker dock att det skulle vara intressant 
att analysera om medarbetarna har samma uppfattning av de grundläggande antaganden 
och värderingar som ledarna.  Genom att få ta del av medarbetarnas uppfattningar skulle 
vi även kunna uttala oss om huruvida ledarnas uppfattning överensstämmer med den 
bild medarbetarna har. Som vi ser det finns det en möjlighet att Södra Skog inte har en 
stark organisationskultur. Vi menar att det kan vara en tillfällighet att samtliga 
intervjupersoner tycker likadant. De värderingar som vi har analyserat fram som Södra 
Skogs grundläggande antaganden och värderingar kan vara något som enbart går att 
återfinna hos respektive intervjuperson och inte hos resterande medarbetare 

______________________________________________________________________ 

5.2 Vad formar Södra Skogs 
organisationskultur? 
Med hjälp av empirin kan vi konstatera att Södra Skogs grundare Gösta Edström har 
haft en stor betydelse för utformningen av företagets organisationskultur. Vi menar att 
det är Edströms vision om ett kooperativ till förmån för privata skogsägare som utgör 
företagets grundläggande antaganden vilket i sin tur präglar organisationskulturen. En 
grundare kan har stor betydelse för en organisationskulturs utformning (2.3.4.3). Enligt 
intervjupersonerna har Edström inte lämnat några tydliga värderingar efter sig utan 
menar att företaget är vad det är idag tack vare skogsägare och medarbetare. Vi menar 
att Edström som person inte har format organisationskulturen men att de värderingar 
som Edström grundade företaget utifrån lever kvar och är så pass djupt rotade att de tas 
för självklara hos intervjupersonerna. De ståndpunkter som Edström jobbade för är vad 
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som idag, enligt oss, utgör Södra Skogs grundläggande antaganden och dessa präglar i 
sin tur företagets organisationskultur. 

De skogsägare som  är medlemmar i Södra Skog är enligt intervjupersonerna en viktig 
komponent som påverkar utformningen av organisationskulturen. Skogsägarna utgör 
grunden för Södra Skogs vision då det är utifrån deras egendomar som verksamheten 
fungerar. Som vi tolkar det är det inte skogsägarna i form av enskilda personer som 
formar kulturen utan deras gemensamma betydelse för verksamheten som präglar Södra 
Skogs organisationskultur. Relationen mellan Södra Skog och dess skogsägare anser vi 
utgöra ett beroendeförhållande som går att knyta an till den politiska 
organisationsmetaforen (2.2.1.3). Om skogsägarnas intressen inte blir tillfredsställda 
kan detta resultera i att de säger upp sitt medlemskap och organisationens råvarubas går 
förlorad. Detta i sin tur leder till att företaget inte kan fortsätta sin verksamhet och inte 
heller tillfredsställa övriga intressenter. Med anledning av denna liknelse vill vi påvisa 
både skogsägarnas och andra intressenters betydelse för organisationskulturens 
utformning. Det är sedan ledarens roll att balansera alla intressen för att försöka nå 
tillfredsställelse för så många intressenter som möjligt.  

Det råder en ständigt ömsesidig påverkan mellan organisationskulturen och dess 
medlemmar (2.3.4.3). Vi har dock fått uppfattningen med stöd i empirin att det inom 
Södra Skog är kulturen som till största del utövar påverkan på medarbetarna. Vi menar 
att kulturen är förankrad i sådan grad att den påverkar respondenterna i deras 
uppfattning om att medarbetarna inom organisationen bör dela Södra Skogs värderingar. 
Respondenterna åsyftar att det underlättar att arbeta inom företaget om man delar dessa 
värderingar. Vi menar att detta är en följd av att Södra Skog har en stark internaliserad 
organisationskultur som bibehålls av medlemmarna av organisationen (2.3). 
Medarbetarna utövar en påverkansprocess på kulturen i form av att de försöker 
upprätthålla den. Eftersom vi menar att det råder överensstämmelse mellan 
organisationskulturen och intervjupersonernas värderingar blir resultatet att 
medarbetarna upprätthåller snarare än förändrar kulturen. 

En av intervjupersonerna berättar att han försöker uppmuntra till påverkan på 
organisationskulturen då han vid nyanställning inte försöker överföra redan rådande 
värderingar och normer utan uppmuntrar nytänkande. Vi drar här en parallell till att 
respondenten uppmuntrar till double-looplärande då han understödjer ifrågasättande av 
värderingar och normer. Genom att en ny individ kommer in i organisationen och 
ifrågasätter och omprövar rådande värderingar kan detta leda till att 
organisationskulturen utvecklas (2.2.1.2). Nyanställda kan påverka 
organisationskulturen avsevärt genom att sätta sin personliga prägel på kulturen 
(2.3.4.3).  

Inom Södra Skog är det enligt intervjupersonerna främst social och skoglig kunskap 
som efterfrågas vid rekrytering. Respondenterna vidareutvecklar detta resonemang 
genom att berätta att företaget eftersträvar en viss bredd av individer vid rekrytering. 
Urvalet av personer kan variera och den nyanställda bör samtidigt ”passa in” i det 
blivande arbetslaget för att komplettera sina medarbetare. Vad det innebär att ”passa in” 
kan enligt oss vara en tolkningsfråga. Åsyftar respondenterna samtycke vad gäller 
existerande grundläggande antaganden och värderingar leder detta till att individer med 
enbart likartade värderingar rekryteras in i organisationen. Konsekvensen kan bli att 
kulturen inte låter sig formas av nykomna medlemmar utan ständigt reproduceras.      
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Flera av intervjupersonerna anser att de inte försöker förmedla Södra Skogs värderingar 
till de nyanställda. En socialiseringsprocess kan dock ske på både informell och formell 
basis (2.3.4.3). Vi menar att även då intervjupersonerna inte anser att de överför 
värderingar menar vi att detta sker informellt genom interaktion medarbetarna emellan. 
Södra Skog utövar även en formell inskolningsprocess på de nyanställda genom att 
dessa individer får genomgå ett inskolningsprogram för att bland annat ta del av 
företagets föreningsideologiska värderingar.  

Intervjupersonerna är eniga då de anser att Södra Skog är ett företag som satsar på 
kompetensutveckling. Kompetenssatsningar kan vara ett sätt för ett företag att 
socialisera in de anställda i den rådande organisationskulturen men även ett sätt att 
förändra eller förstärka kulturen i någon riktning (2.3.4.2). Med anledning av 
intervjuerna kan vi dock inte avgöra huruvida Södra Skogs kompetenssatsningar verkar 
för att förändra eller förstärka organisationskulturen.   

En extern faktor som kan påverka organisationskulturen är kriser (2.3.4.1). Den kris 
Södra Skog genomgick tror intervjupersonerna kan ha påverkat den ödmjukhet och 
kostnadseffektivitet som idag råder inom företaget. En av respondenterna menar att 
dessa värderingar för tillfället inte är särskilt märkbara och menar att värderingarna blir 
mer märkbara i sämre tider. Vi anser att värderingarna är ständigt framträdande och 
hänvisar till att dessa har framkommit under samtliga intervjuer. Den ödmjukhet samt 
den kostnadseffektivitet som krisen tros ha medfört avspeglas enligt oss i samtliga 
respondenternas svar samt i olika artefakter som vi har observerat. Södra Skogs kontor 
exempelvis är trevliga och rymliga men i relation till organisationens framgång skulle 
företaget kunna ha satsat mer på denna typ av artefakter. Vi menar att Södra Skog 
bekräftar teorin gällande krisers påverkan på organisationskulturen och menar att krisen 
har format organisationskulturen att understödja kostnadseffektivitet och ödmjukhet. 

______________________________________________________________________  

Sammanfattningsvis vill vi göra en redogörelse för vad som har format Södra Skogs 
organisationskultur. Södra Skogs grundare är den person som främst har lagt grunden 
för vad som idag utgör företagets grundläggande antaganden och värderingar. Vidare 
har organisationskulturen formats av de skogsägare som är medlemmar i Södra Skog 
med anledning av att företagets grundläggande antaganden samt värderingar är skapade 
för att tillfredsställa deras intresse. Ytterligare en faktor som har satt sin prägel på 
organisationskulturen är den kris som Södra Skog genomgick då värderingar som 
kostnadseffektivitet och ödmjukhet förankrades. Två faktorer som kan utforma 
organisationskulturen är nuvarande medarbetarna samt de personer som rekryteras in i 
organisationen. Inom Södra Skog utgör dessa personer inte någon märkbar 
påverkansfaktor utan vi anser att de snarare upprätthåller och reproducerar rådande 
kultur.     

______________________________________________________________________ 

Vår diskussion angående vad som formar Södra Skogs organisationskultur vill vi inleda 
med det faktum att de faktorer som har format organisationskulturen även är de faktorer 
som skapar den starka och enhetliga kulturen. En problematik som vi anser kan uppstå 
vid rekrytering inom ett företag med en stark organisationskultur är att eftersom 
rekryteraren är internaliserad i företagets värderingar och normer utgör dessa ramar för 
vem som passar in i organisationen. Detta anser vi kan reproducera styrkan i kulturen 
genom att de som anställds kan bli alltför likartade. Denna homogenitet kan resultera i 
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minskad dynamik i form av liktänkande som på långsikt kan leda till begränsad 
utveckling för organisationen. Ett sätt att undvika denna problematik är att företaget 
använder sig av en extern rekryterare. Denna person har inte internaliserats in i kulturen 
och kan ha ett vidare perspektiv under rekryteringsprocessen. 

Vår uppfattning är att Södra Skogs grundläggande antaganden och värderingar är väl 
förankrade och genomsyrar organisationen.  Vi ifrågasätter vad som händer om Södra 
Skog eventuellt skulle genomgå en ny kris eller om företaget skulle bli mindre 
framgångsrikt. Skulle organisationskulturen fortsätta att vara lika stark eller skulle 
medlemmarna våga ompröva kulturen?  

Vi har ur intervjuerna inte kunnat finna något som tyder på att Södra Skogs 
kompetenssatsningar har utövat någon påverkan på organisationskulturen. Detta kan 
vara ett resultat av att vi inte har samlat in tillräckligt med data gällande företagets 
kompetenssatsningar men det kan även vara så att satsningarna faktiskt inte har utövat 
någon påverkan på kulturen. Indirekt tror vi dock att dessa typer av satsningar kan 
påverka organisationskulturen i andra avseenden. Medarbetarna kan i och med 
satsningarna känna sig prioriterade och viktiga, detta kan stärka deras positiva syn på 
företaget och därigenom kan organisationskulturen stärkas ytterligare.   

Vi har inom Södra Skog kunnat finna flera olika faktorer som enligt forskning kan 
utforma ett företags organisationskultur. Vi undrar hur Södra Skogs kultur skulle ha sett 
ut om någon av faktorerna uteblivit. Om Södra Skog exempelvis inte hade genomgått 
krisen, hade företaget trots detta varit lika präglat av kostnadseffektivitet? Om 
kostandseffektiviteten inte genomsyrat organisationen hade detta även kunnat ge uttryck 
för andra artefakter?  

Vidare ställer vi oss frågan hur företaget sett ut utan Edströms vision? Krävs det en 
stark grundare för att implementera värderingar och normer eller kan detta ske genom 
någon annan påverkansfaktor? Vi tror att det krävs något som medarbetarna ska känna 
stor tillhörighet och sympati med för att det i sin tur ska vara möjligt att förankra en 
affärsidé.     

______________________________________________________________________ 

5.3 Organisationskulturens påverkan på 
ledarskapet 
Med hjälp av intervjuerna kan vi analysera att Södra Skogs organisationskulturs 
påverkan på intervjupersonernas sätt att leda resulterar i ett antal olika ledarstilar. Vi är 
av den uppfattningen att Södra Skogs organisationskultur främjar vissa sorters 
ledarstilar och därav väljer intervjupersonerna omedvetet att leda utifrån dessa stilar. Ur 
empirin går det att urskönja att de ledarstilar som intervjupersonerna säger sig handla 
utifrån grundas på organisationens grundläggande antaganden och värderingar. 
Eftersom dessa faktorer är internaliserade hos intervjupersonerna kan vi se drag av hur 
dessa utövar inflytande på intervjupersonernas ledarskap. En organisationskultur utgör 
ofta kriterier för hur ledarskap ska utformas och bedrivas (2.5.2). Organisationskulturen 
uppmuntrar på så sätt vissa sorters ledarskapsstilar genom att dessa överensstämmer 
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med företagets ståndpunkter. Organisationskulturen avgör till stor del hur ledarskapet 
inom en organisation ser ut samt verkar för att ledaren skall anpassa sitt ledarskap efter 
de värderingar och normer som råder inom organisationen (2.5.2).   

En av de framträdande ledarstilarna vars karaktäristiska går hand i hand med Södra 
Skogs grundläggande antaganden och värderingar är det medarbetarorienterade 
ledarskapet. Denna ledarstil går utan svårighet att finna ur empirin eftersom samtliga 
ledare lägger fokus på mellanmänskliga relationer (2.4.1.2.1). Respondenterna menar att 
lyhördhet samt att ta sig tid för sina medarbetare är det enklaste sättet att visa att man 
bryr sig om dem. Vi anser att denna ledarstil uttrycker de grundläggande antagandena i 
form av värderingarna omtanke och delaktighet. 

Ytterligare en ledarstil som överensstämmer med organisationens kultur är det 
deltagande ledarskapet då det koncentrerar sig på gruppen istället för individen. Typiskt 
för denna ledarstil är även betoning av demokratiska beslut och beslutsfattande 
(2.4.1.2.2). Intervjupersonerna säger att de i sitt ledarskap försöker göra så att samtliga 
medarbetare känner delaktighet, både i det dagliga arbetet samt i de beslut som fattas. 
Vidare berättar respondenterna hur viktigt det är med ett väl fungerade arbetslag och att 
varje individ i laget är beroende av varandra. Vi drar här en parallell till hur den 
kooperativa tanken avspeglar sig på ledarskapet i bemärkelsen av att delaktighet och 
demokrati inte bara betonas på organisationsnivå utan även på individnivå.  

Det coachande ledarskapet är ännu en ledarstil som går att urskilja ur empirin. 
Intervjupersonerna menar att en ledare ska sätta upp tydliga mål men vägen till målet 
ska medarbetarna själva finna. Intervjupersonerna betonar vikten att lyssna på 
medarbetarna samt tar sig tid för deras förslag och tankar. I ett coachande ledarskap 
kännetecknas ledarens roll av att uppmuntra och engagera medarbetarna inför 
arbetsuppgifterna. Ledaren ska vara tålmodig samt intresserad av sina medarbetares 
idéer och synpunkter för att kunna guide medarbetarna mot ett mål (2.4.1.2.3). Det 
coachande ledarskapet härstammar, enligt oss, likt de andra ovanstående ledarstilarna 
från organisationskulturen.  

En ledarstil som vi menar att organisationskulturen understödjer är att leda via visioner. 
Intervjupersonerna beskriver Södra Skogs grundare Edström som en sann visionär. 
Enligt oss är Edströms vision väl förankrad och utgör grunden för vad Södra Skog är 
idag (2.4.1.1.1). Vi menar att ledarna bedriver sitt ledarskap utifrån Edströms vision 
med anledning av organisationskulturen. För att ett visionsstyrt ledarskap ska få en 
effektiv verkan är det viktigt att visionen är väl förankrad samt att visionen är tilltalande 
för de anställda (2.4.1.1.1). Den kooperativa bas som Södra Skog grundar sin 
verksamhet på samt de värderingar som råder är faktorer som intervjupersonerna anser 
vara anledningen till varför de vill arbeta inom Södra Skog. Visionen är på så vis 
tilltalande i respondenternas ögon vilket främjar internaliseringen. Respondenterna 
identifierar sig med organisationens vision och tar den för självklar vilket enligt oss gör 
att de leder via organisationens vision.  

Även det uppgiftsorienterade ledarskapet är ett resultat av Södra Skogs 
organisationskultur. Södra Skogs uppgift är att främja skogsägarnas ekonomiska 
intressen och därmed blir ledarskapets uppgift att planera samt effektivisera 
verksamheten så att detta är möjligt. Respondenterna berättar att deras roll som ledare 
även kräver förmågan att samordna medarbetarna, sätta upp tydliga mål samt genomföra 
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beslut. Samtliga av intervjupersonerna talar om vikten av att försöka nå organisationens 
mål och vi menar att detta inte är möjligt om en ledare inte är uppgiftsorienterad.  

De ovanstående ledarstilarna anser vi visar på vilken prägling Södra Skogs 
organisationskultur har på intervjupersonerna i deras sätt att leda. Vi menar att eftersom 
de grundläggande antagandena samt värderingarna är väl förankrade genom en stark 
och enhetlig kultur tenderar det att påverka och uppmuntra till olika ledarstilarna. De 
ledarstilar kulturen uppmuntrar till ska reproducera och bibehålla det kulturen står för.     

Ledarskap är situationsbetingat vilket innebär den ledarstil som är bäst i en situation inte 
tvunget behöver vara bäst i en annan situation (2.4.1.3). Den tendens av 
situationsanpassat ledarskap som har framkommit under intervjuerna går att knyta an 
till hur ledarna beskriver att de utövar olika former av ledarskap beroende av vilka 
kunskaper och erfarenheter som de olika medarbetarna har. Intervjupersonerna berättar 
under intervjuerna att deras ledarskap ser olika ut beroende på hur länge medarbetarna 
har arbetat med sina arbetsuppgifter.     

______________________________________________________________________ 

Sammanfattningsvis vill vi summera vår analys gällande hur ett antal ledare inom Södra 
Skogs uppfattar att organisationskulturen påverkar deras ledarskap. Ur empirin går det 
att konstatera att intervjupersonerna i sin roll som ledare handlar utefter vissa ledarstilar, 
medarbetarorienterat, deltagande, coachande, visionsbaserat samt uppgiftsorienterat 
ledarskap.  Vi menar att intervjupersonerna som ledare väljer att använda dessa 
ledarstilar då de överensstämmer med kulturens grundläggande antaganden och 
värderingar. Anledningen till att intervjupersonerna gör detta val beror på att dessa 
grundläggande antaganden och värderingar är internaliserade och utgör grunden för den 
starka och enhetliga organisationskulturen.  

______________________________________________________________________ 

Vår diskussion gällande organisationskulturens påverkan på ledarskapet tar 
utgångspunkt i att vi finner att kulturen har påverkan på intervjupersonernas sätt att 
leda. Med anledning av detta tycker vi att det är intressant att intervjupersonerna själva 
anser att de inte blir påverkade i sitt sätt att leda. Respondenterna menar att deras 
personlighet är anledningen till varför de leder som de gör idag och är av uppfattningen 
att deras ledarskap skulle se likadant ut oavsett i vilken organisation de arbetar. Vi 
menar att eftersom intervjupersonerna är omedvetna om vilken påverkan Södra Skogs 
organisationskultur har på deras ledarskap resulterar det i stor diskrepans mellan 
espoused theories and theories in use (2.3.1.2). Respondenterna säger att Södra Skogs 
organisationskultur inte påverkar deras ledarskap, espoused theories. Vi menar dock att 
organisationskulturen i stor utsträckning påverkar deras ledarskap, theories in use. 
Denna påverkansprocess grundar sig, enligt oss, på företagets grundläggande 
antaganden och värderingar som kommer till uttryck i ledarnas olika ledarstilar. 
Anledningen till att intervjupersonerna inte anser att deras ledarskap påverkas av 
företagets organisationskultur är att kulturen, enligt oss, är stark, enhetlig och 
internaliserad hos intervjupersonerna. Vi tror att diskrepansen mellan espoused theories 
och theories in use skulle kunna minskas genom att intervjupersonerna försöker 
ifrågasätta vilka värderingar och normer som styr deras sätt att leda. Genom att 
intervjupersonerna ompröva orsaken till deras handlande skulle de kunna genomgå ett 
double-looplärande. Genom detta double-looplärande kan intervjupersonerna komma 
fram till varför de leder som de leder samt vad som styr deras ledarskap. Anledningen 
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till varför vi tror att det skulle vara bra för intervjupersonerna att försöka genomgå ett 
double-looplärande är inte att vi tycker att de behöver ändra på de värderingar och 
normer som de agerar utifrån. Vi menar att det är bra att vara medveten om varför man 
handlar som man gör, detta för att kunna bedöma huruvida man vill agera efter dessa 
eller inte.  

Trots att Södra Skog har en stark och enhetlig kultur som understödjer vissa former av 
ledarstilar så finns det möjlighet för de olika ledarna att anpassa sitt ledarskap efter vad 
de olika individerna kräver. Vi menar att även då kulturen sätter ramar för hur 
ledarskapet ska ske så finns det möjlighet för ledarna att inta olika stilar beroende av 
vad situationen kräver. Vi menar att detta tyder på att även då Södra Skog har en stark 
organisationskultur så har ledarna ett förhållandevis gott handlingsutrymme som 
möjliggör kreativitet och flexibilitet i ledarskapet. 

Istället för kulturen skulle det kunna vara en modefluga att ledarna leder utifrån de stilar 
vi har analyserat fram. Vi menar att detta kan vara ett resultat från den ”human relation 
trend” som dagens samhälle utgörs av. Flera av de ledarstilar som vi har kunnat 
urskönja ur empirin betonar människan och hennes resurser. Vi menar att 
intervjupersonerna kan ha inspirerats av denna trend och att de därmed leder som de gör 
istället för att ha präglats av organisationskulturen.  

Södra Skogs kultur uppmuntrar enligt oss till relationsinriktade ledarstilar. Vi tror att 
andra organisationer uppmuntrat till andra ledarstilar beroende av vad deras 
organisationskultur karaktäriseras av. Vi tror att de flesta organisationer idag är 
medvetna om betydelsen av att de anställda trivs och mår bra. En del 
organisationskulturer präglas dock mer av ett vinstintresse och betonar detta före de 
människor som finns i organisationen. Ett resultat av detta tror vi skulle kunna bli att det 
uppgiftsorienterade ledarskapet istället understöds av organisationskulturen.  
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6 Avslutande diskussion 
Vi har i vår analys samt diskussion besvarat vårt syfte gällande hur ett antal ledare inom 
Södra Skog uppfattar att organisationens organisationskultur har formats samt hur de 
uppfattar att organisationskulturen påverkar deras sätt att leda.  

Vi kommer i vår avslutande diskussion lyfta våra resonemang från Södra Skog för att 
diskutera våra tankar gällande hur relationen organisationskultur – ledarskap kan se ut i 
organisationer i allmänhet.  

Vad som formar en organisationskultur är unikt för respektive organisation. Likaså 
vilken funktion organisationskulturen kommer att fylla för medlemmarna. Denna 
funktion är i sin tur avhängig i vilken utsträckning organisationskulturen kommer att 
påverka medlemmarna inom organisationen. Vi undrar om det generellt sett finns något 
samband mellan exempelvis företagsform och organisationskultur? Är det så att 
kooperativ i allmänhet skapar starka och enhetliga kulturer?   

Med anledning av vårt resultat menar vi att det skulle vara intressant att undersöka 
huruvida mer vinstbaserade och eventuellt hierarkiska organisationers 
organisationskultur understödjer ett mer diktatoriskt ledarskap. I och med att vi har gjort 
en kvalitativ studie kan vi inte göra några generaliseringar till andra företag men vi 
skulle tycka att det vore intressant att studera hur denna relation tar sig uttryck i andra 
organisationer. Organisationskulturens påverkan på organisationer i allmänhet, inte bara 
gällande ledarstilar, är något som vi efter denna uppsats skulle vilja undersöka 
ytterligare.  

Som vi tog upp inledningsvis har vi hittat lite forskning som behandlar 
organisationskulturens påverkan på ledarskap. Eftersom vi har kunna analysera en 
påverkansprocess på ledarnas sätt att leda undrar vi om Södra Skog är ett unikt företag 
gällande organisationskulturens påverkan på ledarskapet. Hur kommer det sig annars att 
det inte finns mer forskning som behandlar denna relation? Efter att ha genomfört denna 
studie tycker vi att vi har fått svar på huruvida ledarskap och organisationskultur är en 
orsak – verkan effekt eller inte. Så här med facit i hand tycker vi att det borde vara en 
självklarhet att kulturen utövar en påverkan på ledarskapet och att relationen dessa 
begrepp emellan inte utgörs av en orsak – verkan effekt utan att organisationskulturen 
även kan utöva en påverkan på ledarskap. Samtidigt vill vi klargöra för läsaren att vi 
inte tror att det enbart är organisationskulturen som påverkar ledarskapet. Vi är fullt 
medvetna om att det kan finnas flera andra faktorer som påverkar hur ledarskapet inom 
en organisation utformas och att kulturen bara är en av dessa faktorer. Vi menar att vår 
uppsats kan tillföra forskningen det faktum att kulturen inom vissa organisationer utövar 
en påverkan på ledarnas sätt att leda. 
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Bilagor 
Mail till huvudkontoret 

     2004-03-08 

Hej!   

 

Vi är två studenter som heter Emma Mattsson och Jennie Magnusson och vi läser vårt 
tredje år på programmet för Personal och Arbetsliv vid Lunds Universitet. Vi ska under 
våren skriva vår kandidatuppsats i Arbetslivspedagogik. Denna uppsats sträcker sig över 
terminens sista tio veckor. Då vi läser på pedagogiska institutionen ligger tyngdpunkten 
i vår utbildning på ledarskap, organisation och lärande i arbetslivet. 

Det är med anledning av vår uppsats som vi nu vänder oss till er! Vi skulle gärna skriva 
en uppsats med Er hjälp. Då vi nu börjar nå slutet på vår utbildning känner vi att det 
skulle vara roligt att ”pröva våra vingar”, genom att genomföra en studie på ett företag. 
Varför vänder vi oss då till Södra? Efter att vi fick komma och genomföra en intervju 
hos Er när vi skrev vår B-uppsats fick vi intrycket av att ni har en modern och positiv 
personal politik. Därav skulle vi gärna komma till er och genomföra en studie som vi 
kan knyta an till de teorier vi studerat.  

Vi har ännu inte fastställt någon frågeställning för vår uppsats. Vårt intresse ligger dock 
främst på ledarskap. Att ta upp olika etiska aspekter inom företagspolicys har blivit mer 
förekommande på senare år. Vi förstått att Ni i Er personal policy bland annat arbetar 
med ”Balans i livet”. Vi associerar detta till en viss form av företagsetik. Vi har även 
förstått att ni arbetar mycket med att utveckla ledarskapet inom Södra vilket vi tycker är 
spännande. Vi tycker att det skulle vara intressant att exempelvis undersöka hur olika 
typer av etik i företagspolicyn påverkar ledarskapet inom organisationen. Vi vill alltså 
inte undersöka någon form av ekonomisk etik.  

Om ni har något annat förslag som ni tror att vi skulle kunna hjälpa Er att undersöka är 
vi öppna för olika förslag och diskuterar detta gärna med Er. En förutsättning är dock att 
det ligger inom vår utbildnings tre huvudområden; ledarskap, organisation och lärande i 
arbetslivet samt att det är möjligt att genomföra under tio veckor. Övriga förslag från 
vår sida är exempelvis om ni vill ha någon form av utvärdering av kompetenssatsning 
genomförd. 

 

Med vänliga hälsningar, Jennie och Emma.   

Emma, 046-147095, 0709-666 941, emmamattsson@hotmail.com 

Jennie, 046-134318, 070-93 93 0 92, jennie_magnusson@hotmail.com  
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Mail till intervjupersoner 

 

Hej XXX!    2004-04-07   

 

Nu börjar det bli dags för intervju och vi tänkte skicka dig lite information kring oss och 
den uppsats vi skriver. 

Vi, Emma och Jennie, läser på programmet för Personal och Arbetsliv vid Lunds 
Universitet. Vi läser nu vårt tredje år på programmet och skriver nu vår kandidat 
uppsats inom arbetslivspedagogik vilken innefattar områdena ledarskap, organisation 
och lärande i arbetslivet. Uppsatsskrivandet sträcker sig över tio veckor och ska till 
sommaren, förhoppningsvis, leda till vår examen! 

Vi ska i vår uppsats koncentrera oss på ledarskap och har i samråd med Eva Lorentzon 
på huvudkontoret i Växjö kommit överens om att undersöka Södras ledarskap. Vi har 
tillsammans valt ut ett antal ledare inom Södra som vi kommer att intervjua. 
Intervjuerna kommer att handla om dina tankar kring ditt ledarskap. Vi tror inte att 
några av de frågor vi kommer att ställa är att uppfatta som känsliga då intervjun 
kommer att handla om din uppfattning gällande ditt ledarskap. 

För att inte gå miste om information har vi en önskan att under intervjun använda 
bandspelare. Vi kommer att spela över banden efter det att vår uppsats är färdig och din 
intervju kommer att genomföras konfidentiellt. Intervju kommer att vara ungefär 1- 1, 5 
timme. 

Vi ses XXXdagen den XXX! 

 

Med vänlig hälsning 

Jennie och Emma 

 

 

Om du har några frågor så hör av dig!  

Emma Mattsson 0709- 666 941, emmamattsson@hotmail.com 

Jennie Magnusson 0709- 393 092, jennie_magnusson@hotmail.com 

 

Handledare för uppsatsen är Maria Löfgren - Martinsson, Pedagogiska institutionen, 
Lunds Universitet. 
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Intervjuguide 

 

Inledning 
 

Bakgrund och avsikt med intervjun 

 

Vem är vi? 

 

Konfidentiellt 

 

Användning av bandspelare 

 

Intervjupersonens bakgrund 
 

Hur länge har du arbetat inom Södra? 

 

Vad gjorde du innan dess? Har du arbetat någon annanstans? 

 

Utbildning? 

 

Syn på organisationskultur  
 

Vad tänker du på när vi säger organisationskultur? Företagskultur? 

 

Vad tycker du att Södra Skog står för? Vilka värderingar och normer? Södra Skog 
som varumärke? Ord som förknippas med Södra Skog? 

 

Hur tror du att Gösta Edström har påverkat företaget? Värderingar gällande 
personal, vinst, skogsägarna? 

 

Om du fick ändra på något som rör Södra Skog vad skulle det vara då?  

 

Vad tror du andra människor har för uppfattning om Södra Skog? 
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Vad vill du att andra människor ska ha för uppfattning om Södra Skog? 

 

Vad var det första som slog dig när du började här? Hur skiljer sig denna 
organisation från den där du tidigare arbetade? 

 

Hur är förhållandet mellan ledningen och de anställda inom företaget? 

 

Hur gör du för att vara en bra representant för Södra Skog? 

 

 

Syn på ledarskap 
 

Vilken är din egen definition av ledarskap? Hur ser ett bra respektive ett dåligt 
ledarskap ut? 

 

Hur har ditt ledarskap formats? Varför leder du som du gör idag? 

 

Vad tycker du är viktigt i ditt ledarskap? Hur skulle du karaktärisera ditt ledarskap? 

 

Vilka är dina egna drivkrafter och motivation i ditt ledarskap? 

 

Organisationskulturens påverkan på ledarskapet 

 
Försöker du upprätthålla de värderingar som finns inom företaget? På vilket sätt? 

 

Anser du dig agera annorlunda som ledare inom Södra Skog än på din förra 
arbetsplats? 

 

Vilka egenskaper betonas vid rekrytering inom Södra Skog? 

 

När en person rekryteras finns det då en tanke att personen som anställs ska passa in 
i den rådande organisationskulturen? 

 

Hur gör du för att dina medarbetare skall arbeta mot företagets mål? 
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Vad tycker du är din viktigaste uppgift gentemot dina medarbetare? 

 

Hur känner du inför ditt ledarskap? Finns det något du skulle vilja göra annorlunda 
men inte känner att du kan? Känner du dig begränsad? 

 

Har ni inom Södra Skog informella historier och tidigare händelser, hur man tacklat 
olika situationer osv? Vilket budskap anser du att dessa vill förmedla? Påverkar 
dessa historier dig i ditt ledarskap? 

 

Varför tror du att du har fått befordran att bli chef? För vilka av dina personliga 
egenskaper?  

 

Finns det tillfällen då du beaktar Södra Skogs kärnvärden mer än andra? 
Rekrytering? Befordran?  

 
KÄRNVÄRDEN, kommer här att visa ledarna Södra Skogs kärnvärden och be dem 
berätta fritt hur de känner inför dessa. 

 

Avslutningsvis 
Tycker du att det finns något ytterligare som vi bör veta eller något som vi har pratat 
om som du vill utveckla ytterligare? 
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SÖDRA SKOGS KÄRNVÄRDEN  
 

 

MEDLEMMAR   LÅNGSIKTIGHET 

 

PERSONALSTIFTELSEN  JÄMSTÄLLDHET 

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET  STOLTHET  

 

TRYGGHET   KVALIFIKATIONER 

 

MEDVETENHET    FRAMSTÅENDE 

 

KOMPETENS    GÖSTA EDSTRÖM 

 

TRÖGHET   SVENSKT 

 

SKOGSÄGARE   DELAKTIGHET 
 

KOMPETENSUTVECKLING  OMTANKE 
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