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Sammanfattning: The purpose of this study was to analyze the Organizational culture and 
Leadership in a smaller organization within the information technology industry. 
Furthermore, the purpose of this essay was to examine the correlation between these two 
concepts and see what factors that influence how these evolve and also see how the 
company and its management are working with their organizational culture. Earlier 
research has shown that these two concepts both are complex and related to each other. 
In this essay we have chosen to shed light on how organisational culture can be seen in 
relation to self identification and how the Organizational culture can be examined and 
last but not least, the connection between culture and leadership. This research is based 
on three personal interviews that were conducted with the CEO of the examined 
organization and two employees. The result of this research has shown that the examined 
organization has a strong organizational culture. The study suggests that the founders of 
the organization, common activities and recruitment strategies have a strong impact on 
the way that the organizational culture and leadership develops. Furthermore, this study 
gives rise to the fact that the context plays an important role when it comes to 
organizational culture and leadership, and that one can not examine these concepts 
without taking the context into account.  
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1. Inledning  
Både organisationskultur och ledarskap är två fenomen som blivit alltmer populära för 
forskare att studera. Detta innebär att det idag finns en hel uppsjö av studier och litteratur 
inom områdena, båda områdena var för sig men också relationen dem emellan. Trots all 
den forskning som gjorts inom dessa två begrepp finns det inte någon allmänt vedertagen 
definition av varken organisationskultur eller ledarskap. Det finns ungefär lika många 
definitioner av begreppet ledarskap som det finns forskare som har försökt sig på att 
definiera det (Yukl, 2010). Detsamma borde rimligtvis gälla för organisationskultur då 
ingen organisation är den andra lik. En övervägande majoritet av forskningen inom 
organisationskultur och ledarskap tyder på att de är två komplexa fenomen som bör 
studeras i dess unika kontext (Alvesson 2015). Detta gör att dessa områden aldrig kommer 
att bli färdigstuderade då det alltid kommer att uppkomma nya ting när forskare studerar  

nya organisationer och dess kultur och ledarskap.  
 

Ledningen i organisationer påverkar organisationskulturen i allra högsta grad och det 
finns enligt de flesta forskare en tydlig koppling mellan dessa. En av de viktigaste 
uppgifterna som en ledning har i en organisation är att skapa ett gemensamt sätt för 
medlemmarna att tänka vilket är avgörande för organisationers måluppfyllnad och 
produktivitet, att ledningen lyckas med att skapa en gemensam kultur (Alvesson, 2015; 
Schein, 2004). Med detta sätt att se på organisationskultur finns det således all anledning 
för organisationer att satsa på deras kultur och man får även förståelse för varför dessa 
fenomen har förundrat och väckt så många forskares intresse genom åren, däribland våra 
egna.  

 

Forskningsämnet är mer aktuellt än någonsin på arbetsmarknaden idag och allt fler 
organisationer inser hur viktigt kultur är och även hur ledarskapet påverkar och påverkas 
av kulturen. Dess relevans i dagens samhälle i kombination med att ämnena är så pass 
komplexa finns det ett ökat behov av kunskap inom dessa områden. Mot bakgrund av 
detta ansåg vi att vi ville bidra med “ytterligare en studie” om just organisationskultur 
och ledarskap då vi anser att det finns mer att lära inom de områdena. Vi vill fokusera på 
sambandet mellan dessa och även hur organisationskultur skapas och bibehålls i 
organisationer.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera organisationskulturen i ett företag ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Vi kommer att fokusera på hur ledning och anställda upplever 
organisationskulturen samt hur ledarskapet upplevs och påverkar organisationskulturen. 
Vi vill även analysera hur ledningen konstruerar och implementerar den kultur de vill ha 
på arbetsplatsen och sedan se hur de anställda ser på detta.  
 
1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever ledning och anställda organisationskulturen som existerar i 
företaget?  

• Hur upplevs det att ledarskapet påverkar organisationskulturen?  
• Vilka faktorer påverkar skapandet av en organisationskultur? 

 

1.4 Avgränsning  

Då den organisation som deltagit i studien är ett litet företag med relativt få anställda (14 
stycken) har vi i denna studie inte avgränsat oss till endast en befattning eller avdelning 
utan vi har intervjuat medarbetare med olika befattningar för att få en bredd i svaren. 
Däremot har vi, mot bakgrund av studiens begränsade omfattning, endast valt att intervjua 
ett mindre antal av medarbetarna i organisationen då tiden inte hade räckt till att intervjua 
organisationens samtliga 14 anställda. Vi har intervjuat en person i ledningsposition och 
även två medarbetare som har olika befattningar inom organisationen. Föredragsvis hade 
vi sett att vi intervjuat en eller två medarbetare ytterligare, men då organisationen befann 
sig i en tid då de hade mycket att göra hanns detta tyvärr inte med och studiens resultat är 
därför baserat på de tre intervjuer som gjorts.  
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2. Teori 
I följande avsnitt kommer vi att presentera de begrepp och den teori som vårt analytiska 
arbete bygger på. Vi kommer i den teoretiska genomgången att definiera våra utvalda 
begrepp samt presentera olika teorier kopplade till organisationskultur och ledarskap. Vi 
kommer bland annat att gå igenom Alvessons (2015) teori om hur organisationskultur 
kan ses i förhållande till identitet, olika faktorer som Schein (2004;2010) menar påverkar 
organisationskulturen, hur French (2011) menar att organisationskultur kan studeras och 
slutligen kommer vi att gå igenom kopplingen mellan organisationskultur och ledarskap 
och hur dessa påverkar varandra.  
 

2.1 Definition av organisationskultur  

Organisationskultur ses som ett relativt nytt begrepp och började i större omfattning att 
diskuteras under 1980-talet. Detta berodde på böcker som publicerades under denna tid, 
skrivna av Peters och Waterman, som skapade ett intresse för organisationskultur och 
dess innebörd. Samtidigt började författare som Athos och Pascal uppmärksamma Japan 
som land eftersom japanska företag lade mycket fokus på värderingar och normer i 
företagen vilket visade sig fungera som en nyckel till deras framgångar. På grund av detta 
menar Bang (1999) att allt fler organisationer runt om i världen började ifrågasätta sina 
arbetssätt och om de skulle ta efter Japan och deras tillvägagångssätt. Men inte var det 
bara Japan som hade en betydande roll vad gäller organisationskulturens framväxt utan 
Bang (1999) menar att arbetstagarna började påpeka att de ville ha mer ut av sitt arbete 
än att bara få ut sin lön varje månad. Arbetstagarna ville att arbetet skulle ge dem något 
tillbaka och de började inse värdet av att trivsel på arbetsplatsen är otroligt viktig. Trots 
detta var det inte förrän på 2000-talet som organisationskulturens påverkan i 
organisationen började belysas ordentligt och blev därmed ett mer omtalat ämne. French 
(2011) nämner att kulturen i en organisation idag ses som nödvändig för att kunna förstå 
organisationen i det stora hela. På samma sätt som att vi människor har olika 
personligheter och är unika stämmer även detta överens med organisationer, ingen 
organisation är den andra lik.  
 

Organisationskultur i allmänhet är ett väldigt brett område, vilket kan uppfattas som 
svårdefinierat eftersom det finns ett flertal olika ämnen som berör begreppet och därmed 
finns det olika sätt att tolka organisationskultur på. Eftersom begreppet är så pass brett 
kan forskare som inte brukar skriva om organisationskultur göra detta och därav finns det 
oändligt av olika benämningar gällande organisationskultur (Bang, 1999).   
 

Schein (2004) å andra sidan beskriver organisationskultur som ett kontextuellt begrepp 
som lever inom oss individer men samtidigt inom gruppsammanhang. Vidare menar 
Schein att ledare kan forma kulturen i en organisation men samtidigt utvecklas den av 
gruppinlärning och individuella erfarenheter. Schein definierar organisationskultur som:   
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”A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 
problems of external adaptation 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 
perceive, think, and feel in relation to those problems” (Schein, 2004 s. 17)  
 

2.2 Definition av ledarskap 

Ledarskap är, liksom organisationskultur, ett begrepp som kan upplevas som 
svårdefinierat av den anledningen att det inte endast finns en allmänt vedertagen 
definition av begreppet. Yukl (2010) menar att det finns oräkneliga sätt att definiera 
ledarskap på och att forskare ofta definierar ledarskap enligt deras egna individuella 
perspektiv och de aspekter som intresserar dem mest. Yukl hänvisar till Stogdill (1974) 
som skriver att det finns ungefär lika många definitioner av ledarskap som det finns 
forskare som har försökt sig på att definiera konceptet. Yukl menar dock att de flesta 
definitioner av ledarskap har en gemensam bild av att ledarskap involverar en process där 
en medveten påverkan sker över andra människor, både för att vägleda, strukturera och 
facilitera aktiviteter och relationer i en grupp eller organisation. Utöver detta menar Yukl 
att de olika definitionerna av ledarskap har lite gemensamt i övrigt då de skiljer sig åt när 
det kommer till hur ledare och ledarskapsprocesser ska identifieras. De flesta forskare är 
dock, enligt Yukl, överens om att ledarskap är ett riktigt fenomen som är viktigt för 
organisationer och dess produktivitet. När Yukl själv ska försöka definiera begreppet  

ledarskap menar han att det:  
 

”inkluderar att utöva inflytande över viktiga mål och strategier, över de anställdas 
hängivenhet och efterlevnad av de påbud som skall uppnå målen, inflytande över 
gruppsammanhållning och identifikation med och inflytande över 
organisationskulturen.” (Yukl, 1989 s. 253) 
 
Alvesson (2015) menar att detta är en av de bättre definitionerna av ledarskap som finns 
inom området, men menar samtidigt att det är viktigt att forskare är försiktiga med att 
endast använda sig av en definition av vad ledarskap innebär. Istället menar Alvesson att 
man behöver vara öppen för att ledarskap betraktas olika i olika organisationskulturer. 
Detta på grund av att det skiljer sig mellan olika organisationer hur man uppfattar 
ledarskap och vem som ses som ledare och Alvesson menar att man genom att förstå hur 
organisationen ser på ledarskap kan hitta en väg till att förstå organisationskulturen och 
tvärtom.  
 
2.3 Organisationskultur i förhållande till identitet  
Enligt Alvesson (2015) är organisationskultur ett betydelsefullt tema för både forskning 
och utbildning i organisationsteori och management. Han menar att organisationskulturen 
är en viktig faktor för att kunna förstå en organisations liv och innebörd samt alla dess 
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variationer. Den kulturella dimensionen utgör en central del av alla aspekter i en 
organisation. Organisationer uppmärksammar företagskulturen på olika sätt där vissa 
organisationer kan uppleva kultur som ett diffust ämne och därav bortprioritera det. 
Viktigt att komma ihåg här är att detta inte förminskar kulturen eller gör den mindre 
betydelsefull utan även detta präglar medarbetare i hur de ska tänka, känna och värdera 
organisationen. Alvesson (2015) väljer därav att beskriva organisationskulturen så här:  
 
”Kulturen är lika viktig och komplex som den är svår att förstå och ”använda” på ett 
meningsfullt sätt” (Alvesson 2015, s. 7)  
 
Alvesson (2015) diskuterar vidare begreppet identitet, både på organisatorisk och 
individuell nivå, som ofta ses som ett begrepp som är svårt att särskilja från 
organisationskultur. Detta beror på att identitet tycks tala till alla människor i en 
organisation eftersom självbilden är något vi människor reflekterar över mer eller mindre 
under hela vår livstid. Identitetstemat handlar delvis om identifikationer vilket innebär 
känslan som individer upplever vid likheter och tillhörighet samt att det påverkar hur vi 
definierar oss själva. Samtidigt handlar temat lika mycket om att medarbetarna i en 
organisation måste identifiera sig med sin organisation för att det ska kunna utvecklas en 
tydlig organisationskultur. Därför är det viktigt som organisation att man utmärker sig 
vad gäller stil, historia och inriktning eftersom detta skapar en tydligare identitet vilket i 
sin tur gör det enklare för medarbetarna att följa. Som organisation handlar det om att 
försöka skapa en sammanhängande och trovärdig idé som bevisar vilka vi är och vad vi 
står för.  Organisationer skiljer sig från varandra vad gäller hur pass distinkt 
företagsidentitet de har. IKEA och Volvo är två bra exempel på en tydlig företagsidentitet 
då de ofta har en viss inverkan på sina medarbetare och kan influera deras självbild så att 
de till exempel identifierar sig själva som en Volvoingenjör eller en IKEA-medarbetare. 
Detta kan i sin tur påverka medarbetare att till exempel inte vilja byta arbetsgivare. 
Identitet är även ett användbart begrepp när det kommer till att kunna beskriva skilda 
förhållanden både på kollektiv och individuell nivå. Alvesson (2015) menar att det finns 
både en organisatorisk, professionell, individuell och social identitet som kan på ett eller 
annat sätt länkas samman. Den professionella och sociala identiteten kan till exempel 
ifrågasätta hur jag som individ definierar mig själv med hänsyn till vilken profession eller 
organisation jag tillhör vilket i sin tur kan påverka hur jag själv tolkar vem jag är, det vill 
säga min individuella identitet. Alvesson menar vidare att en god organisationskultur 
präglas av ärlighet, lojalitet och att man inom organisationen samarbetar väl.  
 
2.4 Faktorer som påverkar organisationskulturen  
Alvesson (2015) menar att det ofta är företagsgrundare som ses som skapare till den kultur 
en organisation har på så sätt att de påverkar vilka som först anställs på företaget, de väljer 
vilka vägar företaget ska gå och de sätter således sin egen prägel på organisationen som 
helhet. Alvesson presenterar en studie där han undersökte en organisation när den precis 
grundades och sedan igen tio år senare. Resultatet visade att de normer som grundarna 
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införde i organisationen fortfarande i allra högsta grad levde vidare även efter det att de 
som grundade organisationen dragit sig tillbaka. Schein (2004) menar att en av de 
viktigaste uppgifter som ledare i organisationer har är att vara kulturbärare och på så sätt 
påverka hur de anställda i organisationen tänker och agerar. Ledarna kan göra detta främst 
genom rekrytering men även genom att gå in i rollen som kulturbärare och verkligen agera 
som en förebild för att på så sätt få till den organisationskultur som de strävar efter, menar 
Schein.  
  
Schein (2010) lyfter fram ytterligare ett antal sätt som ledningen i en organisation kan 
påverkar organisationskulturen i företaget, ett av dessa sätt menar Schein är belöningar. 
Genom att belöna ageranden som organisationen vill uppmuntra medarbetarna att ta efter 
bidrar ledningen till att de anställda inser vad organisationen tycker är viktigt. Ett annat 
sätt som ledningen kan påverkar organisationskulturen på är enligt Schein genom 
nyrekrytering. Här menar Schein att beroende på ledarnas val av nya medarbetare som 
passar in i organisationen och dess kultur kan även detta påverka organisationskulturen. 
Alvesson (2015) menar även han att kultur förstärks och reproduceras genom rekrytering 
och det urval som sker i detta. Här väljer ledarna vad som ska fokuseras på under 
rekryteringsprocessen, oavsett om det är personliga egenskaper eller tekniska färdigheter 
så skickar det ut signaler till de som sedan rekryteras till företaget. Ledaren i en 
organisation har en viktig roll vad gäller rekryteringsprocessen där det finns flera aspekter 
att ta hänsyn till, inte minst kulturen. Bergström (1998) som Holgersson (2003) refererar 
till beskriver ledarens roll i en rekryteringsprocess ur ett kulturellt perspektiv där 
Bergström har studerat ett amerikanskt konsultbolag som fokuserar på en kulturell 
matchning i deras rekryteringsprocess. Enligt dem handlar det inte bara om den rätta 
kunskapen som ska stämma överens med organisationens kompetenskrav utan det handlar 
även om intressen hos kandidaten som ska matcha med företagskulturen. Samtidigt menar 
det amerikanska bolaget att normer och värderingar är viktiga aspekter som bör 
överensstämma mellan arbetssökande och organisationen. Hela systemet bygger på att de 
arbetssökande är medvetna från början om vilka krav som ställs och att kandidaterna kan 
anpassa sig till dessa och på så sätt få en insyn i den kultur som redan finns inom 
organisationen. Alvesson (2015) menar att nya organisationer ofta har en tendens att 
rekrytera människor som är lika dem själva och varandra för att på så sätt skapa en god 
grund för gemensam förståelse och tänkande. Detta på grund av att ledarskap underlättas 
av att leda en homogen grupp eftersom det är lättare att anpassa sitt ledarskap och det som 
förmedlas på ett sätt som alla reagerar på samma sätt på. 
 
Alvesson (2015) indikerar att det finns många fördelar med en stark organisationskultur 
såsom till exempel lojalitet från de anställda, att samtliga inom organisationen arbetar 
mot samma mål och att produktiviteten ökar. Men, Alvesson lyfter också fram en risk 
med att ha en för stark organisationskultur. Risken är att det kan skapa ett motstånd mot 
nya idéer och att medarbetarna kan sätta sig emot det ledningen säger då de har en stark 
självbild och anser att det inte behövs någon förändring i deras arbetssätt. 
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2.5 Hur kan organisationskultur studeras? 
French (2011) beskriver organisationskultur som ett mönster av beteende som en grupp 
befinner sig i och sedan lär ut till nya medlemmar i organisationen. Vidare förklarar 
French att det finns tre viktiga områden att analysera inom organisationskulturen, den 
synliga kulturen, gemensamma värderingar och de gemensamma antagande. Denna 
modell föreställer precis som många andra modeller lager på varandra som innebär ju 
djupare vi kommer desto svårare är det att upptäcka fenomen från ytan. Den första nivån 
i modellen som French beskriver är den synliga kulturen som visar på hur gruppen i 
organisationen har utvecklat ett beteendemönster som de också lär ut till nya medlemmar 
i organisationen. Den synliga kulturen inkluderar historier, ceremonier och ritualer som 
har skapat historia av en välfungerande organisation. Den andra nivån i modellen är de 
gemensamma värderingarna som skapar en uppsättning av sammanhängande värderingar 
som knyter an medarbetarna till varandra. De gemensamma värderingarna kan uppfattas 
som den kritiska aspekten men samtidigt kraftfull i vad gäller att sammanföra 
medarbetare och motivera dem. Den tredje och djupaste nivån i kulturanalysmodellen är 
de gemensamma antagandena som baseras på delade erfarenheter som medarbetarna har 
upplevt tillsammans i organisationen. I de flesta organisationskulturer finns en rad 
gemensamma antagande som medarbetarna är medvetna om men som är outtalade eller 
underförstådda. Detta är också den nivån i kulturanalysmodellen som blir svårast att 
uppfatta för medarbetare och kräver en viss tid i organisationen för att man ska kunna 
uppleva det som “sitter i väggarna”.  
 

                   
                                                                                                                      French 2011, Figure 7.1 
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2.6 Sambandet mellan ledarskap och organisationskultur 

Alvesson (2015) menar att ledarskap är ett så pass svårdefinierat begrepp på grund av att 
det är så avhängigt av den kulturella kontext som ledarskapet utövas i. Ledarskapet består 
enligt Alvesson av en komplex social process där det viktiga är det som sägs och görs och 
hur detta tolkas. Vidare menar Alvesson att ledarskapet är beroende av hur en särskild 
grupp ser på ledare och ledarskap. Till exempel ser man på ledarskap på ett sätt inom 
militären och på ett annat sätt inom professionella yrkesgrupper. Även mellan länder finns 
det skillnader i hur man definierar ledarskap. Vill man till exempel förstå vad en fransk 
manlig fabrikschef gör och vad en kvinnlig polischef i Eritrea gör för att få sina anhängare 
att göra vissa saker så menar Alvesson att det krävs att man granskar det specifika 
kulturella sammanhanget ledarskapet utövas i. Alvesson menar vidare att ledarskap 
kräver en stor grad av styrning av till exempel hur människor tänker och deras 
värderingar, uppfattningar och hur de ska känna. Detta gör att ledarskap automatiskt är 
något som är kulturellt, då ledarskapet sker i ett kulturellt sammanhang och alla 
handlingar som ledaren utför påverkas av den kulturellt styrda tolkningen av de 
människor som är inblandade i den sociala processen. Tidigare forskning inom området 
har visat att ledarskap och kultur bör studeras tillsammans eftersom de är så tätt 
sammanbundna med varandra. Löfving, Säfsten och Winroth (2016) menar att detta är 
särskilt påtagligt i organisationer som är medelstora eller små då kopplingen mellan 
ledarskap och kultur är ännu tydligare i dessa. Det framkommer också i deras studie att 
det är svårt i medelstora och små organisationer att urskilja var organisationskulturen 
slutar och ledarskapet börjar då de går in så mycket i varandra.   
 

Alvesson (2015) menar vidare att ledarskapet hör tätt ihop med organisationskulturen på 
det sättet att om en organisation och dess produktivitet ska fungera väl krävs det att 
medarbetarna har liknande föreställningar och tankar om organisationen. Av den 
anledningen blir arbetet med att styra de anställda mot en gemensam idé en viktig och 
central arbetsuppgift för ledningen i en organisation. Alvesson beskriver vidare att 
organisationskulturen i ett företag lägger grunden för gemensamma mål och engagemang 
hos de anställda och att en gemensam förståelse av arbetet bildas genom att de anställda 
interagerar och arbetar tillsammans, vilket leder till en väl fungerande organisation. Detta 
innebär enligt Alvesson att ledningens förmåga att påverka en hel organisationskultur inte 
ska överskattas, men att ledaren absolut kan påverka klimatet som finns i organisationen.  
 

Alvesson (2015) skriver även att oavsett hur en chef i en organisation är så påverkar hen 
organisationskulturen i allra högsta grad. Till exempel kommer en chef som är 
ekonomiskt styrd och fokuserad på mätningar således påverka och bidra till en kultur 
inom organisationen som är likadan. O’Reilly, Caldwell, Chatman, Doerr (2014) gjorde 
en studie där 32 stycken IT-företag i USA var involverade och den studien påvisade att 
det finns en koppling när det kommer till organisationskulturen och vilken typ av 
grundare och ledning som finns i en organisation. De menar alltså att det finns ett mönster 
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mellan hur ledningen i en organisation är och vilken typ av organisationskultur som 
organisationen har. Även Granberg (2003) menar att tidigare forskning har visat att en 
organisations ledning och grundare har en stor betydelse när det kommer till hur 
organisationskulturen ser ut och utvecklas.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metodologisk utgångspunkt vi har 
arbetat efter i denna undersökning. Här går vi även igenom hur intervjuerna har 
genomförts och hur den insamlade data har bearbetats.  
 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 
3.1.1 Kvalitativ forskning 
Fejes och Thornberg (2015) menar att forskaren när denne ska välja forskningsmetod 
först och främst ska börja med att formulera en forskningsfråga och att hen sedan mot 
bakgrund av den väljer en forskningsmetod som på bästa sätt kan besvara 
forskningsfrågan. När vi formulerade vår forskningsfråga insåg vi att organisationskultur 
är något som kan vara svårt att mäta med statistisk, utan det kräver snarare att forskaren 
går djupare in i organisationen då det är ett komplext fenomen. Cohen, Manion och 
Morrison (2011) menar att kvalitativ forskning kännetecknas av mindre strukturerade 
data där forskaren använder sig av verbala snarare än statistiska analyser. Bang (1999) 
menar att det råder en enighet bland forskare att studier av just kultur bör vara av kvalitativ 
karaktär då studier av kultur i de flesta fall behöver mer djupgående och innehållsrika 
svar för att kunna ge forskaren något om hur kulturen upplevs och påverkar dess 
medlemmar. Schein (1996) menar även han att en kvalitativ metod är att föredra när 
forskaren vill kunna skapa sig en djupare förståelse av den insamlade data. 
 
Mot bakgrund av detta anser vi att vi på bästa möjliga sätt kan besvara vår forskningsfråga 
med hjälp av en kvalitativ metod och därmed blev vårt val av metodologisk utgångspunkt 
fenomenografi, vilket vi anser passar bäst för vår studies syfte och frågeformulering. 
Detta på grund av att vi efter att ha fördjupat oss i fenomenografi ansåg att vi skulle få en 
djupare förståelse av kulturen i vår valda organisation vilket är vår tanke med denna 
uppsats. Fenomenografin handlar enligt Fejes & Thornberg (2019) om att se hur 
människor uppfattar fenomen på olika sätt vilket vi tror i sin tur kan hjälpa oss att på ett 
tydligare sätt kunna besvara vårt syfte och forskningsfråga. 
 
Vidare har vi i denna studie valt att använda oss av en induktiv ansats. Induktiv ansats 
menar Alvesson och Sköldberg (2017) är när forskaren genom ett flertal intervjuer 
upptäcker ett slags mönster som forskaren sedan drar allmänna slutsatser av. Detta 
innebär att vi i denna studie först har intervjuat deltagarna och sedan börjat leta relevant 
teori utefter de mönster som hittades i intervjusvaren. Bryman (2018) menar att detta 
innebär att teorierna växer fram av det insamlade materialet.  
 
3.1.2 Fenomenografi   
Vi har i denna uppsats valt att använda oss av fenomenografi som en av våra 
metodologiska utgångspunkter. När man tittar på begreppet fenomenografi beskriver 
Fejes & Thornberg (2019) det som ett sätt för människor att uppfatta fenomen i sin 
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omvärld. Det handlar om människors variation kring hur de uppfattar omvärlden istället 
för att fokusera på de likheter som kan finnas. Enligt den fenomenografiska 
metodansatsen påverkas vår tolkning av omvärlden beroende på vad vi lär oss och 
eftersom vi människor ständigt lär oss ny kunskap kan också vår syn på omvärlden 
förändras genom åren. Fenomenografin vill bidra till oss människor på så sätt att vi ska 
få en djupare förståelse av det mänskliga lärandet och att resultatet av vårt lärande är hur 
vi uppfattar omvärlden. Den fenomenografiska utgångspunkten handlar framförallt om 
två beståndsdelar, uppfattning och utfallsrum. Uppfattning i detta skede innefattar hur vi 
människor uppfattar företeelser i omvärlden samt att det finns ett begränsat antal sätt att 
uppfatta dessa företeelser på. Människor uttrycker sig och förstår företeelser på olika vis 
vilket kan vara utmanande för den som vill förstå en annans syn på omvärlden. En 
uppsättning av människors olika uppfattningar benämns i fenomenografi som 
utfallsrummet. Viktig aspekt att minnas här är att man aldrig kan vara säker i en 
undersökning om alla tänkbara uppfattningar har registrerats.  
  
När man som forskare använder sig av fenomenografi som metodansats bör 
forskningsfrågorna vara av en viss karaktär. För att en analys ska lyckas enligt detta 
perspektiv bör forskaren därför efterfråga deltagarnas sätt att uppfatta ett fenomen. Att 
ställa konkreta frågor till deltagarna kan ge de svar som forskaren är ute efter men 
samtidigt kan detta orsaka problem som att deltagarna till exempel svarar oreflekterade 
memorerade svar från lärobok. Därför har många olika tekniker prövats inom 
fenomenografiska intervjuer för att försöka komma närmare de uppfattningarna som på 
något sätt stämmer mer överens med deltagarnas egna uppfattningar av fenomenet. En 
fenomenografisk intervju är uppstyrd på så sätt att den är semistrukturerad och tematisk. 
Detta innebär att intervjuguiden som forskaren följer består av ett fåtal frågor samt att 
frågorna tar hänsyn till de fenomen (teman) som forskaren vill ska beröras. 
Fenomenografiska intervjuer bör alltid spelas in eftersom man i ett senare skede som 
forskare vill kunna skriva ut inspelningarna i sin helhet och därmed genomföra 
analysarbetet på ett grundligt och pålitligt tillvägagångssätt. En annan viktig faktor för 
forskaren vid en sådan intervju är att visa ett stort intresse för deltagaren för att kunna få 
ut så fördjupande svar och för att kunna åstadkomma detta i en intervju behöver forskaren 
använda sig av probing. Probing innebär att du som leder intervjun ställer frågor som är 
öppna för att respondenten ska kunna svara djupgående som till exempel hur menar du 
där? eller skulle du vilja utvecklas ditt svar? Samtidigt nämner Fejes & Thornberg (2019) 
icke-verbal probing, vilket innebär att intervjuaren till exempel nickar eller ”hummar” för 
att visa att hen är engagerad i intervjun. Vi vill i denna uppsats utforska hur deltagarna 
uppfattar den kultur som existerar i organisationen och därav anser vi det passande att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer som är typiskt för fenomenografin. Detta ger 
både oss som intervjuare samt respondenterna utrymme att ställa följdfrågor som ger en 
djupare förståelse för ämnet, i detta fall organisationskulturen och ledarskapet.   
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3.2 Urval  
3.2.1 Val av studieobjekt 
Organisationen som har deltagit i studien valde vi genom att göra det som Denscombe 
(2009) kallar för ett bekvämlighetsurval. Detta på grund av att vi har använt oss av en 
person vi känner för att komma i kontakt med organisationen. Med bekvämlighetsurval 
menar Denscombe att forskaren tar kontakt med de som finns till hands. Anledningen till 
att vi valde att göra undersökningen i just denna organisation är som tidigare nämnt, dels 
för att en av oss hade kontakter inom organisationen men också för att vi ansåg att det 
skulle vara intressant att studera organisationskulturen och ledarskap i ett mindre företag 
då en stor mängd av den tidigare forskning vi har läst inom ämnet organisationskultur och 
ledarskap har gjorts i större organisationer. I undersökningen deltog sedan tre personer 
från den valda organisationen.  
 
3.2.2 Val av intervjupersoner 
Vi har gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner då vi medvetet valt att intervjua en 
person i ledningsposition kombinerat med vanliga medarbetare. Detta för att vi på ett så 
bra sätt som möjligt ska kunna besvara undersökningens frågeställningar då studiens syfte 
är att undersöka organisationskultur och ledarskap från olika synvinklar för att få en så  
bred bild som möjligt.  
 
Alvesson (2011) menar att det finns två huvudprinciper när forskaren ska göra ett urval 
av intervjupersoner. Den första principen är representativitet, vars syfte är att ge en bredd 
i valet av intervjupersoner för att få en så heltäckande och rättvisande bild som möjligt. 
Den andra principen kallar Alvesson för kvalitetsurval, som innebär att forskaren väljer 
intervjupersoner baserat på vissa egenskaper eller en viss inblick som de har som gör 
värdet av deras intervjusvar extra stort. Risken med ett kvalitetsurval menar Alvesson är 
att intervjupersonerna tenderar att bli en alltför homogen grupp och att detta kan resultera 
i att forskaren får en missvisande bild med selektiv information och där svaren är politiskt 
korrekta för att framställa organisationen i så god dager som möjligt. Den urvalsmetod 
Alvesson istället rekommenderar är en bredare representativitet där forskaren intervjuar 
olika personer som sitter i olika roller och på olika nivåer för att på så sätt få ett bredare 
resultat. Mot bakgrund av detta har vi i denna undersökning i den mån det går valt att 
använda oss av representativitetsprincipen. Vi har intervjuat en person som sitter i 
ledningen och därtill har vi intervjuat två stycken medarbetare, vars namn 
ledningspersonen gav oss, som sitter i olika roller i organisationen, för att på så sätt bredda 
vårt resultat. Av de två medarbetare vi intervjuade har en av dem arbetat i organisationen 
i över tio år, medan den andra är relativt nyanställd. Detta ansåg vi vara intressant då 
intervjusvaren får mer bredd då de har olika bakgrund med företaget.  
  
3.2.3 Presentation av organisationen och deltagarna 
För att kunna besvara undersökningens frågeställning behövde vi få insyn i en 
organisation och dess kultur och ledarskap. Organisationen vi valde att genomföra 
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undersökningen i är ett mindre företag beläget i södra Sverige som verkar inom IT-
branschen. Organisationen grundades i början av nittiotalet och består idag av 14 
medarbetare som alla arbetar på ett och samma kontor i södra Sverige.  
 
De deltagare som medverkade i undersökningen kommer i uppsatsen att benämnas som 
VD, medarbetare 1 och medarbetare 2. De tre deltagarna i denna undersökning är män. I 
tabellen nedan finns information om deltagarnas befattning och hur länge de har arbetat i 
organisationen.  
 

Intervjuperson: Antal år i organisationen: Yrkesroll: 

VD 6 år VD 

Medarbetare 1 10 år “Allt-i-allo” 

Medarbetare 2 <1 år Systemutvecklare 

Tabell 1: En sammanställning av studiens deltagare 
 
3.3 Genomförande  
3.3.1 Semistrukturerade onlineintervjuer 
Denscombe (2009) menar att intervjuer är en lämplig insamlingsmetod när forskaren vill 
få en djupare förståelse och insikt i komplexa fenomen som människors känslor, 
uppfattningar och erfarenheter. Denscombe menar vidare att det finns tre olika typer av 
forskningsintervjuer: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer.  
 
Fejes & Thornberg (2015) menar att semistrukturerade intervjuer är en lämplig 
datainsamlingsmetod inom fenomenografi, vilken är den metodologiska utgångspunkt vi 
har arbetat utifrån i denna studie. Med semistrukturerad intervju menar Denscombe 
(2009) att intervjuaren har en färdig lista med frågor och teman som ska behandlas men 
intervjuaren har dock utrymme för flexibilitet. Det Denscombe menar är att fördelen med 
semistrukturerade intervjuer är att intervjun får struktur samtidigt som den möjliggör för 
den intervjuade att ge ett mer uttömmande och detaljerat svar till skillnad från 
strukturerade intervjuer där frågorna är mer specifika och där svaren således också blir 
mer specifika. Mot bakgrund av detta ansåg vi att semistrukturerade intervjuer passade 
studiens syfte bäst.  
 
Denscombe (2009) skriver att den vanligaste typen av semistrukturerade intervju är den 
personliga intervjun. Med personlig intervju menas att intervjuaren och intervjupersonen 
möts vid intervjutillfället. Fördelen med detta menar författaren är dels att det är relativt 
enkelt att arrangera ett möte mellan till exempel två personer, men även att den 
information som kommer fram under intervjun enkelt kan kopplas till en källa - 
intervjupersonen. Detta gör att det blir enkelt för forskaren att koppla specifika idéer till 
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en specifik person. Ytterligare en fördel är enligt Denscombe att det är relativt lätt för 
intervjuaren att kontrollera intervjun då det endast finns en person som ska intervjuas och 
dessutom är det enkelt att transkribera intervjuer som bandinspelats där det endast är en 
person som intervjuats. En nackdel med den personliga intervjun menar Denscombe är 
att det begränsar de perspektiv som är tillgängliga för forskaren, men vi ansåg att vi 
genom att intervjua olika personer vid olika tillfällen ändå får in olika perspektiv och att 
personliga intervjuer passade vårt syfte allra bäst.  
 
På grund av den pandemi som rådde i och med Covid-19 och de påföljande sociala 
restriktionerna som utfärdats vid studiens genomförande så valde vi att använda oss av 
Microsoft Teams när vi höll våra intervjuer. Tack vare internets utveckling kunde vi 
genomföra våra intervjuer online med webbkameror vilket innebär att intervjuaren och 
respondenten kan se varandra även om de inte befinner sig på samma geografiska plats. 
Detta ansåg vi var en bra lösning med tanke på de omständigheter som rådde under denna 
tid. Denscombe (2014) menar att en onlineintervju kan användas med alla som har 
tillgång till internet och en dator. Fördelen med dessa menar Denscombe är att 
intervjuaren och respondenterna inte behöver resa för att ta sig till ett ställe där intervjun 
ska hållas, detta gör även onlineintervjuerna till ett billigt alternativ. Denscombe menar 
vidare att onlineintervjuer kan ske i realtid med visuell kontakt mellan den som intervjuas 
och den som intervjuar genom användning av webbkamera och videochattsprogram som 
till exempel Skype eller Microsoft Teams, som vi har använt oss av. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att forskaren befinner sig på intervjuplatsen 
rent fysiskt eftersom hen då kan se respondentens minspel och kroppsspråk men även för 
att kunna undvika missförstånd. Denscombe menar däremot att en onlineintervju med 
visuell kontakt inte skiljer sig mycket från en “vanlig” intervju där parterna sitter på 
samma geografiska plats. Vidare beskriver Denscombe att fysisk närvaro inte behöver 
vara nödvändigt vid intervjutillfället då webbkameror möjliggör visuell kontakt ändå och 
därför tillåter intervjun att genomföras på samma sätt som en fysisk intervju. Mot 
bakgrund av detta ansåg vi att onlineintervjuer med visuell kontakt var ett lämpligt 
alternativ för studiens syfte i en tid då det finns restriktioner när det kommer till att fysiskt 
träffa andra människor.  
 
3.3.2 Intervjuguide 
Som tidigare nämnts beslutade vi oss för att använda oss av en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer i denna studie. Inför intervjun skapade vi därför 
semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 2 och 3) - en för ledningsperson och en för 
medarbetarna. I dessa ställde vi öppna frågor som uppmuntrade till utvecklade och 
djupgående svar, där vi sedan baserat på intervjupersonens svar formulerade följdfrågor 
för att få ytterligare förståelse inom de fenomen vi ville studera. De båda intervjuguiderna 
innehåller fyra delar där varje del hade ett eget övergripande tema och där varje tema 
sedan har ett antal konkreta frågor. Dessa fyra teman var: 
 



 15  

• Kultur: uppbyggnad av kultur 
• Kultur: beteenden och karriärmöjligheter 
• Kultur: stämning och gemenskap 
• Ledarskap  

 
Varje intervju inledde vi med så kallade “uppvärmningsfrågor” för att få både 
intervjupersonen och oss att bli uppvärmda och mer bekväma i situationen och “bryta 
isen”. Efter detta övergick vi till de olika teman och de frågor som tillhörde varje tema. 
Dessa frågor fungerade som en slags vägledning under intervjun och följdfrågor utöver 
de nedskrivna frågorna ställdes. Ahrne och Svensson (2015) menar att intervjuguider med 
standardiserade frågor möjliggör för forskaren att kunna jämföra svaren, men eftersom 
det är intervjupersonerna som sitter inne på den information och kunskap som vi som 
forskare söker att nå har vi även använt oss av följdfrågor som baseras på 
intervjupersonernas svar.  
 
Intervjuguiderna bestod av 18 respektive 19 frågor och de finns presenterade som bilaga 
2 (intervjuguide för ledning) och 3 (intervjuguide för medarbetare) i slutet av denna 
uppsats. Vi kommer vid benämning av vår valda organisation ange den som 
”Organisation X” i våra bilagor. 
 
3.3.3 Genomförande av intervjuer 
När det hade blivit bestämt vilka respondenter som skulle delta i denna studie skickade 
vi ut ett informationsbrev till dem via mail (se bilaga 1). Syftet med detta 
informationsbrev var att bjuda in dem till intervjun samt informera dem om vad syftet 
med intervjun och undersökningen var. Denscombe (2009) menar att det är bra om det 
finns möjlighet för forskarna att presentera sig själva och även syftet och bakgrunden till 
studien. De blev även presenterade för de etiska principer som gäller i denna 
undersökning (se bilaga 1). Därefter bestämdes ett datum och tid då intervjun skulle ske. 
Intervjuerna hölls som tidigare nämnts över Microsoft Teams. Deltagarna informerades 
om att intervjun skulle ta ungefär en timme att genomföra.  
 
Intervjuerna genomfördes med två olika intervjuguider beroende på vem som 
intervjuades, där en var för VD (se bilaga 2) och den andra var för medarbetarna (se bilaga 
3). Vid samtliga intervjuer i denna studie har båda författarna av denna studie medverkat, 
detta dels för att vi har olika bakgrunder och erfarenheter och att det därför blir en bredare 
tolkning av svaren men också för att den ena kanske kommer på en följdfråga som den 
andra missar.  
 
Inför varje intervju dubbelkollade vi så att intervjupersonerna hade läst och förstått det 
informationsbrev vi tidigare skickat ut (se bilaga 1). Sedan upprepade vi syftet med 
studien samt de forskningsetiska principerna som vi arbetar efter. Innan intervjuerna 
startade såg vi till att få bekräftelse från de intervjuade på att vi fick tillåtelse att spela in 
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intervjuerna. Kvale och Brinkman (2014) rekommenderar forskaren att banda 
intervjuerna då intervjuaren får möjlighet att helt fokusera på intervjun och den dynamik 
som finns i den. Dock finns det en risk att intervjupersonerna känner sig hämmade och 
inte vågar svara det de vill när en intervju bli bandad. Detta försökte vi motverka genom 
att, som tidigare nämnts, fråga om det kändes okej för dem att bli inspelade och sedan 
resonerade vi som så att det som skulle tas upp under intervjuerna inte är särskilt 
kontroversiellt eller alltför personligt. Vi försäkrade även intervjupersonerna om att den 
data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast till studiens 
syfte, detta enligt de råd Denscombe (2009) ger om saker forskaren bör göra inför en 
intervju. Thornberg och Fejes (2015) menar att den fenomenografiska intervjun alltid bör 
spelas in så att forskaren kan transkribera och skriva ut intervjun för att sedan kunna 
genomföra ett grundligt och trovärdigt analysarbete.  
 
Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter att genomföra, vilket var inom tidsramen för det 
vi kommit överens om med intervjupersonerna (en timme). Vi var väldigt måna om att 
inte gå över tiden då Denscombe (2009) menar att den skicklige intervjuaren ser till att 
hålla sig inom tidsramen. Av denna anledning hade vi, om tiden inte skulle räcka till, 
pratat ihop oss om de frågor vi ansåg vara nyckelfrågor under varje tema i 
intervjuguiderna (se bilaga 2, 3) och att vi skulle prioritera dessa frågor om vi fick 
tidsbrist.  
 
Fejes och Thornberg (2015) menar att det är viktigt i fenomenografiska intervjuer att 
forskaren visar ett stort intresse för personen som intervjuas för att på så sätt få ett så 
uttömmande svar som möjligt. Detta menar de kan uppnås dels genom probing, som 
innebär att forskaren ställer följdfrågor och även med hjälp av icke-verbal probing där 
forskaren nickar och hummar för att visa sitt engagemang i intervjun. Detta arbetade vi 
mycket med under intervjuerna för att få intervjupersonen att känna sig bekväm och vilja 
dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.  
 
När intervjun sedan skulle avslutas beskriver Denscombe (2009) att intervjuaren först bör 
förvissa sig om att alla de teman som skulle tas upp har vidrörts och sedan se till så att 
den som intervjuas har fått möjlighet att lyfta upp saker som kanske inte tagits upp i 
intervjun tidigare, men som hen anser är relevant. Detta gjorde vi genom att ha en 
avslutade fråga som löd “Slutligen, är det något du skulle vilja tillägga?” (se bilaga 2 och 
3). Efter detta avslutade vi intervjun genom att tacka intervjupersonen för att hen har ställt 
upp och deltagit i denna studie.  
  
3.3.4 Bearbetning av data 
Efter att ha samlat in all data från intervjuerna som genomförts startar den analytiska 
processen. Det första momentet i bearbetningsarbetet var att transkribera intervjuerna. 
Detta gjorde vi genom att lyssna på de bandinspelningar vi gjorde under intervjuerna och 
sedan skriva ner ord för ord vad som sades i respektive intervju. För att undvika 
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missförstånd så skrev vi även ner eventuella pauser, skratt eller dylikt. Vi transkriberade 
samtliga intervjuer tillsammans för att få en så bred tolkning som möjligt av svaren. 
Transkriberingen gjordes på en dator och vi skrev sedan ut dokumenten för att vi skulle 
kunna urskilja särskilda teman som fanns. Vi genomförde därefter det som Fejes och 
Thornberg (2015) kallar för en substantiv kodning vilket innebär att koderna bygger på 
det materialet som har samlats in. Vi gick igenom allting ord för ord och använde oss av 
överstrykningspennor i olika färger för att markera nyckelord som vi hittade. Hedin 
(1999) menar att forskaren bör försöka hitta nyckelord när denne analyserar och bearbetar 
data. Nyckelorden vi fick fram använde vi för att dela in intervjusvaren i olika teman som 
byggde på studiens syfte och frågeställningar. De tre teman vi fick fram och som vår 
resultat- och analysdel bygger på är organisationskultur, uppbyggnad av 
organisationskultur och ledarskap.  
 
När vi analyserade den insamlade data hade vi det teoretiska ramverket som ett 
hjälpmedel för att vi skulle kunna få en bättre insikt i vad det insamlade materialet 
innebar.  
 
3.4 Metodkvalitet 
Vid genomförande av en kvalitativ studie är det av största vikt att fokusera på kvalitén. 
Två viktiga kriterier när man bedömer kvalitén i en undersökning är validiteten och 
reliabiliteten. I detta avsnitt kommer vi därmed att presentera validitet och reliabilitet i 
förhållande till vår studie.   
 
3.4.1 Validitet  
Validitet handlar om i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan bevisa hur pass precis 
och träffsäker deras data är. Denscombe refererar till Lincoln och Guba (1985) som menar 
att det inte finns något sätt för kvalitativa forskare att bevisa att de har kommit fram till 
det ”exakta rätta”, därav brukar man benämna begreppet validitet med termen 
”trovärdighet”. Cohen, et al. (2017) å andra sidan beskriver validitet som att den 
genomförda forskningen endast avses beröra undersökningens innehåll som vara tänkt 
från första början. Detta skiljer sig från skriftliga källornas validitet då man aldrig bör 
acceptera dokumentära källor som de är utan vid detta tillfälle bör man som forskare 
snarare fastställa validiteten. Denscombe (2009) menar på att det finns vissa 
tillvägagångssätt som en kvalitativ forskare kan använda sig av för att övertyga läsarna 
om att data är exakt och träffsäker. Viktigt att minnas i fall som dessa är att åtgärderna 
inte ger någon garanti då det inte finns några garantier tillgängliga. Istället hjälper dessa 
åtgärder med en försäkran om att den kvalitativa data har kontrollerats och att den 
stämmer överens med god praxis och på så sätt kan bedömningen av trovärdigheten i data 
genomföras. Kvalitativa forskare brukar använda sig av tre åtgärder, där triangulering är 
en av dessa där forskaren kan dra nytta av kontrasterande datakällor som kan öka 
förtroendet till att data är mer korrekt. Denscombe (2009) nämner vidare 
respondentvalidering som innebär att forskaren kan komma tillbaka med data till 
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deltagarna i undersökningen för att på så sätt kontrollera fyndens validitet. Detta betyder 
att forskaren kan stämma av hur pass stor träffsäkerheten är och samtidigt kan forskarens 
förståelse intygas av deltagarnas åsikter samt deras synpunkter och erfarenheter. Sista 
åtgärden som en kvalitativ forskare kan använda sig av är grundade data som handlar om 
att kvalitativ forskning fördelaktigt ofta grundar sig i fältarbete och empiriska data. Vid 
ett fältarbete spenderar forskaren oftast mycket tid på plats och det bygger också på en 
detaljerad granskning vilket i sin tur ger en solid grund för data att uppfattas som 
trovärdig.  
 
Vi har i vår uppsats valt att ha dessa tre åtgärder i åtanke vid genomförande av vår studie. 
Vad gäller triangulering har vi vid val av källor använt oss av väletablerade författare. Vi 
har i detta skede valt att jämföra olika författare och deras teori för att på så sätt skapa en 
större trovärdighet för läsarna. Samtidigt har vi valt att undersöka annan empirisk data 
som liknar den studie vi själv har velat genomföra för att på så sätt skapa en större 
träffsäkerhet som Denscombe (2009) talar om. Vad gäller respondentvalidering anser vi 
att denna åtgärd är den som vi har fokuserat minst på under studiens genomförande då 
olika faktorer har påverkat som exempelvis tid och den rådande pandemin. Eftersom 
covid-19 bidrar till vissa sociala restriktioner har vi inte kunnat besöka samt granska 
organisationen på det sätt vi hade tänkt oss från början.  
 
3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet å andra sidan handlar mer om hur tillförlitlig processen är under själva 
undersökningen. I detta fall måste forskare reflektera kring frågor huruvida mätningen av 
studien stämmer överens vid upprepade undersökningar. Det kan finnas både hög och låg 
reliabilitet beroende på hur pass väl studien stämmer överens vid ett flertal 
undersökningar. Denscombe (2014) beskriver det som att tillförlitligheten antyder på hur 
pass neutralt själva forskningsinstrumentet är samt i vilken bemärkelse det hade varit 
konsekvent ifall det hade prövats ett antal gånger, skulle eventuella skillnader uppkomma 
beror detta ofta på en avvikelse i mätobjektet. Det kan vara svårt att tyda hur pass stor 
tillförlitligheten är i kvalitativ forskning och man kan ställa sig frågan om en annan 
forskare hade genomfört samma forskning, hade hen fått ut samma resultat som tidigare 
forskare? Det finns inget rätt svar när det kommer till denna fråga men det finns sätt att 
ta sig an denna fråga, där Denscombe väljer att än en gång referera till Lincoln och Guba 
(1985) som beskriver begreppet ”pålitlighet”. Lincoln och Guba menar att det framförallt 
handlar om att forskningen återspeglar tillvägagångssätt och beslut som gör att andra 
forskare kan bedöma och avgöra vidare de utgör ansedda sätt att gå tillväga på samt vilka 
beslut som är rimliga. Med detta sagt fungerar pålitlighet som ett substitut för att kunna 
möjliggöra upprepande forskning. För att kunna kontrollera tillförlitligheten i forskning 
behövs det en tydlig redogörelse för metod, analys och beslutsfattande som används för 
att kunna visa läsaren de undersökningslinjer som i sin tur har lett fram till vissa slutsatser. 
Det måste helt enkelt vara möjligt för läsaren att kunna granska forskningsprocessen.  
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Vi har i vår studie försökt eftersträva det som Denscombe väljer att ta upp gällande 
reliabilitet och dess innebörd. För att kunna skapa en viss reliabilitet eller “pålitlighet” 
som Lincoln och Guba väljer att benämna det har vi fördjupat oss i tidigare liknande 
forskning för att på så sätt kunna jämföra deras studier med vår och se vissa likheter samt 
skillnader som finns. Samtidigt har vi förstärkt detta genom att använda oss av omtalade 
författare inom dessa ämnen för att ge en högre reliabilitet. Det vi har märkt under 
genomförande av vår studie är att det är två väletablerade ämnen som vi valt att fördjupa 
oss i, organisationskultur och ledarskap, och därmed finns det mycket forskning som 
stöttar vår studie. För att bidra med något nytt till forskningen valde vi därför att fokusera 
på en mindre organisation i vår studie.  
 
3.4.3 Etiska aspekter 
Kvale och Brinkmann (2014) understryker vikten av att ta itu med de etiska aspekterna 
innan man börjar med intervjuarbetet och att dessa problem tas itu med på ett sätt som 
följer de etiska principerna. Vi har i denna studie följt det vetenskapliga rådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). I 
dessa forskningsetiska principer finns fyra huvudkrav som forskaren ska följa i sitt arbete; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att forskaren ska informera deltagarna 
om den aktuella studiens syfte. Detta följde vi genom att dels skicka ut ett 
informationsbrev (se bilaga 1) till deltagarna där de informerades om studiens syfte samt 
de etiska riktlinjerna som vi följt i vårt arbete. Vi återupprepade sedan denna information 
inför varje intervju så att det inte var några oklarheter rörande detta.  
 
Med samtyckeskrav menar Vetenskapsrådet att deltagarna själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan i studien och att de ger sitt godkännande till att medverka i studien. 
Först och främst pratade vi med organisationens VD för att få ett godkännande därifrån 
och när vi sedan fick namn på de medarbetare vi skulle intervjua mailade vi dem för att 
få ett samtycke på deras medverkan i studien. Vi säkerställde inför varje intervju att 
deltagarna var införstådda med att deras medverkan är helt frivillig och att de när som 
helst under studiens gång kan välja att dra sig ur utan att det påverkar dem på ett negativt 
sätt.  
 
Konfidentialitetskravet innebär, enligt Vetenskapsrådet, att uppgifter om deltagarna ska 
behandlas med största möjliga försiktighet så att ingen utomstående ska känna igen någon 
av deltagarna. För att uppfylla detta krav har vi valt att inte skriva ut deltagarnas namn 
och ålder. Vi tog ett beslut om att skriva ut deltagarnas yrkesroller i studien då vi ansåg 
att det är högst relevant för studiens syfte att kunna skilja ut ledarens svar från 
medarbetarnas då denna studie syftar till att undersöka och även delvis jämföra hur 
organisationskultur och ledarskap uppfattas på olika nivåer i en organisation. Detta 
innebär givetvis en risk att personernas anonymitet inte kan säkerställas inom 
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organisationen, då det är enkelt för organisationens anställda att till exempel förstå vem 
som är “VD” då det endast finns en sådan på arbetsplatsen. Detta är något vi har tagit upp 
med deltagarna i studien och vi har även fått deras godkännande att trots detta skriva ut 
yrkesrollen samt befattning i organisationen. 
 
Nyttjandekravet, menar Vetenskapsrådet, innebär att den fakta som samlats in om 
deltagarna endast får användas till den aktuella studiens syfte och inte för något annat 
bruk. Detta krav uppfyller vi genom att radera de inspelningar och transkriberingar som 
hör till studien efter att undersökningen är klar. 
 
3.4.4 Metoddiskussion  

Det är viktigt att lyfta problem med ett forskningsarbete samt val av strategi och 
tillvägagångssätt. Ett problem som kan uppfattas vid första anblick av detta arbete är 
antalet intervjuer som har genomförts. Bryman (2011) menar att det är omöjligt inom 
kvalitativ forskning veta hur många intervjuer som krävs för att forskaren ska nå en 
informationsmättnad. Detta är ett problem som kvalitativ forskning är tätt sammankopplat 
med och vi är medvetna om att vår mängd intervjuer som vi har genomfört i denna studie 
kan tyckas vara något begränsad. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en vanlig 
intervjustudie bör innehålla femton plus minus tio intervjuer. Vi anser dock att antalet 
intervjuer som genomförs i en kvalitativ studie bör ses mot bakgrund av hur stor den 
studerade organisationen i fråga är. Organisationen som vår studie genomfördes i består 
av 14 medarbetare. Av dessa 14 medarbetare intervjuade vi tre stycken, vilket innebär att 
vi intervjuade cirka 20 procent av de som arbetar i organisationen. Att vi dessutom fick 
en bredd i svaren på grund av att vi intervjuade människor i olika positioner anser vi 
bidrar till att vi trots det låga intervjuantalet uppnått en viss informationsmättnad och att 
resultatet blir rikt och reflekterar organisationskulturen på ett bra sätt, även om det som 
tidigare är nämnt är svårt att se när denna mättnad är helt uppnådd. 
 

Ett annat problem som kan urskiljas i detta arbete är den urvalsmetod vi har använt oss 
av i denna studie. Vi lät VD:n välja ut två medarbetare (i olika roller) som vi skulle 
intervjua. Risken med detta är att han väljer ut individer som han vet kommer att prata 
gott om organisationen och framställa den på ett positivt. En ytterligare risk med att VD:n 
valt ut vilka som ska intervjuas är att det kan påverka intervjupersonernas svar eftersom 
de är medvetna om att VD:n vet om att de deltar och därmed anpassar sina svar och inte 
säger vad de egentligen tycker och tänker.  
 

Det faktum att en av oss känner en person som arbetar i organisationen kan ses som 
problematiskt. Detta eftersom det kan vara svårt för forskaren att förhålla sig objektivt till 
studien och de som medverkar i den. Detta var ingenting som vi märkte av under studiens 
gång utan det höll sig, enligt både oss och den studerade organisationen, på en 
professionell nivå där intervjuerna hölls inom tidsramen och ingenting annat diskuterades 
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under dessa. Det kan dock också vara positivt att en person i organisationen är bekant 
med en av forskarna då en viss tillit redan finns mellan forskare och studieobjekt. Denna 
tillit kan ha bidragit till att intervjusvaren blev så utvecklade och öppna som de blev i 
denna studie.  
 

Schein (1996) menar att forskare som ska studera organisationskultur alltid bör använda 
sig av observationer då han menar att det är det enda sättet man på riktigt kan komma att 
förstå en organisationskultur på djupet. En brist med denna studie är således att vi endast 
har använt oss av intervjuer som insamlingsmetod. Med hjälp av intervjuer får man fram 
uttalade och medvetna saker som deltagarna vet om och är medvetna om, men för att 
verkligen kunna undersöka och nå en organisation och dess kultur på djupet krävs även 
observationer. Detta för att komma in på de omedvetna och osynliga nivåerna som French 
(2011) pratar om. Vi är medvetna om att observationer behövs för att man som forskare 
ska kunna komma en organisation in på djupet och vi hade tyckt att det varit roligt och 
givande att använda oss av en sådan metod för att samla in data. Däremot så hade det varit 
svårt då vi som tidigare nämnt gör denna studie i en tid som präglas starkt av covid-19 
och de sociala restriktioner som tillkommer med den. Detta i kombination med kort om 
tid är anledningen till att vi endast valde att använda oss av intervjuer som 
insamlingsmetod.  
 

Vi valde i denna uppsats att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta kan vara 
problematiskt eftersom intervjusvaren inte går att jämföra helt med varandra på grund av 
att eventuella följdfrågor kan skilja sig åt. Intervjufrågorna är även relativt öppna vilket 
bidrar till att svaren kan se väldigt olika ut och spreta åt olika håll. Vi anser dock att detta 
inte var ett problem i det här arbetet då vi tydligt kunde urskilja specifika teman i den 
insamlade data. Vi anser att semistrukturerade frågor lämpade sig bäst för vår studie då 
det bidrar till en öppen dialog som ger möjlighet för deltagarna att ge utvecklade svar och 
även möjlighet för oss som intervjuare att ställa följdfrågor.  
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4. Resultat och analys  
I denna del av uppsatsen kommer resultatet att presenteras och analyseras med hjälp av 
den teori som har beskrivits i den teoretiska genomgången. Resultatet baseras på data som 
har inhämtats från intervjuerna som genomfördes med VD, medarbetare 1 och 
medarbetare 2. Vi har valt att dela in det insamlade materialet i tre huvudteman som varit 
framträdande under intervjuerna. Först kommer vi att presentera organisationskulturen 
och hur den upplevs i den studerade organisationen. I detta tema kommer vi att gå in på 
jargong, lojalitet och samarbete samt risker med en stark organisationskultur. Därefter 
kommer vi att gå in på nästa tema som är uppbyggnad av organisationskultur där vi 
kommer att beröra grundarnas påverkan, rekrytering och aktiviteter. Det sista temat är 
ledarskap och där diskuteras ledaren som kulturbärare och avslutningsvis även 
kontextuellt ledarskap.  

 
4.1 Organisationskultur 

Vi kommer i detta avsnitt framföra resultatet som berör det första huvudtemat; 
Organisationskultur, och därtill analysera detta. Områden som jargong, lojalitet och 
samarbete samt riskerna med en stark organisationskultur/förändringsbenägenhet 
kommer att tas upp i detta avsnitt.  

    

4.1.1 Jargong 

Av svaren intervjupersonerna gav i intervjuerna framkom det att ingen av dem går runt 
och funderar så mycket på den kultur som finns i organisationen. VD:n svarade på frågan 
om det finns någon särskild kultur i organisationen 

 

 “eh, det har jag inte tänkt på… att vi litar på alla som jobbar där och att alla gör det de 
ska. Man, liksom, vi kör ett öppet kort, liksom. En ganska platt organisation (...)”.  

 

Båda medarbetarna vidhåller att det är en platt organisation och menar att kulturen 
troligtvis påverkas av att det är en mindre organisation. Alvesson (2015) menar att 
organisationskultur är något som organisationer uppmärksammar olika mycket och på 
olika sätt och även om en organisation kanske inte fokuserar på det eller uttalar att de har 
en specifik organisationskultur så är kulturen fortfarande lika relevant och betydelsefull. 
Av intervjupersonernas svar framkommer det att de inom organisationen inte tänker på 
organisationskultur särskilt mycket. Trots detta framkommer det att de alla har en relativt 
klar bild av vad som kännetecknar just deras organisationskultur, vilket vi anser styrker 
det Alvesson skriver om att organisationskulturen alltid är närvarande oavsett om 
organisationen uppmärksammar den eller inte. 
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I samtliga intervjuer är den jargong som intervjupersonerna menar finns i organisationen 
ett återkommande ämne och något som starkt verkar prägla organisationskulturen. VD:n, 
medarbetare 1 och 2 menar att det är en skämtsam jargong. VD:n beskriver att det finns 
en skämtsam miljö där han upplever att de inom organisationen är mer som vänner. 
Medarbetare 1 menar att de inom organisationen skämtar mycket med varandra och 
förolämpningar är ofta en del av dessa skämt. Medarbetare 2 som inte har arbetat inom 
organisationen lika länge som de andra menar även han att  

 

“jargongen är mest skämtsam, även med kunder är jargongen relativt informell” 

 

Han fortsätter med att besvara frågan om vilka beteenden som uppskattas inom 
organisationen genom att säga  

 

“(skratt) inte att man är rolig, men liksom att man inte är tråkig. Att man inte är så hård 
liksom.”  

 

Den skämtsamma jargongen som ofta beskrivs i intervjuerna kopplar vi till det Alvesson 
(2015) skriver om att det är viktigt för en organisation och dess produktivitet att den 
utmärker sig på något sätt vad gäller till exempel stil. Vi anser att den undersökta 
organisationen har en tydlig stil baserat på det intervjupersonerna beskriver om den 
skämtsamma jargongen och den “kompisiga” stämningen som finns. Alvesson menar 
vidare att en av ledningens viktigaste uppgifter är att skapa en gemensam förståelse av 
organisationens gemensamma mål bland medarbetarna på arbetsplatsen och ett sätt att 
uppnå detta på är enligt honom genom ett gemensamt språk. Ett gemensamt språk 
upplever vi att det finns inom den studerade organisationen då de har ett unikt sätt att 
skämta och prata med varandra som kan ses som deras utmärkande stil och gemensamma 
språk.  
 

4.1.2 Lojalitet och samarbete 

När intervjupersonerna ska beskriva organisationskulturen med tre ord väljer VD:n att 
använda ärlighet, familjärt och familj. Medarbetare 1 använder lojalitet, öppenhet och 
humor. Medarbetare 2 använder orden rolig, skön och lugn för att beskriva den kultur 
som råder i organisationen. Medarbetare 1 menar att lojalitet är en stor del av den kultur 
som finns i organisationen. Lojalitet är något som framkommer vid flera tillfällen, både 
direkt och indirekt, i samtliga intervjuer. Dels genom att de tar upp de anställdas långa 
anställningstider och att det är ovanligt att någon slutar på företaget, men även lojalitet 
som i att alla alltid ställer upp för varandra. Medarbetare 2 beskriver det som att  
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“frågar man om hjälp så får man liksom hjälp, och skulle någon fråga mig om hjälp så 
hjälper jag definitivt till”. 

 

Medarbetare 1 menar att det bara är att fråga om man behöver hjälp och att det endast är 
tiden som skulle vara ett problem, men att det i övrigt inte finns några hinder för att man 
ska hjälpa någon på arbetsplatsen. Den goda samarbetsviljan framkom starkt i samtliga 
intervjupersoners svar, både mellan medarbetarna sinsemellan och mellan medarbetarna 
och VD:n. Detta tyder på att det finns en stark kultur av att man inom organisationen 
hjälper och stöttar varandra i arbetet. Alvesson (2015) lyfter fram vikten av att 
medarbetarna interagerar och arbetar tillsammans för att på så sätt kunna utveckla en 
gemensam förståelse av arbetet och att detta krävs för att en organisation ska bli och 
fortsätta vara välfungerande.  
 

Alvesson (2015) menar vidare att en organisation som har en tillräckligt stark och tydlig 
företagsidentitet ofta påverkar sina medarbetare så pass mycket att de börjar identifiera 
sig med företaget och dess roll i det. Detta får oss att komma in på ämnet lojalitet. Trots 
att det endast var medarbetare 1 som uttryckligen använde ordet lojalitet för att beskriva 
kulturen i organisationen så kom just lojalitet fram på andra sätt även i de andra 
intervjuerna. Då framförallt i form av den långa anställningstid som majoriteten av de 
anställda i organisationen har samt den låga personalomsättningen. Alvesson menar att 
när medarbetare börjar identifiera sig med företaget kan det bidra till att deras roll i 
företaget har blivit en så pass stor del av deras självbild att de tenderar att stanna kvar i 
organisationen och inte byta. I den undersökta organisationen är det ovanligt att anställda 
slutar i företaget. En intervjuperson säger att det endast är fyra medarbetare som har slutat 
i organisationen sedan den startades i början av 90-talet, varav en av dem återkom efter 
att ha bott utomlands under ett antal år. Detta menar vi tyder på att medarbetarna 
identifierar sig som en del av organisationen, precis som Alvesson beskriver, till den grad 
att de inte vill byta arbetsplats då deras professionella, individuella, sociala och 
organisatoriska identitet går in i varandra. När vi analyserar intervjupersonernas svar mot 
bakgrund av det Alvesson skriver drar vi slutsatsen att organisationen i fråga har en så 
pass stark och tydlig organisationskultur att anställda generellt sett stannar kvar i 
organisationen.  

 
Alvesson (2015) menar att en stark organisationskultur bland annat präglas av just 
samarbete och lojalitet. Baserat på resultatet i denna studie menar vi att det finns starka 
tecken som tyder på att organisationen i fråga har en stark organisationskultur då både 
lojalitet och samarbetsförmåga är något som ofta återkom under intervjuerna med 
intervjupersonerna och som de gärna tryckte på. Att det finns en stark kultur av att 
samarbeta och hjälpa varandra är i sig en lyckad kultur då det hjälper organisationen att 
uppnå sina mål och att medarbetarna tenderar att stanna kvar i organisationen länge är bra 
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på flera sätt, bland annat förlorar organisationen inte viktig kompetens till andra 
organisationer.  
 

4.1.3 Risker med en stark organisationskultur  

VD:n och medarbetare 1 menar att kulturen inte har förändrats särskilt mycket under tiden 
de har arbetat där. Detta mycket på grund av att det är många medarbetare som har varit 
i organisationen under en längre tid och att det är få som har slutat. Medarbetare 1 säger  

 

“(...) nu är det ju bara tre som har slutat på 30 år. Eller, fyra har slutat fast en har börjat 
igen efter att ha bott utomlands under åtta år”.  

 

I alla intervjuerna framkommer det att det är positivt att få av medarbetarna har slutat. 
Samtidigt lyfter VD:n en negativ aspekt med detta då hean menar att  

 

“Det är ju en svår sak att ta tag i den här klassiska att lära en gammal hund sitta när 
man finner något nytt är det oftast någon som tänker varför? (...) Vi har gjort samma sak 
i flera år varför ska vi ändra på det liksom?”  

 

Trots att den långa anställningstid och låga personalomsättning som tidigare har tagits 
upp i detta avsnitt framställs som positiv i intervjuerna går det av den insamlade empirin 
att utläsa att VD:n också lyfter fram en negativ aspekt av detta. När han säger att det kan 
vara svårt “att lära en gammal hund sitta” tolkar vi det som att han menar att det finns ett 
visst förändringsmotstånd i organisationen då en del anser att det gamla sättet fungerar 
tillräckligt bra för att inte bytas bort. French (2011) tar i sin kulturanalysmodell upp tre 
nivåer av en organisationskultur; den synliga delen, de gemensamma antagandena och 
den osynliga delen. Den djupaste nivån menar French är den osynliga delen som han 
menar är just osynlig och “sitter i väggarna”. Denna osynliga nivå påverkar medarbetarna 
utan att de är medvetna om det och den skapas genom de gemensamma antaganden som 
medarbetarna har skapat tillsammans genom delade erfarenheter och upplevelser. Det 
som framkom i intervjun med VD:n om förändringsmotstånd anser vi kan relateras till 
den osynliga nivån i French modell, då det tidigare sättet de inom organisationen har 
arbetat på är så djupt inrotat i deras sätt att tänka att det liksom “sitter i väggarna” samt 
inte ens behöver vara uttalat. Detta anser vi kan vara en anledning till att det är svårt att 
få de som har arbetat länge inom organisationen, det vill säga “de gamla hundarna”, att 
vilja förändra sitt arbetssätt. När vi ser förändringsmotståndet med French modell som 
bakgrund tolkar vi det som att medarbetarna inte vill ta till sig idéer som inte stämmer 
överens med de gemensamma antaganden som gruppen gemensamt har kommit fram till 
tidigare. Detta kan vara svårt för ledningen att förändra då de gemensamma antagandena 
och den osynliga nivån är svåra att uppfatta och sätta ord på och de kräver därför att man 
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är väldigt insatt i organisationen och vistas i den under en längre tid för att verkligen 
kunna se och uppleva det som “sitter i väggarna”.  
 

Alvesson (2015) menar att en risk som tillkommer när en organisation har en stark 
organisationskultur är just förändringsmotstånd. Alvesson lyfter fram motstånd mot nya 
tankar och idéer som en risk och att den starka organisationskulturen kan bidra till att 
medarbetarna sätter sig emot ledningen och nya idéer som de kommer med. Den 
undersökta organisationen har, som tidigare nämnts, medarbetare som har varit i 
organisationen under lång tid. Medarbetare 1 säger om VD:n att  

 

“han började jobba efter mig. Han blev anställd efter mig för fem eller sex år sen… tror 
jag…” 

 

Detta innebär att många av de anställda har varit i organisationen längre än VD:n och mot 
bakgrund av detta och det Alvesson skriver om förändringsmotstånd menar vi att det finns 
en risk för att medarbetarna dels anser att det nuvarande sättet att arbeta på fungerar bra 
och att det inte behöver förändras, men också att de kanske anser sig känna organisationen 
bättre än VD:n och att de därför motsätter sig nya idéer som han kommer med.  
 

4.2 Uppbyggnad av kultur  

Vi kommer i detta avsnitt framföra resultatet som berör det andra huvudtemat; 
Uppbyggnad av kultur, och därtill analysera detta. Områden som grundarnas påverkan, 
rekrytering och aktiviteter kommer att tas upp i detta avsnitt.  
 

4.2.1 Grundarnas påverkan  

Medarbetare 1 beskriver den att den skämtsamma jargongen troligtvis härstammar från 
en av grundarna som var väldigt skämtsam och “inte helt politisk korrekt” och menar att 
detta hänger kvar än idag och att ibland kan skämten upplevs som “lite på gränsen”. Han 
beskriver det på det här sättet 

 

“nej, alltså det finns ju… det är ju mer så att vi är som på nästan kompisnivå. Man kan 
ju skämta och nästan förolämpa varandra liksom. Alla förstår att det är som det är 
liksom… Det är mycket på grund av x (en av grundarna), före detta VD:n, att han… han 
är inte alltid helt politisk korrekt. Man vet att det inte menas någonting, men det är lite 
gränsfall och det gör också att det blir en viss… jargong eller så om man ska kalla det 
så.” 
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Av intervjusvaren går det att utläsa att en av grundarna starkt bidragit till den jargong som 
idag finns i organisationen. Medarbetare 1 menar vidare att detta sätt finns kvar än idag 
trots att grundaren i fråga inte längre arbetar inom organisationen. Granberg (2003) menar 
att både grundare och ledningen i en organisation har en stor betydelse för hur 
organisationskulturen ser ut och hur den utvecklas. Detta styrks även av den studie som 
O’Reilly, Caldwell, Chatman och Doerr (2014) genomfört som visade att den typ av 
ledning och grundare som en organisation har påverkar hur organisationskulturen ser ut, 
som i detta fall när grundaren är skämtsam och “på gränsen” blir organisationskulturen 
präglad av detta. Därtill beskriver Alvesson (2015) grundarna av en organisation som de 
som skapar organisationskulturen och att de påverkar även efter det att de inte längre 
arbetar kvar inom organisationen då de normer som de skapat fortfarande lever kvar. 
Alvesson presenterar en studie där han undersöker en och samma organisation vid två 
olika tillfällen, där det skiljer tio år mellan varje undersökning. Resultatet av den studien 
visar att även efter det att grundaren har slutat så lever normer som han skapat kvar i allra 
högsta grad inom organisationen. I den undersökta organisationen tyder intervjusvaren på 
att jargongen och kulturen än idag är starkt präglad av grundarens humor och dennes 
personlighet.  
 

4.2.2 Rekrytering 

På frågan om den skämtsamma jargongen och det faktum att den ibland är “på gränsen” 
blir ett problem när det kommer nya medarbetare till arbetsplatsen som kanske inte förstår 
att de skämtar svarar Medarbetare 1 att 

 

 “innan de blir anställda så är det någon intervju så är de ju med och fikar och så där så 
då… man testar dem lite redan då för att se om de skulle plats in både yrkesmässigt och 
personlighetsmässigt”.  

 

VD:n tar även han upp hur organisationen arbetar vid rekryteringar och säger att 

 

“Vi är noga med att ta upp hur vi jobbar och vad vi är för bolag när vi anställer någon. 
Vi säger ingenting som vi inte gör” 

 

Detta tyder på att de inom organisationen är väldigt selektiva när det kommer till vilka de 
rekryterar och att de är noggranna och tydliga med att de endast rekryterar människor som 
de tror passar in på arbetsplatsen. Vi anser att det här kan kopplas till det som Bergström 
(1998) i Holgersson (2003) skriver om kulturell matchning. Bergström menar att det är 
viktigt med en kulturell matchning när organisationen rekryterar och lyfter fram en studie 
som visar att rekrytering inte endast handlar om den rätta kunskapen, utan även om 
personliga egenskaper. Medarbetare 2 menar att  
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“Jag valde organisationen lite på grund av att det kändes väldigt bra under intervjuerna. 
Kulturen i sig är väldigt passande för mig”.  

 

Detta anser vi styrker Bergströms teori angående vikten av en kulturell matchning när 
organisationer rekryterar medarbetare. Det kan även relateras till det Schein (2010) lyfter 
fram om rekrytering och hur ledningen påverkar organisationskulturen genom att just 
rekrytera individer som passar in i den. Samtidigt menar Alvesson (2015) att nya 
organisationer har en tendens att rekrytera människor som är lika dem själva då det är 
lättare att leda en homogen grupp då ledarskapet inte behöver anpassas efter olika typer 
av individer. Många av de som idag arbetar inom organisationen anställdes av grundarna 
och medarbetare 1 menar att de inom organisationen är en väldigt homogen grupp och på 
frågan huruvida organisationen strävar efter att få en större mångfald svarar han: 
 

“alltså när vi rekryterar så tittar vi på allt… och alla liksom… det är ingen som går bort 
på grund av eh… någonting…. alltså det är ju… personligt de inte passar i så fall… 
brukar det vara”. 

 

Detta anser vi styrker Alvessons teori om att grundare för nystartade organisationer 
rekryterar människor som liknar dem själva. Det går även att relateras till Bergströms 
teori om vikten av kulturell matchning då organisationen i fråga idag har en väldigt stark 
organisationskultur, vilket troligtvis delvis beror på att de har fokuserat på kulturell 
matchning vid rekrytering. Allt detta kan i sin tur kopplas till det Schein (2010) skriver 
om att ledning och grundare påverkar kulturen när de rekryterar.  
 

4.2.3 Aktiviteter  

Den översta delen av French (2011) analysmodell benämner han som den synliga delen 
av kulturen. Den synliga delen består av ett beteendemönster som organisationens 
medlemmar har utvecklat och som de sedan lär ut till de nya medlemmarna. I den här 
delen inkluderas ceremonier och ritualer som har utvecklats över tid. Dessa kopplar vi till 
de aktiviteter som organisationen anordnar På frågan om hur företaget arbetar med 
sammanhållning och gemenskap genom aktiviteter svarar VD:n 

 

“Ja, After Works har vi varit lite dåliga på, alltså, vi har anordnat men det är oftast lite 
halvdåligt deltagande men vi jobbar på att bli bättre på det. (...) Annars brukar vi köra 
en konferens hemma kan man säga, eller i närheten på någon anläggning runt om, på en 
spaanläggning eller vad det nu kan vara liksom. Det beror helt på hur det har gått, liksom, 
ekonomimässigt också. Sen så kör vi oftast något utomlands som vi blandar konferens 
med roliga aktiviteter. Sen så har vi även konferenser där vi bjuder in flertalet av 
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representanter från våra kunder och där är vi väl hundra deltagare. Så vi hittar på grejer, 
det gör vi absolut.”  

 

Detta är något som även medarbetare 1 och medarbetare 2 lyfter fram i deras svar. 
Medarbetare 2 säger att de hade en After Work efter hans första arbetsdag och att detta 
gjorde att han kom in i kulturen snabbt. Även under Corona-tider när samtliga anställda 
sitter hemifrån och menar samtliga intervjupersoner att organisationen arbetar med 
organisationskulturen genom regelbundna fikastunder tillsammans över Microsoft 
Teams. Medarbetare 1 menar dock att covid-19 har påverkat organisationskulturen på det 
sättet att de inte får åka utomlands och på konferenser. Sedan lägger han till att  

 

“det… det blir inte riktigt samma gemenskap längre och det är svårt att lära känna de 
nya, Det är ju inte de här spontana snacken man har i korridoren och så längre…” 
 

Alvesson (2015) menar att ledningen kan påverka stämningen som finns i organisationen 
med hjälp av aktiviteter. Den studerade organisationen har återkommande gemensamma 
fikastunder, resor och årliga konferenser som ett sätt att bygga gemenskap och påverka 
stämningen på arbetsplatsen. I French (2011) analysmodell hittas de gemensamma 
antagandena som French menar hittas mellan den synliga och osynliga delen av 
organisationskulturen. Här finns de gemensamma värderingarna och det är dessa som 
knyter an medarbetarna till varandra. De gemensamma värderingarna anser vi går att 
relatera till det vi tidigare nämnde om att Alvesson menar att en tydlig företagsidentitet 
kan influera medarbetarnas självbild. Vi drar kopplingen att den undersökta 
organisationen med hjälp av sina återkommande aktiviteter, det vill säga den synliga 
delen av kulturen, skapar de gemensamma värderingarna som i sin tur bidrar till att 
medarbetarnas organisatoriska och professionella identitet går in i deras sociala och 
individuella identitet. Detta tror vi kan vara en bidragande faktor till att medarbetarna 
identifierar sig mycket med organisationen och att de därför är mindre benägna att byta 
arbetsplats. Ett citat som visar hur pass viktiga aktiviteterna som den studerade 
organisationen anordnar är för organisationskulturen är det medarbetare 1 säger om hur 
organisationskulturen har påverkats av Covid-19 och de  

restriktioner det har inneburit:  
 

“Jag skulle säga att covid har påverkat kulturen. Just det att man fått jobba hemifrån 
och… eh… vi inte får göra dom här… Vi skulle ju… Vi fyller ju jämt i år så varje höst 
har vi ju åkt utomlands liksom och haft konferens, torsdag, fredag och stannat lördag och 
söndag också… det har inte blivit av i år…”  
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4.3 Ledarskap  

Vi kommer i detta avsnitt framföra resultatet som berör det tredje huvudtemat; 
Ledarskap, och därtill analysera detta. Områden som ledaren som kulturbärare och 
kontextuellt ledarskap kommer att tas upp i detta avsnitt.  
 

4.3.1 Ledaren som kulturbärare 

Ett av de beteendena som samtliga tre intervjupersoner menar uppskattas inom 
organisationen är initiativtagande och att man visar framfötterna. VD:n menar att han 
själv försöker  

gå i bräschen för detta, han säger att: 

 
“jag försöker alltid vara först i ledet när det är någonting som ska göras. Om det är något 
på någon, säg vad som helst, som på någon konferens eller någon aktivitet där, du vet, 
det är ingen som går fram eller så, utan jag som VD ska vara den som, som man säger 
på skånska, drar i lasset. Man ska stå längst fram i kön och dra vagnen där de andra 
sitter i liksom. Det tycker jag är viktigt, att man ska visa vägen som VD.”  
 
Schein (2004) beskriver att en av de viktigaste uppgifterna en ledare har är att agera som 
kulturbärare och vara en förebild för medarbetarna i hur de ska agera. Schein menar att 
detta är viktigt för att ledaren ska kunna skapa den organisationskultur som de 
eftersträvar. Vi kopplar samman detta till det VD:ns citat ovan. VD:n försöker alltid ta 
initiativ och visa framfötterna, båda två är beteenden som organisationen uppmuntrar sina 
anställda att ha. Mot bakgrund av det Schein säger om att ledningen bör agera som 
förebild och kulturbärare ser vi att det är det som VD:n i organisationen i detta fall gör. 
Han visar medarbetarna att initiativförmåga är något som är viktigt och uppskattas i 
organisationen och av medarbetarnas intervjusvar att döma har de insett att det är ett 
beteende som värderas högt. Dessutom kom det i intervjuerna fram att medarbetarnas 
beteenden värderas kontinuerligt av VD:n och att de beteenden som värderas högt får en 
ekonomisk belöning. Medarbetare 1 svarar på frågan om hur beteenden belönas i 
organisationen:  

 
“Initiativ och ansvar… belönas… eh, framförallt ekonomiskt, men även att du får ju… 
uppskattning speciellt om du tar något som kanske inte andra är sugna på. Både från 
kollegor och… från (VD:ns namn) då… och på så sätt så blir det ju… eh… så blir det ju 
ekonomiskt på grund av det för att han… ja… han uppskattar att någon tar tag i saker 
som andra inte vill liksom… ta det på sig.” 
 

Detta kan enligt oss kopplas till det beteende som VD:n i det tidigare citatet försöker visa 
att han själv har vad gäller att “dra lasset” och går fram när ingen annan gör det. 
Medarbetaren 1 svar tyder på att det beteendet är något som genomsyrar 
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organisationskulturen och att de anställda vet att det är ett beteende som uppskattas och 
belönas. Schein (2010) menar att detta är ett sätt för ledningen att påverka 
organisationskulturen i organisationen. Genom att belöna vissa beteenden uppmuntrar 
ledningen medarbetarna till att agera och tänka på de sätten och det blir med andra ord ett 
sätt för ledningen att styra de anställda. Det bidrar till att medarbetarna inser vad som är 
viktigt för ledningen i organisationen och på det sättet påverkar ledningen 
organisationskulturen med hjälp av belöningar.  
 

4.3.2 Kontextuellt ledarskap  

Alvesson (2015) betonar vikten av att som forskare ta hänsyn till den kulturella kontexten 
när man studerar ledarskap. Detta är viktigt eftersom ledarskap består av en komplex 
social process och ledarskapet är beroende av hur en särskild grupp ser på ledarskap.  
Det framkommer i intervjuerna att den nuvarande VD:n är relativt ny i sin position. 
Medarbetare 1 säger  

 

“(VD:ns namn) tog över för ett eller två år sedan och han har ju gått utbildningar i det 
här ägarbolaget och han är mer som en riktig VD än vad vi har haft innan. Det är lite 
tydligare ledning nu. Kanske “. 

 

På frågan om hur en ledare bör vara i organisationen svarar VD:n  

 

“Man ska se sig själv som en ledare överlag, men bara för att du är VD så är du inte 
expert på allting inom vad bolaget gör. (...) man ska som ledare styra folk i rätt riktning, 
snarare än att bestämma vad som ska göras. Alla som jobbar på bolaget är där av ett 
syfte och är bra på en eller flera saker såklart och det ska man ju som ledare utnyttja.” 

 

 När samma fråga ställs till medarbetare 1 och 2 svarar medarbetare 2 att 

 

“Det känns som att det är viktigt att VD:n i ett sånt här företag vet vad de andra håller 
på med och hur saker fungerar (...) Men jag vet att (VD:ns namn) har utbildning som 
utvecklare så vad jag vet är han duktig på det i alla fall”.  

 
Att medarbetare 2 säger att en VD i den bransch som organisationen verkar i föredragsvis 
bör veta vad medarbetarna i organisationen har för arbetsuppgifter och vad dessa innebär 
anser vi går att relatera till det Alvesson (2015) skriver om att ledarskap bör studeras i 
den kontext som den utförs i. Det visar på att ledarskap uppfattas och ser ut på olika sätt 
beroende på vilken bransch en organisation existerar i. I den bransch som den undersökta 
organisationen verkar i tyder medarbetare 2 intervjusvar på att en VD bör vara involverad 
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och kunnig om det arbete som medarbetarna utför, medan svaret möjligtvis hade kunnat 
se annorlunda ut om organisationen verkade i en annan bransch.  
 

Att organisationen är av en mindre storlek är något som samtliga intervjupersoner menar 
påverkar organisationskulturen. Gällande frågan om hur ledarskapet påverkas av att det 
är en mindre organisation svarar VD:n att man som VD på ett mindre företag får en 
närmre relation med medarbetarna i företaget, eftersom det inte finns mellanchefer på 
samma sätt. Medarbetare 1 säger  

 

“(...) i organisationen är det platt också för att vi inte är… ja, vad är vi… 15 stycken och 
vi kanske var nio, jag var nummer nio, när jag började för 10 år sedan”. 

 

Medarbetare 2 håller med om detta och säger att det blir en platt organisation på grund av 
att den är mindre och säger vidare att 

 

“det känns som man är kompis med alla liksom, även med VD:n”.  

 

VD:n svarar på frågan hur han ser på relationen mellan han och hans anställda att den är 
bra, men att den är speciell eftersom han tidigare var medarbetare med dem innan han 
blev VD. Han menar dock att det inte känns som en så stor skillnad mellan hur relationen 
såg ut innan han blev VD och nu. På frågan hur medarbetare 1 ser på sin relation med 
VD:n svarar han  

 

“Han blev anställd efter mig för fem eller sex år sen, tror jag, där vi hade ett ganska stort 
projekt ihop så vi jobbade mycket ihop där. (...) När vi är ute och har After Work eller vi 
har konferenser så brukar det vara han och jag som, liksom, hänger ihop på kvällarna.” 
VD:n menar samtidigt att det är viktigt att “inte bara vara polare med alla alltid, utan 
man måste också se det utifrån en professionell roll, men vi har varit förskonade från till 
exempel konflikter”. 

 
Både medarbetare 1 och 2 trycker på att det känns som att de har som en kompisrelation 
med VD:n, inte olik den relation de har med de andra anställda inom organisationen. 
Löfving, Säfsten och Winroth (2016) kom i en studie de gjorde tillsammans fram till att 
det är svårt i mindre organisationer att urskilja var organisationskulturen slutar och 
ledarskapet börjar. Vi anser att det i vår studerade organisation finns en kultur som präglas 
av en “kompis-stämning” och att därmed även ledarskapet präglas av det, vilket vi 
relaterar till det resultat som Löfving, Säfsten och Winroth presenterade i sin studie om 
att det är svårt att urskilja dessa från varandra i mindre organisationer. Detta anser vi i sin 
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tur belyser vikten av att ta hänsyn till kontexten när man som forskare ska studera 
ledarskap och organisationskultur, precis som Alvesson (2015) säger.  
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5. Slutdiskussion   
 
5.1 Hur organisationskulturen upplevs 
När det kommer till hur ledning och anställda inom den studerade organisationen 
upplever den kultur som finns i organisationen kom vi i resultat- och analysdelen av denna 
undersökning fram till att det i den studerade organisationen finns en stark 
organisationskultur, även om de i organisationen inte tänker på det i sin vardag. De 
nyckelord som beskriver organisationen är skämtsamhet, lojalitet och samarbete. Det är 
intressant att dessa tre nyckelord kom fram i alla tre intervjuer, trots att ingen av 
intervjupersonerna sade sig fundera över den kultur som råder på arbetsplatsen. Detta 
anser vi visar att en organisationskultur finns där, oavsett om organisationen i fråga 
uppmärksammar den eller inte.  
 
Något som samtliga intervjupersoner sade utmärkte organisationen var den skämtsamma 
jargong som finns i den. Det finns i organisationen ett tydligt gemensamt språk och ett 
sätt som de interagerar på vilket vi tror, mot bakgrund av den teori som lyfts upp, bidrar 
till en stark organisationskultur. Teorin vi har lyft fram belyser vikten av att man inom 
organisationer har en tydlig och utmärkande stil för att kunna ha en stark 
organisationskultur, vilket är något vi anser att vårt resultat stärker. Det är, enligt oss, 
övervägande positivt att organisationen har en så pass tydlig stil och jargong, men det kan 
också finnas negativa aspekter med det. Av intervjusvaren att döma ställer vi oss frågan 
vart gränsen går för vad man kan skämta om och hur nyanställda reagerar på den 
skämtsamma jargong som ibland är förolämpande. Om vi hade haft tiden att genomföra 
observationer som komplement till intervjuerna hade det varit intressant att se hur man 
inom organisationen hanterar till exempel konflikter eller skämt som går över gränsen. 
Det är svårt för oss mot bakgrund av endast intervjusvaren hur dessa situationer hanteras 
inom organisationen.  
 
Två ord som kom fram i alla intervjuer på ett eller annat sätt är lojalitet och samarbete. 
Just lojalitet är något som vi anser kännetecknar den här organisationen då dess låga 
personalomsättning är utmärkande. Det menar vi tyder på att det finns en stark 
organisationskultur där medarbetarna identifierar sig mycket med dess arbetsroll och 
organisationen. Vi anser att detta är positivt för organisationen då de får behålla sin 
kompetens och de slipper rekrytera nytt folk, vilket är ekonomiskt för dem då en 
rekryteringsprocess kostar mycket pengar. En negativ aspekt med den långa 
anställningstiden som framkommer under intervjun med VD:n är att ett visst 
förändringsmotstånd förekommer. Detta förändringsmotstånd anser vi kan vara en risk 
som kan förekomma när en organisation har en stark kultur. Anledningen till att vi drar 
den parallellen är för att medarbetarna har skapat så pass starka gemensamma antaganden 
och sätt att arbeta på att det är svårt för ledningen att få de anställda att inse att en 
förändring kan vara nödvändig.  Men, trots att det kan finnas ett visst motstånd anser vi 
fortfarande att en stark organisationskultur absolut är övervägande positivt. Detta 
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eftersom de gemensamma antagandena av resultatet döma bidrar till ökad måleffektivitet 
och produktivitet inom organisationen då de får behålla sin kompetens och även att 
medarbetarna samarbetar väl med varandra eftersom de har utvecklat ett gemensamt sätt 
att tänka och arbeta på.   
 

5.2 Faktorer som påverkar organisationskulturen 
När det kommer till faktorer som påverkar organisationskulturen kom vi i resultat- och 
analysdelen fram till kulturen i den studerade organisationen framförallt påverkats av 
grundarna, rekrytering och gemensamma aktiviteter. Vad gäller grundarnas påverkan på 
organisationskulturen anser vi att det är tydligt att en av grundarnas personlighet och sätt 
att vara har levt kvar och påverkar jargongen starkt än idag, trots att han inte arbetar kvar 
i organisationen. Detta tror vi att det finns både positiva och negativa aspekter med. Å 
ena sidan tyder det på att det fanns och finns en stark organisationskultur vars kärna är 
dess skämtsamma jargong, men å andra sidan så anser vi att det kan vara svårt att passa 
in i organisationen om man inte är på samma sätt, vilket kan resultera i att organisation 
går miste om viktig kompetens. I den här studien har vi endast intervjuat män och det 
hade varit intressant att se eventuella skillnader om vi även hade intervjuat en av de få 
kvinnorna som finns i organisationen. Organisationen verkar i en mansdominerad bransch 
och det hade varit intressant att se detta från ett kvinnligt perspektiv. 
 
Detta för oss in på rekrytering som är en annan faktor som vi ser påverkar 
organisationskulturen. Organisationen som vi har studerat är väldigt selektiva när det 
kommer till vem de rekryterar in i företaget. De är noga med att personligheten ska 
matcha den kultur som finns i organisationen. Det positiva med detta anser vi vara att det 
är viktigt med en kulturell matchning och att det faktum att de har varit så pass noggranna 
med vilka de anställer har förmodligen bidragit till att de har en så pass stark 
organisationskultur eftersom. En negativ aspekt med detta anser vi även här vara att det 
finns en risk att de går miste om kompetens om de fokuserar för mycket på personliga 
egenskaper vid rekrytering. En ytterligare risk med att endast rekrytera folk som är som 
dem själva anser vi vara att arbetsgruppen kan bli för homogen och gå miste om nya 
perspektiv på saker och ting.  
 
Den tredje faktorn som vi i vår undersökning såg påverkar organisationskulturen är 
aktiviteter. Organisationen i fråga anordnar ett flertal gemensamma aktiviteter årligen för 
dess anställda. Bland dessa finns gemensamma fikastunder, årliga resor, konferenser etc. 
Med hjälp av dessa anser vi att ledningen har skapat en viss stämning inom organisationen 
och det bidrar även till att de anställda hittar sätt att interagera med varandra samt bidrar 
till att skapa de gemensamma antaganden som vi tidigare har nämnt. Aktiviteterna tror vi 
även kan bidra till att medarbetarna identifierar sig med organisationen, vilket i sin tur 
kan vara en anledning till att personalomsättningen är låg. Att aktiviteterna har bidragit 
till den kultur som finns i organisationen anser vi är tydligt då en medarbetare menade att 
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kulturen har påverkats negativt av covid-19 eftersom de inte längre kan få igenom dessa 
aktiviteter. Å ena sidan kan det vara bräckligt för en organisation att förlita sig så mycket 
på dessa aktiviteter och hur de ska bidra till en god stämning, men å andra sidan anser vi 
att det finns tecken på att organisationskulturen med hjälp av aktiviteterna har blivit stark 
nog att överleva en pandemi och de restriktioner som tillkommer.  
 
 
5.3 Ledarskapets påverkan på organisationskulturen 
Vad gäller hur ledarskapet påverkar organisationskulturen ser vi av resultatet att döma att 
de framförallt påverkar genom att själva vara kulturbärare samt genom ekonomisk 
belöning. I den undersökta organisationen framkommer det av intervjuerna att det är 
viktigt för ledningen att medarbetarna tar initiativ. Detta är något de är medvetna om och 
detta tror beror på att VD:n har varit noggrann med att själv göra det och vara en förebild 
för de andra. Att medarbetarna belönas ekonomiskt när de visar beteenden som 
uppskattas, såsom initiativ- och ansvarstagande, inom organisationen bidrar till att de 
uppmuntras till att bete sig på ett visst sätt. Att ledningen agerar som en förebild för de 
anställda och den ekonomiska belöningen som ges ut till de som agerar på “bra” sätt blir 
alltså ett sätt som ledningen kan påverka den kultur som finns i organisationen. Vi menar 
att det framförallt är positivt att ledningen lever som de lär och agerar på det sätt som de 
själva vill att de anställda ska agera på. Även den ekonomiska belöningen ser vi som 
övervägande positiv då det bidrar till att medarbetarna blir motiverade till att ha dessa 
beteenden, men ekonomisk belöning tror vi kan bidra till en press för de anställda vilket 
kan påverka organisationskulturen negativt på sikt.  
 
En fråga som väcktes hos oss när vi analyserade resultat- och analysdelen är hur 
ledarskapet påverkas av den vänskapliga stämningen som råder mellan VD:n och 
medarbetarna. Av resultatet framkommer det att de alla ser varandra som kompisar, vilket 
vi analysdelen kom fram till kan påverkas av att det är en mindre organisation. Vi ställer 
oss frågan huruvida det är svårt för VD:n att släppa kompis-rollen när det behövs, till 
exempel vid konflikter eller i diskussioner. Detta är inte något som togs upp i de intervjuer 
som hölls och det kanske hade varit svårt att fånga även om ämnet hade vidrörts. Vi anser 
att organisationskulturen som i denna organisation är väldigt skämtsam och präglas av 
kompis-stämning kan påverka ledarskapet när det gäller detta. Det är positivt då det är en 
god stämning på arbetsplatsen, men samtidigt tror vi att det kan bidra till problem om det 
skulle uppstå meningsskiljaktigheter eller diskussioner.  
 
Det vi har märkt under studiens gång och av dess resultat är att när det kommer till hur 
ledarskapet påverkar organisationskulturen anser vi att undersökningen visar att 
ledarskapet påverkar organisationskulturen, samtidigt som organisationskulturen 
påverkar ledarskapet. De båda hänger ihop och det är svårt att studera det ena utan att 
studera det andra. Vi anser även att resultatet samt analysen tyder på att det är viktigt att 
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studera både ledarskap och organisationskultur i dess rätta kontext då de båda består av 
sociala och komplexa processer som är beroende av sitt sammanhang. 
 
 
5.4 Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att utöver intervjuerna även under en tid vara i organisationen 
och observera hur processerna ser ut i verkligheten till exempel vid beslutstagande eller 
meningsskiljaktigheter. Det är även svårt att som forskare komma en organisation och 
dess kultur in på djupet och förstå det som “sitter i väggarna” enbart genom att göra 
intervjuer. Hade vi haft mer tid på oss och fått chansen att göra en ny studie inom samma 
område hade vi kombinerat intervjuer och observationer, så ett förslag till framtida 
forskning är att göra en metodkombination där man använder sig av båda dessa.  
 
I analysen belystes vikten av att studera både ledarskap och organisationskultur i dess 
rätta kontext då de båda består av sociala och komplexa processer som är beroende av 
sammanhanget. I denna studie har vi fokuserat på en mindre organisation som finns i IT-
branschen. Under tiden som vi genomförde studien väcktes ett intresse hos oss vad gällde 
hur organisationskultur och ledarskap skiljer sig mellan större och mindre organisationer. 
Därför är ett förslag till framtida forskning att göra en jämförelse mellan en stor och en 
liten organisation, där forskaren fokuserar på just ledarskap och organisationskultur. 
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Bilaga 1  
Informationsbrev 
 

Information om deltagande i studie kring organisationskultur och ledarskap  

 
Våra namn är Olivia Ekberg och Gabriella Bruksner. Vi är studenter vid Lunds universitet 
där vi studerar Personal- och arbetslivsfrågor. Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt 
examensarbete där vi kommer ha en pedagogisk inriktning. Examensarbetet kommer att 
bestå av en analys av organisationskulturen i ett företag. Vi kommer främst fokusera på 
hur ledning och anställda upplever organisationskulturen samt hur ledarskapet upplevs 
och påverkar organisationskulturen. Vi vill därtill analysera hur ledningen konstruerar 
och implementerar den kultur de vill ha på arbetsplatsen och sedan se hur de anställda ser 
på detta.  
 
För att samla in material till studien kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. 
På grund av rådande situation kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och 
därmed hålla intervjuerna online. Vår tanke är att intervjua en person ur ledningen och 
därefter 2–4 anställda. Intervjuerna kommer att ta ca en timme/person.  
 
Genomförandet av detta arbete är reglerat av etiska riktlinjer. Vi kommer i detta arbete 
att följa det vetenskapliga rådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att det insamlade materialet inte kommer 
att användas i något annat syfte än uppsatsens och att all medverkan i detta arbete är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. Uppgifter om de som deltar kommer att 
behandlas med största försiktighet och inget namn eller ålder kommer att skrivas ut i 
uppsatsen, däremot kommer yrkesrollen att skrivas ut efter godkännande från varje 
deltagare.  
 
Vi skickar gärna över det färdiga arbetet till er sedan då det förhoppningsvis kan leda till 
givande insikter för er som organisation.  
 
Kontakta gärna oss om ni har ytterligare frågor eller önskar vidare information. 
 
Vänliga hälsningar, 
Olivia Ekberg, ol0421ek-s@student.lu.se 
Gabriella Bruksner, ga0626br-s@student.lu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till ledningsperson: 
Inledning – bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit anställd på Organisation X? 
2. Vilken är din roll i organisationen?  

 

Kultur: 

Kultur och uppbyggnad av kultur:  

3. Skulle du säga att Organisation X har en särskild kultur?  

→ Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva kulturen på Organisation X? 

4. Hur anser du att Organisation X arbetar med organisationskulturen?  
5. Hur upplevde du kulturen i organisationen som nyanställd i jämförelse 
med hur du upplever den nu? Har bilden förändrats? positivt eller negativt? 
 

Kultur: beteenden och karriärmöjligheter 

6. Kan du ge exempel på beteenden som uppskattas på Organisation X? → 
Hur belönas sådana?  
7. Kan du ge exempel på beteenden som inte uppskattas?  
→ hur bestraffas dessa? 
8. Har ni några särskilda ceremonier eller ritualer för när en anställd börjar 
och slutar på Organisation X samt när någon fyller år? 
9. Upplever du att det finns “oskrivna regler” och normer inom 
organisationen? I så fall vilka är dessa? 
 

Kultur: stämning och gemenskap: 

10. Hur skulle du beskriva jargongen i organisationen? är den formell? 
informell? skämtsam? Ge exempel, behöver jag säga denna då?  
11. Hur skulle du beskriva att förhållandet mellan dig som chef och dina 
anställda ser ut?  
12. Har ni några aktiviteter med organisationen för att stärka 
sammanhållningen och gemenskapen? ex. after work, teambuilding-aktiviteter  
→ vad är dina tankar om dessa? 
 

Ledarskap: 

13. Hur anser du att en ledare bör vara i er organisation?  
14. Hur stort inflytande skulle du säga att VD:n har över arbetet? centraliserat 
eller decentraliserat? handlingsutrymme tillräckligt stort? 
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15. Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda när det kommer till arbetet med 
sammanhållning, gemensamma värderingar och kommunikation? 
16. Skulle du säga att det finns informella ledare i er arbetsgrupp? och i så fall 
hur hanterar du de här personerna?   
 

Avslutande frågor: 

17. Om du fick chansen att förändra något i Organisation X avseende dess 
kultur, vad skulle det vara och varför?  
18. Slutligen, är det något du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 3 
Intervjuguide till medarbetare  

 
Inledning och bakgrundsfrågor:  

1. Hur länge har du varit anställd på Organisation X?  
2. Vilken roll har du i organisationen?  

 
Kultur:  
Kultur och uppbyggnad av kultur 
3. Skulle du säga att det finns en särskild kultur på Organisation X? jag 
trodde han hade arbetat längre 
→ Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva kulturen på Organisation X? 
4. Hur anser du att Organisation X arbetar med organisationskulturen? Ge 
exempel 
5. Hur upplevde du kulturen i organisationen som nyanställd i jämförelse 
med hur du upplever den nu? Har bilden förändrats? positivt eller negativt? 
 
Kultur: beteenden och karriärmöjligheter  
6. Kan du ge exempel på beteenden som uppskattas på Organisation X? → 
Hur belönas sådana? 
7. Kan du ge exempel på beteende som inte uppskattas?  

→ Hur bestraffas sådana?  
8. Har Organisation X några särskilda ceremonier eller ritualer när anställda 
börjar eller slutar och fyller år? (mindre organisation - påverkar det kulturen skulle du 
säga?) 

9. Upplever du att det finns “oskrivna regler” och normer inom 
organisationen? I så fall vilka är dessa? 
 

Kultur: stämning och gemenskap 
10. Hur skulle du beskriva jargongen i organisationen? Är den formell? 
Informell? Skämtsam? Ge exempel 
11. Skulle du säga att kollegor hjälper varandra/ställer upp för varandra på 
arbetsplatsen? Ge exempel  
12. Hur skulle du beskriva att förhållandet mellan dig och er närmsta chef ser 
ut?  
13. Har ni några aktiviteter med organisationen för att stärka 
sammanhållningen och gemenskapen på arbetsplatsen? Ex. after work, teambuilding-
aktiviteter, tävlingar mellan butiker…  
→ vad är era tankar om dessa?  
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Ledarskap 
14. Hur anser du att en ledare bör vara i Organisation X? 
15. Hur anser du att din närmaste chefs ledarskap ser ut vad gäller arbetet med 
sammanhållning, kommunikation och gemensamma värderingar?  
16. Vid beslutstagande, hur pass mycket upplever du som anställd att ni får 
vara med och påverka?  
17. Skulle du säga att det finns informella ledare i er arbetsgrupp? och i så fall 
hur påverkar detta ert arbete?  
 
Avslutande frågor: 

18. Om du fick chansen att förändra något i Organisation X avseende dess 
kultur, vad skulle det vara och varför? 
19. Slutligen, är det något du skulle vilja tillägga 
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