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Abstract 
This paper examines the relationship between organizational culture and leadership at a 

transport- and logistics company. The purpose is to examine how managers and employees 

perceive organizational culture and leadership at the workplace, how leadership affects the 

organizational culture and how the company and management are working with the 

organizational culture. Earlier research establishes that organizational culture and leadership 

are intertwined with each other. The leaders have an important role regarding to convey the 

organizational culture to the employees. The research also shows that a strong organizational 

culture is preferred. The theoretical framework consists of theories about organizational 

culture and leadership, which are used as a premiss in the analysis.  

The study, based on interviews with employees and managers at the transport- and logistics 

company, shows that there is no mutual understanding of the organizational culture. 

Subcultures have been formed at the company and the employees have the strongest unity 

with their closest work team. Furthermore the study shows that leadership does not seem to 

affect the organizational culture in any explicit way, because the company is not working 

actively with the organizational culture or with implementing policies and values.  

 

Keywords: organizational culture, leadership, subcultures, values, community   



Sammanfattning 
 
I denna studie undersöks relationen mellan organisationskultur och ledarskap på ett transport- 

och logistikföretag. Syftet är att undersöka hur chef och anställda upplever 

organisationskulturen och ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar 

organisationskulturen samt hur företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen. 

Tidigare forskning kring detta forskningsområde fastställer att organisationskultur och 

ledarskap är sammanflätade med varandra. Ledarna har en betydelsefull roll angående att 

förmedla organisationskulturen till de anställda. Dessutom redogör tidigare forskning för att 

en stark organisationskultur är att föredra. Det teoretiska ramverket berör teorier om 

organisationskultur och ledarskap, vilka används som utgångspunkt i analysen. Studien, som 

baseras på kvalitativa intervjuer med chef och anställda på transport- och logistikföretaget, 

visar att det inte finns någon gemensam uppfattning av organisationskulturen. På företaget har 

subkulturer bildats och de anställda har starkast sammanhållning i sina närmsta arbetslag. 

Vidare visar studien att ledarskapet inte förefaller påverka organisationskulturen på något 

tydligt sätt, eftersom att företaget inte aktivt arbetar med organisationskulturen eller med att 

implementera policyer och värdegrunder.  

 

Nyckelord: organisationskultur, ledarskap, subkulturer, värderingar, sammanhållning
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1. Inledning 

Organisationskultur är ett ämne som blir allt mer uppmärksammat inom organisatorisk 

verksamhet, eftersom organisationer har börjat inse vikten av att arbeta med sina kulturer. Ett 

företags intresse att uppmärksamma och utveckla sin kultur grundar sig i förhoppningen om 

att därmed kunna utforma en användbar och lämplig ledningsstrategi. Tanken är att detta 

bidrar till engagemang och motivation inom organisationen, vilket i sin tur leder till 

produktivitet och vinst (Alvesson, 2015:21-23). En av ledningens mest centrala uppgifter är 

att påverka kulturen genom att försöka kontrollera personalens uppfattningar och värderingar 

(Alvesson, 2015:29).  

 

Organisationskultur har också blivit populärt att studera på grund av att vi idag lever i ett mer 

internationellt och mångkulturellt samhälle, vilket bidrar till att kulturen får en större 

betydelse inom dagens ekonomi och arbetsliv (Alvesson, 2015:30). Allt oftare i media kan det 

läsas om att organisationer bör arbeta för att få en mångfald på arbetsplatsen. Avgörande för 

organisationer är dock att ledningar måste lyckas med att skapa en gemensam kultur, för att få 

personalen att sträva efter samma mål.  Därmed krävs kulturell anpassning för att 

medarbetarna ska prestera bra (Svenska Dagbladet, 2014). Enligt tidigare forskning bidrar 

detta till en konkurrenskraftig organisation och risken för motstånd samt oönskade 

konsekvenser minimeras (Ogbanna & Harris, 2000). Att anställda har gemensamma 

värderingar har även visat sig vara en källa till motivation i arbetet (Sergiu, 2015).  

 

Detta är ett forskningsämne som är väldigt aktuellt på arbetsmarknaden. Människor har fått 

upp ögonen för vikten av kultur och dess koppling till ledarskap. I och med det ökar 

organisationers behov av ytterligare kunskap kring organisationskulturen och ledarskapets 

betydelsefulla roll, för att få en framgångsrik verksamhet med välmående anställda.  I denna 

studie är forskningsintresset relationen mellan organisationskultur och ledarskap på en utvald 

organisation. Vi är intresserade av att undersöka om ledningen har lyckats skapa en 

gemensam kultur och delade värderingar. En stor del av de nuvarande managementteorierna 

har en positiv syn på organisationskultur och berör därmed endast dess fördelar (Alvesson, 

2015:7). I och med detta kan det bli intressant att även diskutera en mer kritisk syn på 

organisationskultur. Vi vill bilda en förståelse för hur kopplingen mellan organisationskultur 

och ledarskap föreligger och skapa en möjlighet att fånga både positiva och negativa aspekter 

av detta.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur chef och anställda upplever organisationskulturen och 

ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur 

företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen.  

1.2 Frågeställningar 

• På vilket sätt uppfattas organisationskulturen på arbetsplatsen? 

• Hur upplevs ledarskapet påverka organisationskulturen?  

• Hur arbetar företaget och ledningen med organisationskulturen? 

1.3 Avgränsning 

Då den aktuella organisationen i studien är ett stort nationellt företag väljer vi att avgränsa oss 

till en avdelning på ett lokalkontor. Detta beror huvudsakligen på studiens begränsade 

omfattning, men det skapar enligt oss även bra förutsättningar för att kunna besvara studiens 

syfte. Vi avgränsar oss inte till att endast beröra en befattning, utan urvalet består av personer 

med olika anställningar. Detta görs för att organisationen önskar att undersökningen ska 

innefatta alla befattningsnivåer i ett arbetsteam.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel där det första inledande kapitlet beskriver studiens 

bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsning. I kapitel två följer en redogörelse för 

tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. Denna har tematiserats och berör 

ledarskapets betydelse för organisationskulturen samt vikten av en stark organisationskultur. I 

kapitel tre behandlas det teoretiska ramverket som används som utgångpunkt i analysen. Detta 

kapitel berör främst Alvessons och Scheins resonemang kring organisationskultur och 

ledarskap. Vidare följer i kapitel fyra ett metodavsnitt där det görs en systematisk redogörelse 

för hur studien har utförts. I detta kapitel diskuteras forskningsansats, datainsamlingsmetod, 

urval, genomförande, analysmetod, etiska överväganden, reliabilitet, validitet samt 

generaliserbarhet. I kapitel fem presenteras resultatet och analysen genom en 

sammanställning av respondenternas uttalanden, vilka kopplas till det teoretiska ramverket. 

Dessutom innehåller detta kapitel studiens slutsats där vårt syfte och frågeställningar 

kortfattat besvaras. I kapitel sex, som är det avslutande kapitlet, förs en självständig 

sammanfattande diskussion som även kopplas till tidigare forskning. Till sist behandlas 

förslag till vidare forskning inom det valda forskningsområdet.  
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2. Tidigare forskning  

Nedan följer en sammanfattning och tematisering av fyra relevanta artiklar som behandlar 

relationen mellan organisationskultur och ledarskap. De utvalda temana är ledarskapets 

betydelse för organisationskulturen samt vikten av en stark organisationskultur. Därefter 

följer en sammanfattande diskussion där valet av vår forskningsinriktning motiveras.  

2.1 Sökningsmetod 

För att hitta relevanta artiklar användes universitetsbibliotekets sökmotor där vi gick in på 

”ämnesguide sociologi” och sedan ”sociological abstract”. Sökorden som användes var: 

”organization”, ”organizational culture”, ”leadership”, ”culture” samt ”community”.  Vi sökte 

endast på de artiklar som är vetenskapligt granskade. Eftersom vi fick cirka 5000 träffar på 

respektive sökord valde vi att kombinera sökorden med varandra för att få färre och mer 

relevanta artiklar inom vårt forskningsämne. Urvalet avgränsades även genom årtal och i 

studien användes endast artiklar från år 2000 och framåt eftersom vi var intresserade av det 

aktuella kunskapsläget. De fyra utvalda artiklarna berör relationen mellan organisationskultur 

och ledarskap utifrån olika infallsvinklar, vilket har gett oss en bred inblick i vårt 

forskningsområde.  

2.2 Ledarskapets betydelse för organisationskulturen  

Tidigare forskning angående relationen mellan ledarskap och organisationskultur tyder på att 

ledarskapet har en stor inverkan på organisationskulturen. Geantă Sergiu (2015) behandlar 

detta samband i sin litteraturstudie och menar att organisationskultur och ledarskap påverkar 

varandra. Ledarna i en organisation innehar en betydelsefull roll angående att förmedla en 

kultur. De har en möjlighet att utifrån sina egna värderingar kunna fastställa vilka regler och 

normer som ska gälla på arbetsplatsen. Värderingarna ska sedan försöka överföras till 

medarbetarna för att skapa motivation i arbetet (Sergiu, 2015).  

Ytterligare en forskare som i sin studie utgår ifrån att det föreligger ett samband mellan 

organisationskultur och ledarskap är Vladimir-Codrin Ionescu (2014). Ionescu (2014) klargör 

i sin litteraturstudie att en stark ledare är den som besitter förmågan att kunna skapa en vision, 

motivation och drivkraft hos organisationens medlemmar. Chefer och ledare måste uppmuntra 

anställda till att vara en del av den rådande organisationskulturen och skapa en känsla av 

tillhörighet. Ledarens uppdrag är att få medlemmarna att arbeta mot gemensamma mål. 

Ionescu (2014) berör även organisatorisk förändring i förhållande till organisationskultur och 
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ledarskap. I en förändringsprocess blir chefer och ledare centrala aktörer eftersom det är deras 

ansvar att ständigt utveckla organisationen efter dess behov (Ionescu, 2014).  

Enligt Sergiu (2015) är ledarens uppgift att utforma ett arbetsklimat som uppmuntrar 

individers unika egenskaper, ett kreativt tankesätt samt anställdas initiativtagande. Detta 

uppnås genom en god kommunikation mellan ledare och anställda. Även Emmanuel Ogbonna 

och Lloyd C. Harris (2000) klargör i sin kvantitativa studie att organisationskultur och 

ledarskap är sammanflätade. Forskarna betonar de positiva effekterna av en stödjande och 

deltagande ledarskapsstil, det vill säga ett transformativt ledarskap. Denna ledarskapsstil 

bidrar till en innovativ och konkurrenskraftig organisationskultur (Ogbonna & Harris, 2000).   

Ogbonna och Harris (2000) förklarar att kulturen inte bara behöver ses som en organisatorisk 

variabel som kan manipuleras utan kan även ses som en integrerad del av organisationen. Det 

innebär att det inte alltid är ledaren som formar organisationskulturen då kulturen också kan 

påverka och forma ledarens stil, tankar, känslor samt handlande. Detta berörs även av Sergiu 

(2015) som menar att det är genom ledning- och organisationskulturen som framgångsrika 

ledare utövar sitt inflytande och på så vis bidrar de till att forma kulturen. Parallellt med detta 

kommer även organisationskulturen på en arbetsplats att forma chefer och anställdas 

beteenden och attityder. 

 

Hai Nam Nguyen och Sherif Mohamed (2009) menar i sin kvantitativa studie att olika former 

av ledarskap är kopplade till olika typer av organisationskulturer. De förklarar att om ledaren 

arbetar utifrån ett transaktionellt ledarskap används den rådande organisationskulturen som 

den föreligger utan något behov av utveckling av exempelvis regler, procedurer eller normer. 

Inom det transformativa ledarskapet formar och omstrukturerar däremot ledaren 

organisationskulturen utifrån nya behov, visioner samt värderingar. Nguyen och Mohamed 

(2009) klargör även att ledarskapsstilens effektivitet är knuten till vilken typ av kultur som 

organisationen har. 

2.3 Vikten av en stark organisationskultur  

Sergiu (2015) förklarar att en organisation ständigt behöver utvecklas för att vara 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. För att få organisationen att arbeta mot samma mål i 

en förändringsprocess är det av betydande vikt att de anställda tar till sig och accepterar de 

normer och värderingar som råder på arbetsplatsen. Det är detta som lägger grunden för en 

stark relation mellan ledare och anställda vilket stärker organisationskulturen. Enligt Sergiu 

(2015) formar organisationens kultur och ledarskap individers och gruppers identitet, vilket i 
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sin tur skapar en känsla av tillhörighet. Även Ionescu (2014) och Nguyen och Mohamed 

(2009) fastställer att organisationskultur är en viktig aspekt i organisatoriska förändringar i 

moderna företag. Organisationskulturen blir en vägledningen för hur organisationen ska 

konfrontera och hantera problem, som uppstår både inom organisationen och i kontakt med 

den yttre omgivningen, på ett effektivt sätt. 

 

Ionescu (2014) fastställer att organisationskulturen har en enorm inverkan på en organisations 

ekonomiska framgång. Organisationskulturen blir därför en av de viktigaste faktorerna för att 

uppnå en framgångsrik verksamhet. Detta förklaras även av Ogbonna och Harris (2000) som 

menar att ledarskapet påverkar organisationskulturen vilket i sin tur påverkar organisationens 

prestation. Forskarna betonar att en stark organisationskultur visar sig positivt 

prestationsmässigt i organisationen. Vidare beskriver Ogbonna och Harris (2000) att en stark 

organisationskultur även leder till en konkurrenskraftig organisation. Genom att ha delade 

värderingar minimeras risken för oönskade konsekvenser då det råder en gemensam förståelse 

på arbetsplatsen. Organisationskulturen bidrar även till lojala medarbetare vilket i sin tur leder 

till att medarbetarna och deras värdefulla kompetenser som utvecklats inom företaget också 

stannar där (Ogbonna & Harris, 2000).  

 

Sergiu (2015) menar att det föreligger en koppling mellan hög arbetstagarinflytande och 

personalens arbetstillfredsställelse, prestation samt produktivitet. För att detta ska vara möjligt 

krävs det att de anställda är med och formulerar organisationens värderingar för att de ska 

överensstämma med deras egna. Sergiu (2015) förklarar att organisationskulturen därmed kan 

vara en motivationsfaktor. Om organisationens värderingar lyckas överföras till de anställda 

skapas en vilja att arbeta för att uppnå organisationens mål.  

2.4 Sammanfattande diskussion 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen ovan har vi bildat oss en uppfattning om hur det 

aktuella kunskapsläget kring vår forskningsfråga föreligger. Utifrån tidigare forskning är det 

tydligt att forskarna främst lagt fokus på hur viktigt ledarskapet är för organisationskulturen 

och även hur stor inverkan ledarskap har över organisationskulturen. Dessutom har den 

tidigare forskningen inriktat sig på att klargöra de positiva effekterna av en stark 

organisationskultur.  
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I den tidigare forskningen genomfördes litteraturstudier eller så användes kvantitativa 

insamlingsmetoder vilket har resulterat i en mer övergripande bild av relationen mellan 

organisationskultur och ledarskap. Vi menar att det är av intresse att studera denna relation på 

en mer djupgående och subjektiv nivå, vilket kan uppnås genom att använda ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Den tidigare forskningen berör inte på något tydligt sätt vilka specifika 

faktorer som påverkar relationen mellan ledarskap och organisationskultur, vilket vi ser som 

en oklarhet. Med detta som utgångspunkt motiveras syftet med vår studie, där vi ämnar 

undersöka upplevelser kring organisationskulturen och ledarskapet på ett företag, hur 

ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur företaget och ledningen arbetar med 

organisationskulturen.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Nedan redogörs det för de begrepp och teorier som används som analysverktyg i studien. För 

att få en bredare förståelse av organisationskultur och ledarskap berörs de främst utifrån 

Scheins (2010) klassiska definition och Alvessons (2015) något mer nutida, delvis kritiska 

beskrivning.  

3.1 Organisationskultur: ett mångdefinierat begrepp 

Organisationskultur kan förklaras på många olika sätt. Enligt Dag Ingvar Jacobsen och Jan 

Thorsvik (2008:140) är det centrala i de flesta definitioner att organisationskulturen är 

uppbyggd av tankar, upplevelser och åsikter som är gemensamma för medlemmarna i en 

organisation. Stewart R Clegg, Martin Kornberger och Tyrone Pitsis (2011:666) förklarar 

detta på ett liknande sätt, att organisationskultur innebär att en grupp individer delar samma 

antaganden, övertygelser och värderingar. Dessutom menar Clegg m.fl. (2011:666) att 

organisationskulturen även innefattar de anställdas vanemässiga beslutfattningsprocess samt 

hur de presenterar och pratar om organisationen. Enligt Mats Alvesson (2015:10-11) handlar 

organisationskultur främst om kulturella och symboliska fenomen. Kulturen ska förstås som 

ett system med gemensamma symboler och innebörder. Edgar Schein (i Jacobsen & Thorsvik, 

2008:140) definierar organisationskulturen som ett mönster av grundläggande antaganden, 

som har utvecklats av en specifik grupp individer. När dessa antaganden uppfattas som giltiga 

lärs det ut till nya medlemmar som det korrekta sättet att känna och tänka. Henning Bang 

(1999:16) anser att en förståelse för människors beteenden inom en organisation endast kan 

uppnås genom att studera organisationskulturen. Varje organisation har sin egna unika kultur 

som skapas av medlemmarna genom regelbundet samspel. I denna studie är dock 

utgångspunkten Scheins (2010) och Alvessons (2015) synsätt och resonemang kring 

organisationskultur och ledarskap, vilka beskrivs närmre nedan.  

3.1.1 Organisationskulturens tre nivåer 

Schein (2010) förklarar att begreppet kultur består av och kan analyseras främst utifrån tre 

huvudnivåer. Med nivå menas i vilken mån det kulturella fenomenet är synligt för åskådaren. 

Den första nivån handlar om artefakter och är de synliga organisatoriska processerna, vilka är 

enkla att urskilja. Artefakter innefattar bland annat fysisk miljö, språk, klädstil, belöningar, 

seder, myter, riter samt ceremonier (Schein, 2010:23). Den andra nivån benämner Schein 

(2010:25) som gemensamma övertygelser och värderingar. Om det som ledaren föreslår visar 

sig stämma eller fungera, blir de först en delad uppfattning i gruppen men utvecklas sedan till 
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att bli en delad värdering och övertygelse. Fortsätter uppfattningen att vara framgångsrik 

förvandlas den till sist till ett antagande, som delas av gruppens medlemmar. Med andra ord 

kan de övertygelser och värderingar som ständigt hjälper till att lösa gruppens problem, och 

därmed är pålitliga, bli ett antagande (Schein, 2010:26). För att en del övertygelser och 

värderingar ska bli socialt accepterade krävs det att gruppen gemensamt upplever dem. 

Genom att förstärka och frekvent använda de värderingar som gruppmedlemmarna har blir de 

till en vana. Detta innebär att värderingarna blir icke-förhandlingsbara antaganden. De 

fungerar som moraliska riktlinjer för hur medlemmarna ska handla och uppföra sig enligt 

organisationens ideologi (Schein, 2010:26–27). För att få en djupare förståelse för 

medlemmarnas beteende menar Schein (2010:27) att den tredje nivån av kultur, 

grundläggande antaganden, måste studeras. Dessa antaganden definierar sedan gruppens 

karaktär och identitet vilket ger stabilitet och mening för gruppens medlemmar. Den tredje 

nivån kan dock leda till en negativ konsekvens. Detta då grundläggande antaganden kan 

fungera som en kognitiv försvarsmekanism, vilket innebär att gruppen förvränger och 

förnekar ny information som inte överensstämmer med de rådande grundläggande 

antagandena (Schein, 2010:32–33).  

3.1.2 Subkultur 

Schein (2010) menar att det kan bildas subkulturer inom en organisation. Kunskap om 

organisationens subkulturer och omgivning kan öka förståelsen för vad som sker inom 

organisationen. Detta eftersom den nationella kulturen, det vill säga omgivningen, ofta 

avspeglas i organisationskulturen. Samtidigt återspeglar subkulturer medarbetarnas 

arbetskultur. I subkulturerna delar människor organisationens antaganden, men har samtidigt 

egna antaganden inom gruppen. Dessa baseras exempelvis på liknande arbetsuppgifter, yrke 

eller likheter i utbildningsbakgrund (Schein, 2010:55). När medarbetare från skilda 

avdelningar med olika subkulturer ska arbeta i team kan kommunikationsproblem uppstå. 

Anledningen till detta kan vara att teamets medlemmar har olika mål beroende på vilken 

avdelning de kommer ifrån. Dessutom kan vissa ord ha olika innebörd beroende på inom 

vilket område det tolkas (Schein, 2010:56). 

 

Schein (2010) förklarar att subkulturer kan bildas hierarkiskt i en organisation, där varje 

befattnings nivå har sina egna antaganden. Även detta skapar kommunikationsproblem mellan 

de olika nivåerna. Eftersom varje nivå har sitt egna språk och kultur måste exempelvis ett 

förslag översättas till ett passande språk för varje nivå i hierarkin. Dessutom måste detta 
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återspegla de värderingar och antaganden som varje nivå har, för att kunna uppnå en 

gemensam förståelse. När en formell text ska förenklas för att undre nivåer ska förstå 

innehållet är det lätt att textens mening och innehåll förvrängs i omformuleringen. Detta kan 

leda till att texten inte längre speglar vad ledningen ville få sagt (Schein, 2010:56).  

3.1.3 Organisationskulturens komplexitet 

Alvesson (2015:10) använder beteckningen ”organisationskultur” som ett generellt begrepp 

där personer framförallt intresserar sig för kulturella och symboliska företeelser. Vidare tillför 

Alvesson (2015:11) att organisationskultur innefattar den sociala verklighetens värderingar 

och antaganden. Organisationskulturen lägger grunden för sammanhållning, engagemang och 

gemensamma mål på en arbetsplats. Genom interaktion och samverkan skapar de anställda en 

ömsesidig förståelse och får ett likartat perspektiv av arbetet, vilket i sin tur bidrar till en 

fungerande organisation (Alvesson & Sveningsson, 2012:201,206).  

 

Kulturen ska förstås som ett komplext system där människor skapar och upprätthåller 

gemensamma symboler och innebörder. Det är genom att studera kulturen som en förståelse 

och mening kan uppstå för olika beteenden, sociala företeelser, processer samt institutioner. 

Organisationskultur berörs utifrån en social kontext där det väsentliga blir gruppens delade 

innebörder och de gemensamma orienteringarna inom en organisation. (Alvesson, 2015:11-

12).  

3.1.4 Stark organisationskultur 

Enligt Alvesson (2015:69) är det problematiskt att litteratur som berör relationen mellan 

ledarskap och organisationskultur i största del är positivt vinklat. Det fokuseras främst på att 

företag ska sträva efter ”bra” eller ”starka” kulturer. Alvesson (2015:70) menar att 

organisationskulturer är svåranalyserade eftersom de är komplexa, men att en del teoretiker 

närmar sig detta lättvindigt. Det går inte alltid att uttala sig om olika fenomen är bra eller 

dåliga, om de fungerar eller inte. Om kulturen studeras utifrån olika perspektiv kan något som 

uppfattas vara positivt utifrån en synvinkel även ses som mindre fördelaktigt ur en annan 

(Alvesson, 2015:29,70-71). 

 

En ”bra” eller ”värdefull” kultur jämställs ofta med en ”stark” kultur (Alvesson, 2015:69). 

Detta innebär en organisationskultur där normer och värderingar baseras på lagarbete, 

lönsamhet, ärlighet, kundservice, lojalitet samt stolthet över arbetet. Vidare kännetecknas en 

stark kultur av en god anpassningsförmåga. Detta betyder att organisationen har förmågan att 
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vara framgångsrik trots arbetsmarknadens nya konkurrenter, aktuella regler samt tekniska 

utveckling (Baker, i Alvesson, 2015:69-70). Positiva aspekter av en stark organisationskultur 

är att det kan bidra till bland annat en konkurrenskraftig organisation, en fördel i 

marknadsföringen och lättare få personalen att arbeta mot samma mål, vilket i sin tur inverkar 

på effektivitet och produktivitet (Alvesson, 2015:29,70-71). Negativa aspekter av en stark 

organisationskultur kan bland annat vara att en alldeles för stark positiv självuppfattning kan 

leda till att exempelvis öppenheten på arbetsplatsen begränsas, att medarbetarna inte tar till 

sig av kritik och är ointresserade av nya idéer (Alvesson, 2015:70-71). Ytterligare en nackdel 

är att kulturen kan för de anställda bli en källa till motstånd, att de motsätter sig ledningens 

mål och deras sätt att kontrollera (Alvesson, 2015:26).  

3.2 Ledarskapets koppling till organisationskulturen 

De flesta definitioner av ledarskap återspeglar antagandet om att ledarskap handlar om en 

process där en person avsiktligt påverkar och har inflytande över andra människor för att 

vägleda, strukturera, och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller organisation 

(Yukl, 2006:3). Detta förklaras exempelvis av Clegg m.fl. (2011:126) som menar att 

ledarskap ska ses som en process som innefattar att ledaren ska styra, kontrollera, motivera 

samt inspirera sina medarbetare. Detta görs för att få personalen att arbeta mot 

organisationens mål.  

 

Alvesson (2015:29) menar att organisationskultur är nära sammankopplat med 

företagsledning. Om en verksamhet ska fungera väl behöver anställda ha likartade idéer och 

föreställningar, för att effektivt kunna arbeta mot organisationens mål. Centrala 

arbetsuppgifter för ledningen blir därmed att försöka leda och styra personalen mot en 

gemensam förståelse. Alvesson (2015:73) betonar dock att företagsledningar inte kan styra 

och kontrollera kulturer som helhet. Detta för att en organisationskultur utformas och 

influeras av betydligt mer än det som kan regleras av ledarskap. Däremot bör fokus ligga på 

det som ledningen kan påverka, exempelvis andan på arbetsplatsen, normer för beteende samt 

föreställningar om vissa särskilda teman (Alvesson, 2015:72-73).  

 

Alvesson (2015:77-78) förklarar att företagsledningar kan påverka organisationskulturen på 

så vis att de kan forma verklighetsuppfattningar. Detta innebär att ledare påverkar hur 

exempelvis arbetsuppgifter uppfattas och förstås av de anställda. Företagsledningen kan 

genom att förmedla en gemensam kultur skapa motivation, tillfredställelse på arbetsplatsen 
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samt minska risken för konflikter och motstånd. Dessutom kan det bidra till att anställda 

känner en identifikation och lojalitet till organisationen (Alvesson, 2015:77-78). 

3.2.1 Värdegrunder 

Det är vanligt att företag skapar värdegrunder för att förmedla moraliska ståndpunkter till 

anställda och omgivningen. Dessa brukar vara utformade med avsikt att skapa en föredömlig, 

nästintill idealistisk, bild av de normer och värderingar som ligger till grund för 

verksamheten. Detta kan ses som en metod för ledningen att själva försöka styra 

uppfattningen av organisationens kultur, skapa legitimitet samt öka statusen (Alvesson, 

2015:16-17). Enligt Alvesson (2015:16) är det dock vanligt att värdegrunderna som står 

skrivna på exempelvis hemsidor eller i policydokument inte implementeras i det dagliga 

arbetet. Därmed blir värdegrunder ofta uttalade, positiva dygder och reflekterar inte 

organisationens verkliga föreställningar och innebörder. Det är istället de outtalade, möjligtvis 

omedvetna idéerna som gruppen orienterar sig efter, som utgör själva kulturen (Alvesson, 

2015:16).  

3.2.2 Primära sätt att influera kulturen 

Schein (2010:236) menar att ledare har sex möjliga tillvägagångssätt för att lära 

organisationens medlemmar hur de ska uppfatta, tänka, känna och bete sig. Det första 

tillvägagångssättet är att ledare avsiktligt kan visa vad de bryr sig om genom att 

uppmärksamma detta. På liknande sätt kan ledaren välja att inte uppmärksamma vissa saker, 

för att visa att detta inte är av vikt. För att ledaren tydligt ska markera för medarbetarna vilka 

värderingar och frågor som är viktiga, kan denne använda sig av starka emotionella reaktioner 

(Schein: 2010:237-240).   

 

Det andra tillvägagångssättet Schein (2010:243) talar om är betydelsen av ledarens reaktion 

vid kriser i organisationen. Hur ledaren regerar på olika kriser och hur denne hanterar dessa 

ger tydliga intryck av grundläggande antaganden och skapar nya normer, värderingar samt 

arbetssätt. Enligt Schein (2010:243) är kriser viktiga vid skapandet och spridningen av 

organisationskulturen. Det tredje tillvägagångssättet för ledaren att influera kulturen är hur 

denne fördelar resurser inom organisationen. Exempelvis avslöjar budgeten vad ledaren vill 

fokusera på och därmed även vilka antaganden och övertygelser som ledaren har (Schein, 

2010:245).  
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Det fjärde tillvägagångsättet är ledarens val av coachningsteknik som blir betydelsefullt inom 

en organisation. Ledaren behöver agera som en förebild, och själv leva upp till de regler och 

normer som berörs i organisationens policyer. Om detta brister ges signaler till medarbetarna 

om att dessa policyer inte är viktiga och därav inte nödvändiga att följa (Schein i Yukl, 

2006:292). Det femte tillvägagångssättet handlar om belöning, att ledaren kan välja att belöna 

ett visst beteende och därmed främja de sätt som denne vill att medarbetarna ska tänka och 

bete sig på. När medarbetare får belöning för en viss prestation bidrar det till en förståelse för 

vad som är betydelsefullt för ledaren och organisationen (Schein, 2010:247-248). Det sjätte, 

vilket även är det sista, tillvägagångsättet menar Schein (2010:249) är ledarens val vid 

rekrytering av nya medarbetare, vilka som utesluts i rekryteringsprocessen samt 

marknadsföring av företaget. Det handlar om att ledaren lockar kandidater och sedan väljer ut 

de som efterliknar organisationens medlemmar beträffande stil, antaganden, värderingar samt 

övertygelser. Detta kan ske mer eller mindre omedvetet, men kan ses som strategiska val för 

att ledaren ska införliva sina värderingar och antaganden i organisationen (Schein, 2010:249).  

3.3 Sammanfattande diskussion 

För att analysera vår empiri tillämpas det ovanstående teoretiska ramverket. Vår utgångspunkt 

är, som tidigare nämnt, Scheins (2010) klassiska syn på organisationskultur och ledarskap. 

Detta valdes för att Scheins teori om organisationskultur är en av de mest refererade och blir 

därmed en relevant utgångspunkt. Studien utgår även från Alvessons (2015) resonemang 

kring organisationskultur och ledarskap vilket vi väljer för att ge en mer kritisk syn på 

organisationskultur. Vi anser att dessa två perspektiv kompletterar varandra på ett bra sätt då 

de belyser två olika infallsvinklar av organisationskultur och ledarskap. Scheins (2010) 

resonemang innefattar en tydlig struktur av vad organisationskultur innebär och han menar att 

ledaren har en relativt stor möjlighet att påverka organisationskulturen. Alvesson (2015) 

poängterar istället att organisationskulturer är komplexa och han ställer sig mer kritiskt till 

ledarens möjlighet att inverka på organisationskulturen då det finns många andra faktorer som 

påverkar. Genom att utgå ifrån två olika perspektiv kan det tänkas att vi fångar in värdefulla 

aspekter samt får en bredare bild av organisationskulturen och dess koppling till ledarskapet.  

 

Dessa begrepp och teorier blir relevanta och användbara i analysen eftersom de bidrar till en 

djupare förståelse av intervjupersonernas uttalanden. För att besvara hur 

organisationskulturen upplevs på arbetsplatsen kommer vi använda Scheins (2010) teorier om 

organisationskulturers tre nivåer och subkulturer samt Alvessons (2015) diskussion kring 
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organisationskulturers komplexitet, starka organisationskulturer, policyer och värdegrunder. 

För att besvara hur ledarskapet upplevs påverka organisationskulturen samt hur företaget och 

ledningen arbetar med organisationskulturen kommer Scheins (2010) primära sätt för en 

ledare att influera kulturen att användas. Även Alvessons (2015) resonemang kring ledarens 

begränsade möjlighet att influera organisationskulturer samt syftet med värdegrunder och 

policyer kommer att tillämpas för att besvara dessa frågor.  
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4. Metod  
I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska tillvägagångsätt. Nedan diskuteras 

forskningsansats, metodval, urval, genomförande, etiska överväganden, analysmetod, 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.1 Forskningsansats 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är det hermeneutiska perspektivet då syftet är att 

fånga respondenternas egna upplevelser av organisationskultur och ledarskap. Detta 

perspektiv handlar om att tolka, förstå samt förmedla och blev därför tillämpningsbar i denna 

studie (Fejes & Thornberg, 2015:71). En förståelse skapades genom tolkandet av våra 

respondenters uttalanden som sedan förmedlades i analysen. 

 

I denna studie har en abduktiv ansats tillämpats vilket innebär att vi har växlat mellan tidigare 

forskning, teorier och det insamlade empiriska materialet. Vidare jämfördes teorier och det 

insamlade materialet för att kunna göra tolkningar och finna sannolika förklaringar (Fejes & 

Thornberg, 2015:27). Tidigt i studien bestämdes det att Scheins och Alvessons teorier kring 

organisationskultur och ledarskap skulle tillämpas. Under studiens gång har vi dock gått 

tillbaka och reviderat samt utvecklat vissa delar av teoriavsnittet i samband med ny data som 

uppkommit under intervjuerna samt analysen.  

4.2 Förförståelse 

En bakgrundsresearch genomfördes innan intervjuerna för att skapa oss en uppfattning av 

organisationen. Vi genomförde observationer där produktionschefen visade oss runt på 

arbetsplatsen och dess olika avdelningar. Under rundvandringen berättade produktionschefen 

om företaget och deras olika arbetsprocesser. Vi var här delaktiga och ställde följdfrågor. 

Dessutom var vi närvarande vid ett dagligt eftermiddagsmöte som hölls i ett allrum på 

lokalkontoret. På mötet gick chefen igenom hur arbetet under dagen hade gått, vilka problem 

som uppstått samt vad som behövde förbättras. Under eftermiddagsmötet var vi icke-

deltagande observatörer, vilket innebar att vi endast observerade samspelet utan att vara 

involverade (Fangen, 2005:145). Vi höll oss medvetet i bakgrunden för att vår närvaro inte 

skulle påverka situationen.  

 

Observationerna genomfördes för att vi skulle bekanta oss med miljön som 

intervjupersonerna arbetade i, vilket underlättade förståelsen och tolkningarna av vad de 
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diskuterade under intervjuerna (Bryman, 2011:420). Trots att vi försökte att vara 

uppmärksamma på synliga uttryck för kulturen på arbetsplatsen hade mer tid till observation 

varit önskvärt, om inte studien varit tidsbegränsad. Organisationskulturer är komplexa och 

kan därmed vara svåra att få en ordentlig uppfattning av genom endast uttalanden under 

intervjuer.  

 

Vi tog även del av företagets olika policyer för att skapa oss en bättre bild av deras 

värdegrunder. Dessa dokument analyserades inte, utan vi hade de endast som stöd vid 

utformningen av intervjuguiderna samt i analys- och resultatavsnittet där intervjupersonernas 

värderingar och tankesätt jämfördes med de formella, nedskrivna värdegrunderna. Transport- 

och logistikföretagets policyer och värdegrunder är nedskrivna i en nationell handbok som 

gäller samtliga kontor inom organisationen. Denna handbok fungerar som en uppförandekod 

och berör exempelvis företagets visioner, värderingar, klädkod, arbetsförhållanden samt hur 

företaget ska arbeta med likabehandling, mångfald och miljöansvar. I handboken förklaras det 

att syftet är att huvudsakligen bidra till en gemensam kultur och för att företaget ska nå sina 

mål. 

4.3 Kvalitativ intervjustudie  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie eftersom syftet var att få en subjektiv 

förståelse av anställdas synsätt och uppfattningar av logistik- och transportföretagets 

organisationskultur och ledarskap (Bryman, 2011:413). Innan intervjuerna på det berörda 

företaget genomfördes en pilotintervju för att säkerställa att intervjufrågorna var bra 

formulerade och att de skulle ge ingående och djupa svar (Bryman, 2011:258). Detta var 

välbehövligt eftersom vissa frågor behövde omformuleras för att skapa en bättre förståelse för 

intervjupersonerna. Vi blev då medvetna om att vi inte kunde anta att intervjupersonerna 

skulle ha samma förförståelse inom studiens ämne som oss.  I studien genomfördes fem 

semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i tre skilda intervjuguider, som var utformade 

utifrån intervjupersonernas olika befattningar (Se bilaga 2,3,4). I intervjuguiderna hade vi 

formulerat frågor utifrån vissa teman som var kopplade till vårt syfte. Men då vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer ändrades emellanåt samtalens riktning efter vad 

intervjupersonerna la vikt vid och därmed ställdes relevanta följdfrågor (Bryman, 

2011:413,415).  
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4.4 Urval 

Tidigt i arbetsprocessen skickades förfrågningar, om deltagande i vår studie, ut till 26 olika 

organisationer i ett specifikt län. Det var endast en organisation som visade intresse och 

valdes därmed ut. Det blev därav ett bekvämlighetsurval, det vill säga att urvalet bestod av 

den organisation som vid tillfället fanns tillgänglig för oss (Bryman, 2011:194). Den valda 

organisationen är ett stort logistik- och transportföretag som finns på flera olika orter i 

Sverige. I denna studie undersöks ett specifikt arbetsteam på ett lokalkontor och på detta 

kontor råder det en viss hierarkisk ordning. Det finns tre produktionschefer som ansvarar för 

ett varsitt team. Produktionscheferna har sedan fem stycken produktionsledare till sitt 

förfogande som har olika ansvarsområden, dessa tillhör inte något specifikt team och har inte 

heller något personalansvar. Sedan finns det chaufförer och terminalare som ansvarar för att 

lasta och leverera gods. 

 

Ansvarig i regionen valde ut en produktionschef som i sin tur utsåg de resterande 

intervjupersonerna. Eftersom företaget själva ville välja ut vilka personer som skulle 

intervjuas blev det även vid urvalet av intervjupersoner en form av bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011:433).  Produktionschefen beslutade att själv delta i studien, samt ge oss 

ytterligare fyra personer till vårt förfogande. Företaget var intresserade av hur 

organisationskulturen och ledarskapet uppfattades i företagets olika befattningar. Därmed 

bestod intervjupersonerna av en produktionschef, en produktionsledare samt tre 

chaufförer/terminalare. Då vi fick intervjua personer från samtliga befattningsnivåer 

möjliggjorde det för en djupare förståelse av organisationens uppbyggnad och ledarskap.  

 

Produktionschefen och produktionsledaren har båda varit anställda på logistik- och 

transportföretaget mellan 10-15 år. Chaufförerna och terminalarna har arbetat allt ifrån 8-30 

år på arbetsplatsen. Vi ansåg att det var positivt att intervjupersonerna har varit anställda i 

organisationen relativt länge då detta kunde innebära att de var mer insatta i organisationen 

och dess kultur. Vi var dock medvetna om att detta även kunde medföra en negativ aspekt, att 

den långa anställningstiden kunde bidra till att rådande normer och värderingar följdes 

rutinmässigt. I och med detta kunde möjligtvis vissa oskrivna regler inte synliggöras under 

intervjuerna då de blivit omedvetna för de anställda.  
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4.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt konferensrum på respondenternas arbetsplats. Detta 

ställde vi oss positivt till eftersom det kunde bidra till att de kände sig trygga och bekväma i 

intervjumiljön och därmed vågade uttrycka sina verkliga subjektiva uppfattningar. Trots detta 

kunde det finnas en negativ aspekt med att intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplats. Det kan tänkas att det kunde vara svårt för respondenterna att ställa om sig från 

deras vanliga arbetsdag till att kliva in i en intervjusituation. Respondenterna var medvetna 

om att deras arbetskamrater och chefer fanns i närheten, vilket möjligtvis kan ha bidragit till 

att de var mindre bekväma under samtalet.  

 

Innan intervjuerna ställdes frågan om samtalen fick spelas in, för att inte gå miste om något 

material. Vi fick godkännande att spela in fyra av fem samtal, då en intervjuperson istället 

föredrog att anteckningar skrevs. Att en av intervjuerna inte spelades in kan anses 

problematiskt eftersom att det uppstod svårigheter med att kunna anteckna respondentens 

uttalanden ordagrant och därmed fanns det risk att vi gick miste om relevant material. Detta 

försöktes motverkas genom att direkt efter genomförd intervju utveckla anteckningarna 

utifrån det vi mindes att intervjupersonen sagt. Hade vi väntat med detta kunde möjligtvis 

viktiga aspekter gått förlorade i och med att en del uttalanden hade kunnat glömmas bort.  

 

Vidare var vi båda närvarande under samtliga intervjuer, där en var huvudansvarig medan den 

andra antecknade och bidrog med följdfrågor. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom det 

bidrog till att vi gemensamt fick ta del av det insamlade empiriska materialet. Detta 

underlättade vid analysen då vi därmed var likvärdigt insatta i samtliga intervjupersoners svar 

och tankesätt.  

4.6 Analysmetod 

Vi transkriberade samtliga intervjuer tillsammans för att skapa oss en gemensam tolkning av 

materialet. Transkriberingarna utfördes ordagrant och vi noterade även skratt, pauser, suckar 

och liknande, för att undvika eventuella misstolkningar. Efter transkriberingarna 

kontrollerades det att vi hade tillräckligt med analysmaterial och därmed behövdes ingen 

komplettering. Transkriberingarna gjordes på dator och skrevs sedan ut för att lättare kunna 

tematiseras. Det genomfördes en substantiv kodning då koderna byggde på det insamlade 

empiriska materialet (Fejes & Thornberg, 2015:48). Vi antecknade stödord i marginalerna och 

markerade intressanta uttalanden med olika färgkoder i varje transkribering. Dessa jämfördes 
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med varandra för att hitta de mest framträdande temana som kom att utgöra studiens resultat, 

vilket presenteras i resultat- och analysavsnittet. Eftersom vi utgick från det hermeneutiska 

perspektivet tolkade vi respondenternas svar och försökte förstå och förmedla vad de uttalade 

sig om (Fejes & Thornberg, 2015:71). Analysen skedde även med koppling till det teoretiska 

ramverket för att skapa en bättre förståelse av det empiriska materialet. Vissa citat som 

användes i resultat- och analysavsnittet reviderades, på grund av exempelvis språkbruk, för att 

det inte skulle kunna utläsas vem som sagt vad eller vilken den aktuella organisationen var.  

4.7 Etiska överväganden 

Under flera faser av en undersökning blir det aktuellt med etiska principer som forskaren 

behöver ta hänsyn till, eftersom etiska överväganden är sammankopplade med 

integritetsfrågor (Bryman, 2011:126). Inom svensk forskning är det framförallt fyra etiska 

principer som bör följas: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren beskriver studiens syfte för 

deltagarna. Dessutom ska forskaren tydligt tala om att deltagandet är helt frivilligt och kan 

avbrytas när som under studiens gång. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att forskare ska hantera 

deltagarnas personliga uppgifter med sekretess. Nyttjandekravet handlar om att allt material 

som samlas in endast får användas i den aktuella studien (Bryman, 2011:131-132).  

 

Under studiens gång diskuterades de etiska principerna kontinuerligt. Informationskravet 

hanterades genom att vi vid det första besöket på organisationen delade ut informationsblad 

till intervjupersonerna, där syftet med studien framgick och information om intervjuernas 

upplägg redogjordes (Se bilaga 1). Syftet tydliggjordes ytterligare en gång vid 

intervjutillfället. Nyttjandekravet förhåll vi oss till genom att garantera intervjupersonerna att 

intervjumaterialet endast skulle användas i denna studie. Samtyckeskravet hanterades genom 

att intervjupersonerna inför och vid intervjutillfället informerades om att deltagandet var helt 

frivilligt och avhopp var möjligt om det önskades. Vidare meddelades att intervjuerna skulle 

avidentifieras, det vill säga att det i den färdiga uppsatsen inte skulle gå att utläsa vem som 

sagt vad. Dock förklarades det för respondenterna att deras anonymitet internt i 

organisationen möjligtvis inte kunde garanteras. Att inte kunna garantera respondenternas 

anonymitet kan anses problematiskt, eftersom de då möjligtvis inte vågar svara helt uppriktigt 

på intervjufrågorna. Därför var det av stor vikt att tydliggöra för respondenterna att vi i den 

färdiga uppsatsen använder oss av fiktiva namn. Dessutom benämns de inte som ”chaufförer” 
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eller ”terminalare” utan endast som Medarbetare A, B och C, vilket bidrar till en konfidentiell 

behandling. Dock valde vi att använda benämningarna ”produktionschef” och 

”produktionsledare” i uppsatsen, för att belysa ledarskapets roll och påverkan i organisationen 

och kulturen. Eftersom det endast var en kvinna som deltog i studien bestämdes det att 

intervjupersonernas kön inte skulle nämnas, då det skulle bli uppenbart vilka uttalanden som 

var kvinnans. Dessutom var könsaspekten inte relevant i denna studie. Därmed menar vi att 

konfidentialitetskravet har hanterats tillfredsställande.  

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

För att beskriva en forsknings kvalité används vanligtvis begreppet validitet. Validitet handlar 

om i vilken utsträckning studien verkligen undersöker det som ämnas att undersökas (Kvale, i 

Fejes & Thornberg, 2015:258). Validiteten har ständigt funnits i åtanke under studiens gång. 

För att kunna uppfylla studiens syfte utformades tre olika intervjuguider där frågorna 

anpassades efter intervjupersonernas befattningar. Detta kan förstås som en fördel då det 

bidrog till mer valid empirisk data eftersom att de anpassade intervjufrågorna säkerställde att 

vi fick svar på det vi avsåg att studera. Ytterligare en fördel var att vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med relativt öppna frågor. Detta för att inte styra respondenterna 

i en viss riktning och säkerställa att intervjusvaren bestod av deras egna subjektiva 

uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2015:71). Respondenterna var vid intervjutillfället 

medvetna om att samtalet som skedde var en del av en studie och situationen blev i och med 

det av ”onaturlig” karaktär. Vi var därmed medvetna om att det möjligtvis skedde en 

påverkanseffekt, att intervjusituationen påverkade respondenternas utsagor (Bryman, 

2011:443). Dessutom kan bekvämlighetsurvalet anses problematiskt eftersom 

produktionschefen valde ut intervjupersonerna och att han därmed medvetet kan ha valt ut 

medarbetare som han ansåg var lojala mot företaget. Detta kan ha påverkat hur 

respondenterna framställde organisationen under intervjuerna och att de därmed aktivt valde 

att framhäva respektive undanhålla viss information. Vi är därmed medvetna om att 

intervjupersonernas uttalanden kan ha modifierats. Ytterligare en risk med 

bekvämlighetsurvalet var att chefen möjligtvis kunde identifiera respondenternas uttalanden, 

då han visste vilka som deltog. Detta kan ha påverkat sanningshalten i respondenternas svar 

genom att de möjligtvis inte vågade uttrycka sina riktiga åsikter. Som vi tidigare nämnt har vi 

dock försökt att hindra detta genom att inte nämna respondenternas namn, ålder, kön samt 

undvikit att skriva ut de exakta anställningstiderna. Det genomfördes även en pilotintervju för 

att öka validiteten, där intervjuguidens innehåll kontrollerades för att säkerställa att frågorna 
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berörde det vi ville undersöka. Vi har dessutom haft den kommunikativa validiteten i åtanke 

då vi under intervjuerna bad respondenterna att utveckla vissa uttalanden för att kontrollera att 

vi tolkade dem rätt (Fangen, 2004:256).  

 

En studies reliabilitet innefattar möjligheten att kunna replikera studien och få samma resultat 

igen, eller om resultatet beror på slumpen (Bryman, 2011:49). Då vi valde att genomföra en 

kvalitativ studie blir möjligheten att upprepa undersökningen mycket begränsad. Det 

empiriska materialet som samlades in var situationsberoende och det är omöjligt att frysa en 

social miljö. Därför skulle det troligen sett annorlunda ut om intervjuerna hade genomförts 

vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011:352). Under studiens gång försökte vi att vara objektiva 

men vi var dock medvetna om att den egna subjektiva förförståelsen kan ha påverkat hur 

respondenternas uttalanden tolkades samt hur organisationen uppfattades. Detta kan alltså ha 

påverkat studiens replikerbarhet (Fejes & Thornberg, 2015:261). Däremot kan det förstås som 

att studien har en hög intern reliabilitet, eftersom vi båda deltog under samtliga intervjuer och 

utförde transkriberingarna gemensamt. Detta bidrog till en gemensam förståelse av hur 

materialet skulle tolkas (Bryman, 2011:352).   

 

Möjligheten att kunna applicera och använda en studies resultat på andra personer, situationer 

eller fall kallas för generalisering. Kvalitativa studier är generellt svåra att generalisera då det 

i regel inte sker ett sannolikhetsurval och endast ett fåtal personer deltar (Fejes & Thornberg, 

2015:270). I denna studie kan det förstås som att generaliserbarheten är låg eftersom vi endast 

hade fem intervjupersoner från en stor organisation och därmed hade vi inte ett representativt 

urval. Trots detta kan resultatet vara analytiskt generaliserbart, det vill säga att det kan ge en 

vägledning till andra relevanta situationer (Fejes & Thornberg, 2015:272). I vårt fall kan det 

tänkas att en del av resultatet kan bli användbart på andra lokalkontor inom det berörda 

logistik- och transportföretaget. Det har även framkommit under intervjuerna att företaget har 

nationella policyer och nedskrivna värderingar vilket gör att det kan tänkas att 

forskningsämnet uppfattas på ett liknande sätt på samtliga lokalkontor. Det kan även tänkas 

att studiens teoretiska slutsatser kan bli intressanta och bidra till teorier om 

organisationskultur, vilket innebär att de blir teoretiskt generaliserbara (Bryman, 2011:369).  
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet och det görs en analys med hjälp av det teoretiska 

ramverket. Vi har valt att kategorisera det insamlade materialet utifrån teman som varit 

framträdande under intervjuerna. Inledningsvis diskuteras det hur organisationskulturen 

uppfattas av de anställda. Sedan berörs subkulturer, tendenser till en stark 

organisationskultur, värdegrunder och policyer samt artefakter. Dessa avsnitt är relaterade 

till studiens första frågeställning. Vidare diskuteras hur ledaren influerar 

organisationskulturen vilket, gemensamt med avsnittet om hur policyer implementeras på 

arbetsplatsen, är relaterat till studiens andra och tredje frågeställning. Avslutningsvis 

presenteras slutsatser med anknytning till studiens syfte och där samtliga frågeställningar 

besvaras.  

5.1 En differentierad organisationskultur 

Utifrån respondenternas uttalanden framkommer det att det finns spridda uppfattningar om 

vad organisationskultur innebär. En medarbetare förklarar att organisationskultur handlar om 

gemensamma värderingar och att kollegor hjälper till och ställer upp för varandra. 

Produktionsledaren menar att organisationskulturen framförallt handlar om stämningen på 

arbetsplatsen och gemenskap. Produktionschefen talar om att organisationskultur innebär att 

företaget delar en gemensam tro: ”/…/ för mig är det ju, det som egentligen kommuniceras 

från högsta ledningen och att det implementeras i hela verksamheten, hela vägen uppifrån och 

ner. Det är att man på nått sätt har en gemensam tro /…/” (Produktionschefen). 

Respondenterna framställer kultur som att det innefattar delade värderingar, att den styr hur 

personer ska agera gentemot andra kollegor och att de genom organisationskulturen kan skapa 

sig en gemensam förståelse. Produktionschefen menar att organisationskulturen påverkas av 

ledningen eftersom att det är de som kommunicerar ut i verksamheten vilka riktlinjer och 

direktiv som ska efterföljas. Detta kan, enligt Alvesson (2015), ske via bland annat företagets 

policyer och värdegrunder, som ledningen kan använda sig av för att förmedla de normer och 

värderingar som ska ligga till grund för verksamheten. Det är sedan av stor vikt för 

produktionschefen att förmedla ut dessa riktlinjer till sin personal för att kunna skapa ett 

gemensamt perspektiv på arbetet och få personalen att arbeta mot organisationens mål.  

 

När det gäller hur organisationskulturen ser ut i den aktuella organisationen berör samtliga 

respondenter både positiva och negativa aspekter. De beskriver att det är en bra stämning på 

arbetsplatsen och att ingen känner sig utanför. Det är få konflikter mellan arbetskamraterna 
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och om det skulle uppstå något problem så hjälps de åt. Nedan citeras Medarbetare C och 

Medarbetare A som svarar på frågan om hur de uppfattar arbetsplatsen: 

 
/…/ Det är ett rätt schysst företag… speciellt arbetskamraterna, att kunna jobba, alla hjälps åt 
och det är aldrig nått tjafs internt, utan är det nånting så tar man det direkt… det är jättebra på 
så vis. (Medarbetare C) 

 
/…/ Jag känner mig väldigt lugn och trivs väldigt bra, för att jag har hamnat i ett bra lag… där 
vi stöttar varandra. (Medarbetare A) 

 

Utifrån Medarbetare C:s och Medarbetare A:s citat kan det förstås att värderingarna i 

företaget fungerar som moraliska riktlinjer (Schein, 2010). Detta eftersom att de är medvetna 

om hur de ska handla och bete sig i olika situationer. Det råder en kultur där personalen 

hanterar konflikter genom att kommunicera, vilket gör att de skapar sig en gemensam 

förståelse. Utifrån Schein kan det förstås som att dessa värderingar och tillvägagångsätt, som 

ständigt används för att lösa gruppens konflikter och problem, har blivit socialt accepterade 

inom gruppen och blir därav delade antaganden. Detta blir därmed rutinmässiga 

beteendemönster, det vill säga vanor, som personalen orienterar sig efter.  

 

Trots respondenternas positiva inställning till organisationen berättar de även att det är rörigt 

och att det råder en del missnöje bland medarbetarna. Respondenterna beskriver en orolighet 

på arbetsplatsen som påverkar trivseln. Detta belyses nedan av citat från Medarbetare A och 

Medarbetare B där de beskriver trivseln på arbetsplatsen i stort:  
 

Jag tror just nu att det är nog ganska dåligt faktiskt, för de är många som är hemma och är 
sjukskrivna och de är många som har den här oron att vad är de som kommer hända? Kommer 
jag förlora jobbet? … Det är mycket omorganisation just nu… (Medarbetare A) 

 
Det är en bra stämning. /…/ Det var dock en period då många chaufförer slutade, de fick hoppa 
runt väldigt mycket. Det var väldigt rörigt och därmed trivdes de inte då de fick köra olika 
rundor och kunde inte planera sina liv. /…/  (Medarbetare B) 

 

Utifrån ovanstående uttalanden kan det förstås som att produktionschefen skulle behöva vara 

mer tydlig med vad som sker i organisationen, för att lugna de anställda. Enligt Schein har 

chefen en viktig roll i hur han reagerar och hanterar kriser eftersom att krishantering är ett sätt 

att kunna påverka personalens föreställningar. Under en kris kan produktionschefen ge intryck 

av hur han vill att personalen ska uppfatta och agera i situationen. Dock har respondenterna 

inte själva upplevt att omorganisationerna har påverkat dem märkbart, då de har varit 

anställda på företaget en längre tid. Samtliga respondenter trivs bra på arbetsplatsen trots de 

negativa aspekterna som berörs. Produktionsledaren menar att detta beror på att företaget i 
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grunden är en trivsam arbetsplats: ”Det är väldigt många som har jobbat här hela sitt liv så att 

jag tror inte att någon skulle ha jobbat kvar här så länge om det inte i grunden var en trivsam 

arbetsplats /…/” (Produktionsledaren). Respondenternas splittrade uppfattningar om förtagets 

organisationskultur kan förklaras av att organisationskulturer är komplexa (Alvesson, 2015). 

Det är svårt att uttala sig om att organisationskulturer enbart är bra eller dålig, då detta är en 

subjektiv bedömning. Respondenterna beskriver kulturen och trivseln utifrån sina egna 

synvinklar, där samtliga betonar att de själva har det bra och att oroligheten ligger hos andra 

medarbetare. Detta kan utifrån Alvesson förstås som att olika perspektiv påverkar synen på 

kulturen. Exempelvis har respondenterna varit anställda under en längre tid vilket resulterar i 

ett visst synsätt, de är mer insatta i organisationen och har redan hunnit skapa sig en god 

uppfattning av kulturen. Den långa anställningstiden kan innebära att det har utvecklats 

grundläggande antaganden och att respondenterna därmed arbetar på rutin. Respondenterna 

uttrycker att de känner sig trygga eftersom att de har fast anställning till skillnad från andra 

medarbetare. Även detta kan vara en bidragande faktor till att personalen har olika perspektiv, 

vilket påverkar deras uppfattningar av organisationskulturen.  

5.2 Subkulturer 

Samtliga respondenter förklarar på olika sätt att de har en stark sammanhållning i sina 

respektive arbetsgrupper. I vår analys identifieras tre aspekter som förefaller utgöra grund för 

uppkomsten av subkulturer i organisationen: gemensamma befattningar, organisationens 

hierarkiska struktur samt organisationens storlek.  

5.2.1 Gemensam befattning 

Något som framkommer under samtliga intervjuer är att de anställda uppfattar att de står 

väldigt nära personerna i sitt närmsta arbetslag. Medarbetare A nämner till och med att 

arbetslaget blir som en familj på frågan om hur sammanhållningen ser ut: 

 
/…/ Bland teammedlemmarna emellan så är det väldigt bra… Vi har alltid en bra stämning, 
och kan skämta och de är aldrig bistert och skulle de vara någon som var nere så brukar man 
alltid följa upp ”Hur är det?”. Det blir mer som en familj eller hur man ska säga. 
/…/(Medarbetare A). 

 

Vidare klargörs under intervjuerna att medarbetarna känner starkare samhörighet till personer 

inom samma befattning. Detta beror främst på att chaufförernas och terminalarnas 

arbetsuppgifter är åtskilda. Flera respondenter talar om att det finns en känsla av ”vi och dom” 
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mellan de olika befattningarna. Nedan följer ett citat från Medarbetare C angående 

sammanhållningen på arbetsplatsen: 

 
/…/ Och inom lagen så är det väldigt stor sammanhållning, och även mellan vissa lag. /…/ Så 
inom den lilla gruppen är den väldigt stark, men inom den totala gruppen så är den väl mindre 
stark /…/ Nej, inte med de andra för de tillhör inte oss (Medarbetare C). 

 

Även produktionschefen uttalar sig om att sammanhållningen är, för honom, starkast i hans 

närmsta arbetslag, det vill säga mellan produktionscheferna och produktionsledarna: ”Den ser 

riktigt bra ut, om man tittar på mig och min position, mina kollegor och produktionsledarna 

som jag jobbar mycket med/…/” (Produktionschefen).  

 

I det empiriska materialet kan det utifrån Schein (2010) förstås som att det finns subkulturer 

inom organisationen. Detta eftersom att respondenterna uttalar sig om att det i princip endast 

är med sitt närmsta arbetslag, inom samma befattning, som samarbete sker i det dagliga 

arbetet. Inom dessa subkulturer delar gruppen organisationens antaganden men har även egna 

som är unika för gruppen. Detta bidrar till att personalen får skilda syner på 

organisationskulturen, eftersom att de inom sina arbetsgrupper exempelvis bygger upp sina 

egna riktlinjer för hur de ska förhålla sig till varandra och skapar egna tillvägagångsätt för 

arbetsprocesserna. Subkulturer bildas ofta enligt Schein av att medarbetarna har liknande 

arbetsuppgifter och yrke. På företaget blir de anställda automatiskt uppdelade utifrån sina 

befattningar och arbetsuppgifter. Detta framkommer i Medarbetare C:s citat ovan, där det 

förklaras att sammanhållningen är stark inom den egna gruppen men att denne inte känner 

någon samhörighet med personer från andra befattningar. Detta kan bero på att de inte 

behöver samverka med varandra i det dagliga arbetet.  

5.2.2 Hierarkiska strukturen 

Respondenterna uppmärksammar även att organisationens hierarkiska struktur påverkar 

upplevelsen av samhörighet. Nedan följer ett citat av Medarbetare A som belyser detta:  

 
Det känns som att trafikledningen och cheferna är på en nivå och vi är mycket lägre /…/ Jag 
vet inte hur jag ska förklara riktigt men de är i alla fall de här med trappstegen, att de tänker att 
”de är bara nere på det där trappsteget och vi är här uppe och har kommit mycket längre och 
kan det här mycket bättre” (Medarbetare A). 

 

Utifrån citatet kan det förstås att hierarkin är tydlig för medarbetarna och att de känner att 

ledningen är noga med att påvisa att det föreligger en skillnad mellan dem. Detta kan 

förklaras utifrån Scheins (2010) resonemang om att subkulturer kan bildas hierarkiskt i en 
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organisation. Då det är personer på en högre befattningsnivå som tar beslut som ska gälla för 

samtliga i personalen blir det svårt att undvika missförstånd. Detta eftersom de olika 

hierarkiska nivåerna i företaget även skapar egna värderingar och antaganden samt formar ett 

eget språk. Utifrån Schein är det därför av betydande vikt för produktionschefen att se till att 

förslag och beslut återspeglar de värderingar och antaganden som varje befattningsnivå har, 

för att undvika kommunikationsbrist och skapa en gemensam kultur och förståelse. Arbetar 

företaget med att försöka skapa en gemensam förståelse för alla befattningsnivåer kan det 

motverka bildandet av subkulturer. Det framkommer dock att produktionschefen är medveten 

om hur han bör bemöta personer från olika befattningsnivåer: 

 
Ja, och man får ju ha lite fingertoppskänsla, absolut. Man får välja hur vi som chefer är bakom 
stängd dörr och hur vi är ute bland medarbetarna, det måste man hela tiden tänka på./…/ Det 
får man hantera från situation till situation och beroende på medarbetare och vart de jobbar 
också (Produktionschefen).  
 

Vad produktionschefen väljer att tala om skiljer sig beroende på om han samtalar med sin 

egna arbetsgrupp eller med resterande medarbetare. Beslut och förslag beskrivs på olika sätt 

beroende på vilken situation, medarbetare eller arbetsuppgift det handlar om. Detta tyder på 

att produktionschefen tar hänsyn till de olika befattningsnivåernas egna språk och antaganden 

och försöker genom kommunikationen att hantera personer från olika befattningsnivåer. 

Produktionschefens språkbruk blir även en del av den synliga organisationskulturen på 

företaget (Schein, 2010). Det kan därmed förstås som att produktionschefens möjlighet att 

styra sitt språk leder till att han kan influera organisationskulturen.  

5.2.3 Organisationens storlek 

Vidare framkommer det under intervjuerna att organisationens uppdelningsstruktur har en 

inverkan på organisationskulturen. Det förklaras att organisationens storlek påverkar 

sammanhållningen, då det höga medarbetarantalet leder till att små grupper bildas. Det blir 

därmed lätt att undvika personer som de inte känner eller vill prata med. Respondenterna 

förklarar vidare att det sker många möten i mindre grupper men att hela arbetsplatsen aldrig 

gemensamt samlas för att diskutera viktiga frågor. Nedan berättar Medarbetare C hur denne 

upplever att sammanhållningen skiljer sig åt beroende på var i organisationen de jobbar: ”Jag 

tänker framförallt på de små kontoren och de små filialerna med kanske 10-20 anställda, där 

tror jag att det är en väldig sammanhållning kontra kanske som vi, 100 eller något” 

(Medarbetare C). 
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Det kan förstås som att respondenterna upplever att organisationens storlek resulterar i 

subkulturer. Medarbetare C menar att det är lättare att skapa en gemensam kultur på en 

mindre arbetsplats än i en stor organisation. Anledningen till att människor får en gemensam 

kultur beror på regelbundet samspel, vilket på det berörda lokalkontoret främst sker med det 

närmsta arbetslaget. Dessutom sker ingen regelbunden samverkan med övriga kontor vilket 

kan leda till att subkulturer bildas på olika arbetsplatser. Det finns en gemensam uppfattning 

om att transport- och logistikföretaget är så pass stort att organisationskulturen ibland skiljer 

sig åt på nationell-, regional- och lokalnivå, då den inte alltid går att implementera i hela 

organisationen. Detta förklaras av produktionschefens beskrivning av företagets 

organisationskultur: 

 
Ja, jag skulle väl vilja säga att den är lite svajig, lite då och då /…/ Självklart så försöker man 
följa de beslut som tas och någonstans måste man se, vad som funkar bäst för oss och vår 
verksamhet här lokalt. Så att även om beslut tas kanske det inte funkar överallt i hela 
organisationen (Produktionschefen).  

 

Att det föreligger skillnader beroende på olika nivåer belyses även av Medarbetare C som 

upplever att mål, värderingar och tankesätt huvudsakligen delas på lokalnivå: ”Ja, det tycker 

jag. I alla fall lokalt… men kanske inte i stort så mycket” (Medarbetare C).  

 

Det framkommer av produktionschefens citat ovan att centrala beslut och målsättningar 

implementeras till viss del i den lokala verksamheten, men att lokalkontoret samtidigt behöver 

överväga vad som är det lämpligaste arbetssättet för dem i deras dagliga arbete. Detta 

uppmärksammas även av Medarbetare C då denne påpekar att det föreligger skillnader på 

lokal- och nationellnivå. Detta kan förstås utifrån Scheins (2010) resonemang om subkulturer, 

då varje arbetsplats delar organisationens antaganden samtidigt som de tvingas att skapa egna 

antaganden. Det krävs att varje lokalkontor skapar egna antaganden eftersom de har egna mål 

och detta bidrar därmed till att det bildas egna arbetskulturer på de separata lokalkontoren. 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) skapas ett likartat perspektiv på arbetet samt en 

ömsesidig förståelse genom interaktion och samverkan mellan de anställda. Detta kan därmed 

vara en ytterligare förklaring till varför det föreligger skillnader mellan lokal-, regional- och 

nationellnivå, eftersom personalen på det berörda lokalkontoret inte har någon kontinuerlig 

kontakt med den resterande organisationen. Trots att alla lokalkontor tillhör samma stora 

organisation bidrar alltså uppdelningsstrukturen till att lokalkontoren är åtskilda och att de 

därmed skapar egna arbetssätt, mål, normer samt antaganden.  
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5.3 Tendenser till en stark organisationskultur  

Trots att det framkommer att det finns subkulturer i företaget och att organisationskulturen i 

vissa fall är differentierad, kan det utifrån Alvesson (2015) tolkas som att det finns tendenser 

till en stark organisationskultur. Samtliga respondenter uttrycker att de känner lojalitet 

gentemot företaget och att de samarbetar med arbetsuppgifterna. Nedan beskriver 

Medarbetare B vad som karaktäriserar företaget och Medarbetare A förklarar hur kollegorna 

hjälps åt i arbetet: 

 
Trygghet, då jag är fast anställd känner jag mig trygg, jag har aldrig känt att vårt jobb är i fara. 
Även lojalitet och att man är plikttrogen./…/ Målen är inte så tydliga men alla är väldigt 
plikttrogna, alla har på nått sätt ett ”företagshjärta” (Medarbetare B). 
 
/…/Vi kommunicerar och hjälps åt i gruppen för de som kör bakom mig eller kommer dagen 
efter…”det här företaget behöver ha en extra bur imorgon för att jag inte hade tid idag så de 
vill gärna ha en imorgon bitti.” Det gäller att ge och ta och framförallt förstå varandra, att det 
var mycket den här dagen och att jag inte hann (Medarbetare A). 

 

Enligt Alvesson kännetecknas en stark organisationskultur av bland annat ärlighet, lojalitet, 

lagarbete samt stolthet över arbetet. Utifrån respondenternas uttalanden kan det förstås att 

företaget har dessa kännetecken, vilket gör att organisationskulturen blir värdefull för 

företaget och kan därmed ses som stark. Respondenterna känner sig lojala mot företaget, 

vågar vara ärliga och erkänna när de inte hunnit med alla arbetsuppgifter, vilket belyses av 

Medarbetare B:s och Medarbetare A:s citat ovan. Dessutom samarbetar de och hjälper 

varandra för att lösa uppgifter när de uppstår problem. De visar även tecken på stolthet över 

arbetet då de trivs i företagets kläder och känner att företaget är en del av dem, att de har ett 

”företagshjärta”. Det kan tolkas som att Medarbetare B upplever att företaget är en del av 

denne och är därmed lojal och plikttrogen. Det framkommer även att lönen på transport- och 

logistikföretaget är sämre än konkurrenters, men att personalen ändå har valt att stanna kvar 

på grund av att de trivs på arbetsplatsen. Det kan därmed förstås som att organisationens 

kultur och personalens lojalitetsplikt väger tyngre än den ekonomiska aspekten, vilket tyder 

på en stark organisationskultur.  

 

Det finns dock en del nackdelar med en stark organisationskultur, enligt Alvesson och Schein. 

Nedan följer citat av Medarbetare C som förklarar sin tid som nyanställd samt 

produktionschefens exempel på hur han och medarbetarnas åsikter ibland skiljer sig åt 

angående mål och tankesätt: 
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Nja, jag vet inte om jag har känt mig utanför på arbetsplatsen… Det var ju när man började här 
för flera år sedan och ingen hälsade på en, men då var man ju ny/…/ Ja, det var ju svårt att 
komma in för man var lite äldre än alla andra./…/ Och alla hade jobbat jättelänge och så 
kommer en annan som är ny då./…/ (Medarbetare C) 
 
Ja många gånger så finns det processer som beskriver exakt hur vi ska leverera vissa 
produktvillkor. Och när man då går ut och informerar och talar om att ”såhär ska vi göra” så 
gör chaufförerna ändå på sitt sätt för de tycker de är smidigast och enklast./…/ 
(Produktionschefen) 

 

Utifrån Medarbetare C:s citat kan det enligt Alvesson förstås som att det finns en begränsad 

öppenhet på arbetsplatsen och att medarbetarna därmed inte är öppna för nya idéer. Detta blir 

påtagligt som nyanställd eftersom det kan vara svårt att komma in i arbetsgruppen, då den 

redan är etablerad. Gruppmedlemmarna har redan en stark gemenskap då de tillsammans 

bildat gemensamma antaganden, vilket till en början gör det svårt för en nyanställd att skapa 

sig en egen accepterad och etablerad position. Vidare kan det utifrån produktionschefens 

uttalande förstås som att medarbetarna inte vill ta till sig av nya arbetssätt eller idéer som 

kommer från ledningen. Detta då de väljer att ignorera direktiv och istället fortsätter att arbeta 

efter sina redan etablerade arbetssätt. Enligt Schein är detta ett tecken på att gruppen förnekar 

idéer som inte stämmer överens med deras grundläggande antaganden. Det kan tolkas som att 

arbetsgruppen i produktionschefens citat har en egen stark kultur, vilket enligt Alvesson kan 

leda till att personalen ignorerar ledningens mål och deras sätt att styra arbetsprocessen.  

5.4 Värdegrunder och policyer 

Respondenterna beskriver företagets värderingar och betonar något skilda områden. 

Produktionsledaren förklarar att de handlar om lojalitet mot företaget medan 

produktionschefen fokuserar på sammanhållning, arbetsmiljö och trivsel. Medarbetarna 

framhäver istället företagets centralt reglerade policyer, så som bland annat klädkod samt 

drog- och alkoholpolicy. Dessutom talar de om likabehandling på arbetsplatsen och de 

betonar att inga kränkningar får förekomma. Följande citat av produktionschefen och 

Medarbetare B belyser att det föreligger skilda förklaringar av företagets värderingar:  

 
Ja… Vi ska ha sammanhållning här och att det ska vara en trevlig arbetsmiljö att jobba i, det är 
väl det. Bra sammanhållning, det är ju viktigt att trivas på jobbet (Produktionschefen).  
 
Värderingar är exempelvis här kläder, drog- och alkoholpolicy, det får inte förekomma. Inga 
kränkningar får förekomma, det är bra här, jag har aldrig vart med om det (Medarbetare B).  

 

Samtliga personer är medvetna om att företaget reglerar värderingar och förhållningssätt i 

olika policyer, som fungerar som värdegrunder. De tar upp att de har en uppförandekod med 
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regler för hur de ska agera i olika situationer, bemöta andra samt klä sig. Dessa regleras i en 

nationell handbok, dock känner de endast till ett fåtal policyer och värdegrunder i denna. I 

handboken förklaras det att kodens syfte är att huvudsakligen bidra till en gemensam kultur 

och för att företaget ska nå sina mål. Utifrån Alvesson (2015) kan det förstås som att 

handboken är företagets försök till att styra uppfattningen av organisationens kultur och de 

värderingar som ligger till grund för verksamheten.  

 

Ingen av respondenterna upplever att det föreligger några oskrivna regler eller normer på 

arbetsplatsen, utan istället riktas fokus på handboken. Det finns en delad mening mellan 

produktionschefen och produktionsledaren om att utrymmet för tolkning är litet eftersom det 

mesta är reglerat och nedskrivet. Detta klargörs av följande citat från dessa:   

 
Det finns ju uppförandekod som vi kallar det och det är egentligen en handbok. Den får alla 
medarbetare i introduktionsutbildningen (Produktionschefen). 
 
Nej det är ju det där med företaget, allting finns skriftligt /…/ det finns nedskrivet i något som 
heter uppförandekoden. Hur man bemöter andra människor och till och med hur man ska klä 
sig (Produktionsledaren). 

 

Ovanstående citat belyser att respondenterna huvudsakligen fokuserar på det skriftliga 

regelverket och inte har reflekterat kring att det skulle kunna finnas några oskrivna regler som 

påverkar beteende och tankar på arbetsplatsen. Trots detta kan oskrivna regler ändå existera, 

då de möjligtvis är omedvetna och instinktiva. Utifrån Schein (2010) kan det förstås som att 

de har utvecklats till att bli antaganden som delas av företagets medlemmar. Dessa 

antaganden fungerar som moraliska riktlinjer för hur personalen ska agera enligt 

organisationens kultur. Om denna utveckling har skett på företaget uppfattas oskrivna regler 

som ett antagande och blir därför en självklarhet eller vana som inte ifrågasätts av personalen. 

Därmed uppfattar personalen inte att det existerar några oskrivna regler då de är, sedan länge, 

implementerade i deras dagliga arbete. Utifrån Alvesson kan det förstås som att det är dessa 

omedvetna idéer, som personalen följer, som bildar transport- och logistikföretagets kultur. 

De omedvetna idéerna utgör alltså den kultur som i själva verket föreligger på arbetsplatsen 

och behöver inte nödvändigtvis spegla den centralt reglerade uppfattningen av 

organisationskulturen.  

5.4.1 Implementeringen av policyer 

Det föreligger vissa oklarheter för respondenterna i hur företagets policyer implementeras i 

den dagliga verksamheten. De förklarar att vissa regler så som klädkod, alkoholpolicy och 
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likabehandling följs medan andra regler inte alls berörs på något tydligt sätt. Vissa 

respondenter uttalar sig om att det inte heller känner till eller kommer ihåg merparten av 

företagets handbok, då den huvudsakligen enbart har behandlats under introduktionen vid 

nyanställning. Detta belyses av Medarbetare B:s citat där denne förklarar företagets policyer: 

”Vi har exempelvis alkohol och droger, klädsel och uppföranderegler men jag har inte läst 

koden så mycket /…/ Den introducerades av min chef men det var så himla länge 

sen…”(Medarbetare B). 

 

Produktionschefen och produktionsledaren har en liknande inställning till policyer och 

värdegrunder, då ingen av dem lägger någon större vikt vid att tillämpa dessa. Nedan följer 

citat från produktionschefen respektive produktionsledaren som beskriver detta:  

 
Ja… det tror jag inte att man tänker så mycket på det egentligen utan man försöker lyssna lite 
och titta på situationen, det är jättesvårt… vi sitter aldrig och tittar på någon statistik som vi 
följer /…/ (Produktionschefen). 
 
Jag kan inte rabbla upp alla policyer kanske, de ändrar den ibland, har inte koll på den senaste 
/…/ som ni förstår är den väldigt viktig för mig, hehe, eftersom jag kan den så bra /…/ Vi är 
fullt upptagna med att bemanna turer och att få det praktiska och fungera, så att policyer 
hamnar i andra hand (Produktionsledaren). 

 

Utifrån ovanstående uttalanden kan det förstås som att lokalkontoret inte arbetar med att 

implementera policyer och värdegrunder. Enligt Alvesson (2015) är värdegrunder nedskrivna 

främst med syftet att skapa en exemplarisk och nästintill idealistisk bild av företaget och det 

är vanligt att dessa inte implementeras i den dagliga verksamheten. Därmed kan det uppfattas 

som att företagets centralt reglerade värdegrunder inte reflekterar lokalkontorets verkliga 

idéer och innebörder. Schein (2010) beskriver att ledaren bör agera som en förebild och 

föregå med gott exempel genom att själv följa de regler som regleras i företagets handbok. Då 

produktionschefen och produktionsledaren medger att handboken inte implementeras på 

något tydligt sätt i det dagliga arbetet ger det, enligt Schein, signaler om att den inte är 

speciellt betydelsefull och att personalen inte behöver följa den. Dock verkar detta vara något 

produktionschefen har reflekterat över då han är medveten om att kunskapen kring handboken 

är bristande och att det behöver repeteras kontinuerligt. Detta beskrivs i följande citat: 

 
Vi tar kanske bara upp koden en gång vid introduktionen. Inte alla som vet om den ens. Vi har 
märkt att det behövs repetition, vi som chefer behöver lyfta upp dessa frågor då och då. Kanske 
tala om att det vi gör i det dagliga arbetet hänger ihop med koden. Vår företagskultur är inte 
bara lokalt hos oss utan även centralt. Frågar man äldre arbetstagare så har de kanske hört 
koden en gång men vet inget mer direkt så jag tror att det är bra att tydliggöra för just nu är det 
inte så tydligt (Produktionschefen). 
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Produktionschefen förklarar att det behövs en tydligare anknytning till organisationens 

policyer i det dagliga arbetet. Om företaget kontinuerligt skulle jobba med att implementera 

dessa kan detta bidra till att reglerna och värderingarna blir socialt accepterade och därmed 

gemensamma antaganden. Detta kan i sin tur motverka den, enligt Alvesson, vanliga 

tendensen att företagets centralt reglerade, nedskrivna organisationskultur inte reflekterar 

personalens reella kultur vad gäller värderingar, föreställningar samt arbetssätt. Arbetar 

samtliga lokalkontor med organisationens handbok kan det motverka bildandet av subkulturer 

på så vis att de får en mer liknande och överensstämmande organisationskultur. Detta 

underlättar för en gemensam kultur som delas på en nationell nivå. Utifrån Alvesson kan det 

även förstås som att företagets legitimitet och status kan öka genom att samtliga lokalkontor 

följer organisationens policyer och riktlinjer. Detta då det därmed blir möjligt för ledningen 

att kontrollera och styra uppfattningen av organisationskulturen.  

5.5 Artefakter 

Under intervjuerna försöktes organisationskulturens tre nivåer fångas. Ovan har normer, 

värderingar samt grundläggande antaganden diskuterats. Under intervjuerna framkom även 

vilka artefakter företaget har. Dessa var enklast för respondenterna att urskilja och beskriva, 

vilket kan bero på att artefakter är den del av organisationskulturen som är synligast.  

5.5.1 Språk 

En artefakt som redogörs är själva jargongen på arbetsplatsen och vilket branschbundet språk 

som används. Respondenterna använder sig upprepade gånger av vissa specifika ord som 

tydligt kan kopplas till arbetsplatsen och transport- och logistikbranschen. Utifrån Schein 

(2010)  kan det förstås som att personalen har skapat sig ett gemensamt språk som är unikt 

och karaktäriserar arbetsplatsen. Nedan följer Medarbetare B:s samt Medarbetare C:s svar på 

frågan om hur de uppfattar jargongen på företaget:  
 

Väldigt blandat, det kan skämtas men man hamnar inte helt från ämnet och det är ingen 
skillnad beroende på befattning (Medarbetare B). 
 

Den är rätt lättsam tycker jag, rätt så informell  /.../ den är rätt lättsam mellan mig och chefen 
också. Sen vet jag inte om det gäller alla men jag tror att… han känns rätt avslappnad 
(Medarbetare C). 
 

Det finns en gemensam uppfattning bland respondenterna kring att det råder en informell och 

lättsam jargong mellan medarbetarna, produktionsledaren och produktionschefen. 
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Medarbetare B och Medarbetare C uppfattar inte att språket skiljer sig åt beroende på om de 

talar med produktionschefen, produktionsledaren eller andra medarbetare. Dock menar 

produktionschefen att det är av vikt för honom att reglera sitt språk beroende på vem han talar 

med. Det förklaras att trots att det är en lättsam stämning kan vissa samtal behöva en annan 

ton. Detta kan även skilja sig något beroende på om han talar med andra produktionschefer, 

produktionsledare eller medarbetare. Detta belyses med följande citat: 

 
Det kan ju variera beroende på vem man pratar med men det är ganska öppet och fritt. Folk 
skämtar och driver med varandra /…/  men vi har sagt att det är helt okej så länge man är med 
på det och vågar säga ifrån när man behöver. /…/ Sen är det också att med vissa personer är det 
betydligt lättare att kommunicera, medan vissa har lite svårare för man kanske är mer för sig 
själv och inte så pratglad och då är det som chef också svårare att gå fram till en sån person och 
vara lite mer avslappnad /…/ (Produktionschefen).  

 

Enligt Alvesson (2015) är en av ledningens mest centrala uppgifter att skapa en samstämmig 

uppfattning för vad som är viktigt för organisationen och vilka mål som ska eftersträvas. För 

att uppnå detta krävs det att chefer och anställda delar en gemensam språklig förståelse. Då 

produktionschefen förklarar att han aktivt ändrar språket beroende på vem han samtalar med 

visar detta på en viss medvetenhet kring språkets betydelsefulla roll. Dock framkommer det 

att produktionschefen främst ändrar sitt språk utifrån samtalspartnerns personlighet och 

befattning och använder därmed inte språket som ett verktyg för att förmedla organisationens 

mål. Enligt Schein behöver produktionschefen anpassa sitt språkbruk för varje befattningsnivå 

för att undvika kommunikationsproblem och missförstånd. Detta eftersom varje 

befattningsnivå kan ha sitt eget språk, värderingar samt antaganden. Genom att 

produktionschefen anpassar språket på detta sätt kan en gemensam förståelse med personalen 

uppnås.  

5.5.2 Klädkod 

Ytterligare en artefakt som är tydlig på företaget är klädseln. Detta berör samtliga 

respondenter och de förklarar att det finns en klädkod som även är reglerad i organisationens 

handbok. Klädkoden ser identisk ut för alla medarbetare och produktionsledare. Vidare uttalar 

sig respondenterna om vilka fördelar klädkoden bidrar till. De nämner bland annat att de på så 

vis inte behöver fundera över klädvalet på morgonen, att de slipper slita på sina egna kläder, 

att de är hela och rena samt att klädseln representerar organisationen på ett tydligt sätt. 

Dessutom nämner två medarbetare att de uppfattar att klädkoden skapar en gemenskap. 

Medarbetare C och Medarbetare B beskriver klädkoden enligt följande: 
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Helt okej, jag behöver aldrig tänka på vad jag ska ha på mig idag. Utan det är liksom att man är 
hel och ren genom att använda företagets kläder. /…/ kunden känner förhoppningsvis igen 
oss…det gör också att man känner igen varandra på stan eller där man är. /…/ Ja men det 
skapar lite gemenskap. Vi hälsar ju alltid på varandra /…/ (Medarbetare C).  
 
Perfekt, jätteskönt. Behöver aldrig fundera på vad jag ska ha på mig och slipper slita på mina 
egna kläder. /…/ Det skapar gemenskap att va lika klädd (Medarbetare B). 

 

Utifrån citaten ovan kan det förstås som att en gemensam klädkod leder till en gemenskap 

bland de anställda, då de därmed känner igen varandra och hälsar på varandra. Den blir även 

ett kännetecken för transport- och logistikföretaget i omgivningen. Klädkoden är en del av 

organisationens kultur och kan utifrån Alvesson (2015) förstås som att den bidrar till en 

starkare sammanhållning bland medarbetarna och produktionsledarna. Det framkommer även 

att medarbetarna blir tillsagda om de inte bär företagets kläder. Detta blir enligt Schein (2015) 

ett tecken på att klädseln är viktig för företaget och produktionschefen, eftersom att det 

genom tillrättavisning markeras att användandet av kläderna är det ”rätta” beteendet. Däremot 

bär produktionschefen sina egna kläder, då det enligt honom inte finns några regler för deras 

klädsel. Produktionschefens uppfattning om klädkoden belyses i följande citat:  

 
Det finns inga för oss, finns inga egentligen nej. /…/ Ja men det tycker jag absolut att de är bra 
att de har klädkod, det är viktigt för att man som chaufför möter kund och det är viktigt att alla 
ser lika ut och är rena, fräscha och sådär, så absolut (Produktionschefen).  

 

Detta kan dock uppfattas som otydligt då Medarbetare A beskriver att klädkoden ska gälla 

samtliga på företaget: ”Det hade varit en fördel med klädkoden om den var lika för alla, för 

det ska den egentligen vara, cheferna ska också gå runt med uniform…” (Medarbetare A.)  

 

Då medarbetarna anser att det är fördelaktigt med en klädkod bidrar det till att de följer 

policyn, vilket underlättar för produktionschefen. Dock kan det bli problematiskt när det inte 

råder en enad mening kring vilka klädkoden gäller. Utifrån Schein (2010) kan det förstås att 

det är av betydelse för produktionschefen att agera som en förebild och själv följa de regler 

och normer som berörs i organisationens policyer. Detta för att signalera till sin personal att 

klädkoden är av vikt. Medarbetare A förklarar att klädkoden hade haft en bättre slagkraft 

gällande sammanhållningen om alla hade följt den. I nuläget kan det förstås som att 

klädskillnaderna istället upplevs skapa en klyfta mellan medarbetarna och 

produktionscheferna. Utifrån Scheins resonemang om subkulturer kan det förstås som att 

klädseln bidrar till en synlig hierarkisk struktur då den blir en markör för vilken befattning 

personalen tillhör. Detta kan i sin tur vara en bidragande faktor till bildandet av subkulturer.  
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5.6 Hur ledaren influerar organisationskulturen 

Under intervjuerna har vi försökt fånga hur företaget och ledningen arbetar med 

organisationskulturen samt hur denna påverkas av produktionschefen. Detta för att ledningen 

och produktionschefen själva kan styra uppfattningen av organisationens kultur på olika sätt 

och att de därmed har väldigt centrala roller i hur den uppfattas av medarbetarna.  

5.6.1 Belöning och aktiviteter 

Företaget arbetar med att uppmärksamma sin personal individuellt genom enskilda belöningar 

och även i grupp genom gemensamma aktiviteter. Respondenterna förklarar att företaget delar 

ut belöningar, i form av bland annat biobiljetter, när någon i personalen har gjort en extra bra 

insats som förtjänar att uppmärksammas. Produktionsledarens citat belyser detta: ”Sen finns 

det biobiljetter för dem som gör något extra./…/ Ja, om man ställer upp mycket och jobbar 

mycket övertid och liknande, eller utmärker sig på annat sätt” (Produktionsledaren).  

 

Utifrån Schein (2010) finns det olika sätt för en ledare att kunna påverka 

organisationskulturen. Produktionschefen kan genom att belöna ett visst beteende visa för 

sina medarbetare hur han anser att de ska tänka och bete sig. Eftersom företaget väljer att dela 

ut biobiljetter vid en särskild bra prestation uppmuntrar detta medarbetarna till att fortsätta på 

samma vis. Detta kan även bli en drivkraft och skapa motivation i arbetet. Enligt Schein 

bidrar en belöning till medarbetares förståelse för vad som är betydelsefullt för 

produktionschefen och organisationen. Det blir därmed ett sätt för produktionschefen att 

influera organisationskulturen. Produktionschefen får alltså möjlighet att styra personalens 

arbete efter det han anser är av vikt.  

 

Enligt Alvesson (2015) är det svårt för ledaren att påverka en hel organisationskultur men att 

denne kan arbeta för att förbättra andan på arbetsplatsen. Det berörda företaget har vissa 

aktiviteter som bland annat julbord, fika och friskvårdsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan 

förstås som ett sätt för organisationen att försöka skapa en bättre anda och sammanhållning 

bland personalen. Trots att flera av respondenterna värdesätter denna typ av uppskattning 

råder det delade meningar om på vilket sätt detta påverkar sammanhållningen. Nedan följer 

citat från produktionschefen, Medarbetare C samt Medarbetare B som svarar på hur 

aktiviteterna påverkar sammanhållningen:  

 
Ja, men det är klart att jag tycker att det borde bli mer aktiviteter. Det är ju alltid roligt och det 
hör man på medarbetarna också att de tycker att varje gång vi haft det så har det känts bra 
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efteråt. Att det är bättre sammanhållning, folk kommer bättre överens och är på bättre humör 
(Produktionschefen).  
 
Julfest har vi, det är väl det vi har./…/  Det var mer förr, då hade vi sommarfest också men det 
är borttaget./…/Ja, det brukar vara rätt mycket folk på julfesten faktiskt. Men det är också ”vi 
och dom” där, det är vi chaufförer som har julfest och de på golvet som har julfest och de på 
andra avdelningen som har julfest… det är inte vi tillsammans… Alltså inte samma dag 
(Medarbetare C).  
 

Aktiviteter är också väldigt bra för sammanhållningen, men det blir ju alltid lite grupperingar 
då vi är ett stort företag, de anställda har olika åldrar och intressen (Medarbetare B).  
 

Samtliga respondenter är överens om att aktiviteter stärker sammanhållningen men som det 

kan utläsas i citaten skiljer sig medarbetarnas och produktionschefens syn åt.  

Produktionschefen beskriver att aktiviteter stärker sammanhållningen på arbetsplatsen som 

helhet, medan medarbetarna istället fokuserar på att sammanhållningen i den egna gruppen 

stärks men inte med den resterande personalen. Utifrån Schein kan det förstås som att 

subkulturerna på arbetsplatsen kan förstärkas av att aktiviteterna endast gynnar 

sammanhållningen inom den egna befattningsgruppen. Detta eftersom att syftet med 

aktiviteterna är att skapa en bättre sammanhållning på företaget men att det istället blir en 

motsatt effekt, då det enligt medarbetarna bidrar till en starkare känsla av ”vi och dom”.  

5.6.2 Budget 

På grund av ekonomiska skäl är företaget tvunget att prioritera lönsamhet och effektivitet. 

Flera respondenter menar att detta har inverkat negativt på trivseln och välmåendet på 

arbetsplatsen. Nedan följer citat från produktionsledaren som besvarar frågan om hur han 

influerar organisationskulturen: 

 
Man vill ju tro att man har ganska stort inflytande på organisationskulturen, men det är kanske 
inte alltid så. Men ibland tappar man bort de där i alla siffror och filer… Man kan inte bara se 
till allas trivsel hela tiden utan man måste tänka på effektiviteten också/…/ Direktiven ändras 
ju hela tiden. Så att nu är vi kanske mer fokuserade på att uppvisa god ekonomi och bra 
resultat. Det är kanske det som gör att många säger upp sig just nu (Produktionsledaren). 
 

 

Utifrån produktionsledarens uttalande kan det förstås att han finner det svårt att influera 

organisationskulturen. Han har en roll där han behöver ta hänsyn till de centrala direktiven 

och kan därmed inte själv avgöra vad på arbetsplatsen han ska fokusera på. Medarbetare A 

förklarar på ett liknande sätt hur organisationskulturen påverkas av ledningens direktiv: 

”Alltså cheferna vill bara att vi ska leverera så att det ska bli bra på siffror och statistisk. Men 

vi medarbetare vill väl tänka mer på det mänskliga och se det den vägen” (Medarbetare A). 

Medarbetare A menar att ledningen enbart fokuserar på effektiviteten och förbiser andra 
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viktiga aspekter som exempelvis trivsel och kundservice. Enligt Schein (2010) kan ledaren 

influera kulturen genom hur denne fördelar resurserna inom organisationen. Det berörda 

företagets budget signalerar till medarbetarna vad som är viktigast för tillfället i 

organisationen, vilket i detta fall är ett effektivt arbetssätt för att öka lönsamheten. Direktiven 

som sätts centralt påverkar alltså produktionschefens och produktionsledarens möjlighet att 

aktivt arbeta med de delar av organisationskulturen som de anser är betydelsefulla. Detta 

belyses i citatet nedan där produktionschefen svarar på frågan om han och ledningen delar 

samma värderingar och mål: 

 
Nej, inte alltid skulle jag inte vilja säga att vi gör. Det är klart att i vissa frågor skiljer man sig 
ifrån mängden och många gånger representerar man arbetsgivaren så oavsett vad man tycker 
innerst inne måste man förmedla det på ett positivt sätt mot medarbetarna (Produktionschefen). 
 

Produktionschefen förklarar att en svårighet i hans yrkesroll är att behöva förmedla och arbeta 

efter ledningens direktiv då han inte alltid delar deras åsikt. Det kan dock förstås som att 

produktionschefen är medveten om hur viktigt det är att han uppmärksammar de centrala 

reglerna som ska efterföljas, för att få medarbetarna att arbeta efter samma mål. Utifrån 

Schein kan det tolkas som att produktionschefen ses som en förebild av de anställda och att 

det därmed är viktigt vilka signaler han ger till medarbetarna. Visar produktionschefen en 

osäkerhet eller ovilja att följa direktiven från ledningen kan detta även bidra till att 

medarbetarna känner likadant.  

5.6.3 Delaktighet 

Respondenterna har en samstämmig beskrivning av vad delaktighet i arbetet innebär, 

nämligen möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Nedan följer produktionsledarens 

svar på vad delaktighet innebär för honom:  

 
Delaktighet, det är att man får vara delaktig i stora beslut som tas, som rör en direkt och ens 
arbetssituation./…/ Nej, men det är viktigt att få vara delaktig, de tycker jag absolut att det är 
och jag tycker att jag får vara det också (Produktionsledaren).  

 

Produktionsledaren beskriver att delaktighet i arbetet är viktigt för att trivas på sin arbetsplats 

och att han får möjlighet att vara det. Medarbetarna anser också att det är viktigt med 

delaktighet och en medarbetare menar att detta bidrar till att personalen stannar på 

arbetsplatsen, då de därmed känner sig sedda. Dock framkommer det att en medarbetare 

önskar att få vara mer delaktig när det gäller beslut som påverkar dennes arbetssituation. 

Genom att medarbetarna får vara delaktiga i sådana beslut och samverka med ledningen 
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bidrar detta enligt Alvesson (2015) till att de skapar sig en ömsesidig förståelse och att de får 

ett gemensamt perspektiv på arbetet. De kan på så vis utbyta åsikter och gemensamt arbeta sig 

fram till ett beslut som båda parter har förståelse för och är tillfredsställda med. Detta kan 

även motverka risken för missförstånd och missnöje i relationen mellan produktionschef och 

medarbetare. Om produktionschefen däremot tillåter sina medarbetare att få vara delaktiga 

leder detta i sin tur till att medarbetarna känner sig motiverade och tillfredsställda. Det är 

viktigt för organisationens kultur att personalen är motiverade och delaktiga i arbetet för att 

uppnå företagets mål, vilket även bidrar till en fungerande verksamhet.  

5.6.4 Medarbetares påverkan på organisationskulturen  

Enligt Alvesson (2015) formas organisationskulturen av betydligt mycket mer än det som 

chefen och ledningen kan påverka. Under intervjuerna framkommer det att medarbetarna 

uppfattar att även andra kollegor är med och påverkar bilden av organisationskulturen. 

Medarbetare B besvarar nedan hur denne påverkar organisationskulturen:  

 
Ja, i mitt sätt att vara. Jag har varit här väldigt länge, vi är några stycken som är ”gamla rävar”. 
Sen kommer nya ständigt in och då vänder de sig till oss så de blir som att det är vi som sätter 
den tillsammans (Medarbetare B).  

 

Medarbetare B förklarar att de som arbetat länge på företaget är de som sprider vidare vilka 

värderingar och arbetssätt som ska följas. Detta bekräftas av Medarbetare C när denne 

beskriver sin introducering till företaget: ”Jag hade ingen speciell introduktion av ledningen… 

Jag fick åka med de här gubbarna jag jobbar med idag, de lärde ju upp mig, så allt jag har lärt 

mig i stort sätt har jag lärt mig ifrån dem” (Medarbetare C).  
 

Alvesson är kritisk mot managementteorierna idag eftersom de förespråkar att ledningen kan 

påverka organisationskulturen som en helhet. Utifrån citaten ovan kan det förstås som att 

andra medarbetare, som har varit anställda på företaget under en längre tid, socialiserar in 

nyanställda och influerar deras uppfattning om arbetsuppgifterna, organisationen och vilken 

kultur som råder. Enligt Alvesson lär sig de nyanställda på detta vis de outtalade, delvis 

omedvetna idéerna som gruppen orienterar sig efter, vilket därmed utgör själva kulturen. 

Alvesson menar dock att det är väldigt vanligt att detta i sin tur kan bidra till att den 

existerande organisationskulturen inte helt reflekterar organisationens nedskrivna idé om hur 

den ska se ut. Det är endast under introduktionen som personalen får ta del av företagets 

policyer och värdegrunder vilket kan leda till att de ”gamla rävarna” arbetar med att förmedla 

en föråldrad version av organisationskulturen till de nyanställda. Därmed kan 
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organisationskulturens utveckling stagnera eftersom att medarbetarna som varit på företaget 

under en längre tid lever kvar i gamla rutiner. Utifrån Schein (2010) kan det förstås som att 

medarbetarna med längre anställningstid har skapat sig egna grundläggande antaganden som 

har blivit till vanor på arbetsplatsen. Dessa kan vara svåra att förändra eftersom 

grundläggande antaganden kan fungera som en försvarsmekanism där gruppen inte är öppna 

för nya synsätt och förnekar därmed nya idéer.  

 

Vidare har ledningen på transport- och logistikföretaget försökt att genom sin handbok 

förmedla vilken kultur som ska råda i organisationen. Dock arbetar inte det berörda 

lokalkontoret aktivt med att implementera handboken, utan det är främst nuvarande 

medarbetare som förmedlar sina egna föreställningar och värderingar till nyanställda. Det kan 

då förstås som att dessa medarbetare som har längre anställningstid inskränker ledningens och 

produktionschefens möjlighet att styra uppfattningen av organisationskulturen. Detta eftersom 

att medarbetarna dagligen interagerar med nyanställda och på så sätt påverkar de den 

organisationskultur som faktiskt gäller på lokalkontoret.  

5.7 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur chef och anställda upplever organisationskulturen 

och ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur 

företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen. För att besvara syftet använde vi 

oss av tre frågeställningar. Vår första frågeställning handlade om hur organisationskulturen 

uppfattades på arbetsplatsen. Resultatet visar för det första att det inte finns en tydlig 

gemensam uppfattning om organisationskulturen. Respondenterna diskuterar kring 

organisationskulturen utifrån både positiva och negativa aspekter. Det är enligt 

respondenterna en bra stämning på arbetsplatsen, få konflikter, de stöttar varandra i 

arbetsteamen och samtliga trivs. Det finns även vissa tendenser som tyder på att 

organisationskulturen kan anses som stark. Respondenterna uttrycker att de känner lojalitet 

gentemot företaget och stolthet över arbetet. De är plikttrogna och har även en tillförlitlighet 

till företaget. Trots dessa positiva aspekter beskriver respondenterna att det bland andra 

medarbetare finns en orolighet och ett missnöje på arbetsplatsen. Det sker mycket 

omorganisation för tillfället och det leder till att anställda blir oroliga för sina arbeten och 

känner att de inte har någon stabilitet.  
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För det andra beskrivs företagets organisationskultur på ett sådant sätt att det kan förstås som 

att det finns subkulturer. En anledning till bildandet av subkulturer är de skilda befattningarna 

i företaget. Respondenterna har väldigt bra sammanhållning i sina närmsta arbetslag, inom 

samma befattning, men inte med resterande personal på företaget. Detta skapar grupperingar 

och en känsla av ”vi och dom”. Vidare påverkar organisationens hierarkiska struktur 

uppkomsten av subkulturer. Medarbetarna upplever att denna struktur bidrar till en 

uppfattning av att det föreligger nivåskillnader mellan befattningarna. De olika 

befattningsnivåerna har egna förståelser och skapar egna värderingar, antaganden samt ett 

eget språk. Det framkommer även att organisationens storlek påverkar kulturen. På grund av 

det höga medarbetarantalet blir det oundvikligt att personalen delar upp sig i mindre grupper. 

Vidare är transport- och logistikföretaget en stor etablerad organisation som finns på många 

orter, vilket bidrar till att en del normer, värderingar och mål skiljer sig åt beroende på 

nationell-, regional- och lokalnivå. Organisationskulturen kan därmed uppfattas olika utifrån 

varje nivås perspektiv.  

 

För det tredje förefaller respondenterna inte uppfatta att det råder några oskrivna regler eller 

normer på arbetsplatsen. De betonar istället de synliga delarna av organisationskulturen, så 

som företagets nedskrivna värdegrunder och policyer. Dessa är en del av medarbetarnas 

dagliga arbete och är på så vis med och formar organisationskulturen. På företaget finns det 

en informell och lättsam jargong mellan samtliga anställda samt ett branschbundet språk. 

Dessutom finns det en tydlig klädkod som ser lika ut för samtliga medarbetare och 

produktionsledare. Det finns en uppfattning om att klädkoden bidrar till gemenskap mellan de 

anställda och blir ett kännetecken för transport- och logistikföretaget.  

 

Frågeställning två och tre handlade om hur ledarskapet upplevdes påverka 

organisationskulturen samt hur företaget och ledningen arbetade med organisationskulturen. 

Då dessa frågor var svåra att separera utifrån respondenternas uttalanden har vi valt att 

sammanväva dessa svar. Produktionschefen förefaller inte påverka organisationskulturen på 

något tydligt sätt, då det framkommer att han inte arbetar aktivt med den. Dock finns det vissa 

delar i ledarskapet som signalerar till medarbetarna vad produktionschefen och ledningen 

anser är viktigt, och det blir därmed ett sätt för dem att influera organisationskulturen. Bland 

annat delar företaget ut belöningar vid goda prestationer för att uppmuntra ett eftertraktat 

agerande. Även budgeten är en tydlig indikation på vad företaget prioriterar för tillfället, 

vilket är effektivitet och lönsamhet. Då budgetdirektiven är centralt styrda begränsas 
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produktionschefens möjlighet att kunna påverka organisationskulturen utifrån de värderingar 

som han anser är viktiga. Företaget anordnar även aktiviteter för personalen i syfte att skapa 

en bättre sammanhållning. Detta uppskattas av medarbetarna då de känner sig 

uppmärksammade och det blir därmed ett sätt för ledningen att försöka påverka 

organisationskulturen. När produktionschefen tillåter medarbetarna att vara delaktiga i 

beslutsfattande som berör deras arbetssituation upplevs detta leda till en bättre gemensam 

förståelse på arbetsplatsen. Det framkommer även att medarbetare med lång anställningstid 

påverkar uppfattningen av organisationskulturen. Detta eftersom de influerar nyanställdas 

uppfattning angående arbetsuppgifterna, organisationen och dess kultur.  

 

Organisationen har en handbok med centralt reglerade policyer och värdegrunder, som ska 

genomsyra hela verksamheten. I handboken står det uttryckligen att ett av dess huvudsakliga 

syfte är att bidra till en gemensam kultur, vilket därmed blir ett sätt för organisationen att 

arbeta med organisationskulturen. Det framkommer dock att produktionschefen och 

produktionsledaren inte arbetar med att implementera policyer i det vardagliga arbetet. Det 

klargörs även att policyer inte prioriteras och att respondenterna inte är insatta i vad dessa 

innebär eller berör. Produktionschefen reflekterar dock kring att handboken behöver 

repeteras.  
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6. Avslutande diskussion 
Vi har genom denna studie uppmärksammat att personalen på företaget upplever att 

delaktighet är av stor vikt, då de vill vara med och påverka sin arbetssituation. Personalen 

känner sig därmed sedda och blir tillfredsställda, vilket även framkommer i Sergius (2015) 

studie. Utifrån vår studies resultat kan det förstås som att det är viktigt att även ledare är 

delaktiga i sina anställdas arbete. Visar ledare engagemang och intresse för hur medarbetares 

arbetsprocesser går till möjliggör detta för erfarenhetsutbyte. På så sätt kan ledare genom 

interaktion med sin personal skapa en ömsesidig förståelse. Arbetar ledare på detta vis bidrar 

det till minskat motstånd från personalen vid införlivningen av nya direktiv. Detta leder i sin 

tur till att det blir lättare för ledare att styra sin personal och få alla att arbeta för att uppnå 

organisationens mål. Resonemanget kring att ledare bör vara delaktiga stärks av Ogbonna och 

Harris (2000) studie, då forskarna betonar vikten av en deltagande ledarskapsstil för att skapa 

en innovativ och konkurrenskraftig organisationskultur.  

 

Med utgångspunkt i studiens resultat menar vi att företag bör lägga mer fokus på att 

implementera sina policyer och värdegrunder, för att skapa en samstämmig 

organisationskultur i hela organisationen. Det krävs att policyer och värdegrunder regleras 

centralt i framförallt större organisationer för att en liknande kultur ska genomsyra samtliga 

delar av organisationen. Enligt oss skapar på så vis organisationer en enhetlig bild av sina 

företag, vilket gör att deras varumärke får samma innebörd för medarbetare och kunder 

oberoende av geografisk placering. Genom att arbeta med att implementera policyer och 

värdegrunder blir det också lättare för ledningar att styra bilden av sina organisationer och 

kulturer.  

 

I tidigare forskning av Sergiu (2015) förklaras det att organisationer måste överföra sina 

värderingar till personalen för att de ska arbeta för att uppnå organisationens mål och det är 

även organisationskulturen som skapar en känsla av tillhörighet. Ogbonna och Harris (2000) 

menar även att organisationskulturen bidrar till lojala medarbetare. Detta skiljer sig från 

resultatet i vår studie eftersom personalen på företaget känner tillhörighet, är plikttrogna och 

lojala samt arbetar för att uppnå målen trots att produktionschefen inte aktivt arbetar med att 

implementera organisationskulturen på arbetsplatsen. Skillnaden mellan vårt och forskarnas 

resultat kan möjligtvis bero på att personalen på transport- och logistikföretaget har utformat 

sina egna idéer och värderingar som bidrar till att de känner samhörighet och visar lojalitet. 
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Personalen är då inte lika beroende av en stark reglerad organisationskultur eftersom de har 

skapat sig en egen kultur.  

 

Utifrån resultatet kan det förstås som att respondenternas skilda uppfattningar om 

organisationskulturen beror på att det råder subkulturer och att handboken inte implementeras. 

När forskare studerar olika organisationskulturer kan det därmed vara av vikt att ta hänsyn till 

om respondenterna tillhör samma grupper och därmed ingår i samma subkultur. Detta kan 

påverka hur samstämmiga deras uppfattningar om organisationskulturen är. Vi tolkar det som 

att organisationskulturer är i ständig utveckling eftersom det kontinuerligt sker influenser från 

både interna och externa aktörer. Exempelvis menar vi att nyanställda, medarbetare, ledare, 

konkurrenter, arbetsmarknadens trender och aktuella samhällsfrågor kan påverka 

organisationers kulturer. Därav kan det bli problematiskt för organisationer att försöka styra 

uppfattningen av sin organisationskultur då de blir influerade från en mängd olika håll. På 

grund av den ständiga utvecklingen blir det viktigt för företag att hålla sin handbok 

uppdaterad för att den ska förbli användbar och överstämma med den rådande 

organisationskulturen. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  

Under studiens gång har det uppmärksammats vad som skulle vara intressant att fördjupa sig i 

och forska vidare om. Ytterligare studier kan göras på detta företag för att få en djupare 

förståelse och inblick av deras organisationskultur och ledarskap. Organisationskulturer är 

komplexa och med ett bredare material kan möjligtvis fler aspekter upptäckas. På det berörda 

lokalkontoret framkom det att respondenterna upplever att det existerar subkulturer inom 

organisationen. Därmed kan det vara av intresse att undersöka och jämföra olika befattningars 

samt olika lokalkontors kulturer för att upptäcka om det föreligger kulturella skillnader och i 

sådana fall vilka dessa är. Det kan även vara intressant att studera vilka kulturella likheter som 

kontoren har, för att undersöka i vilken mån som organisationen genomsyras av samma 

kultur. I denna studie undersöktes hur ledarskapet påverkar organisationskulturen, dock kan 

det även vara intressant att studera hur organisationskulturer inverkar på ledarna, för att få en 

bättre förståelse av denna relation. I studien framkom det att exempelvis medarbetare med 

längre anställningstid inverkar på organisationskulturen. Vidare forskning skulle därför kunna 

vara att utreda andra aspekter som påverkar olika företags organisationskulturer förutom 

ledarskap.  
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Om målet är att studera en organisationskultur utifrån Scheins tre nivåer, kan det krävas andra 

tillvägagångssätt för att nå dessa. Detta eftersom att det var enkelt att klarlägga de synliga 

artefakterna, men betydligt svårare att identifiera antaganden och grundläggande antaganden.  

Även storleken på det berörda transport- och logistikföretaget resulterade i att det blev svårt 

att kartlägga organisationskulturen och det hade möjligtvis varit enklare att använda sig av 

Scheins och Alvessons teorier på ett mindre företag. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Informationsblad 
 

Hej! 

 

Vi är två personalvetarstudenter från Örebro universitet som just nu skriver vår 

kandidatuppsats inom sociologi. Vi vill med detta blad bara informera mycket kort om 

upplägget på studien och intervjuerna. Det är en intervjustudie med syfte att undersöka hur 

anställda och chefer upplever organisationskulturen och ledarskapet på arbetsplatsen, hur 

ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur företaget och ledningen arbetar med 

organisationskulturen.  

 

För att kunna besvara syftet kommer vi utgå ifrån tre olika frågeställningar som lyder: 

• På vilket sätt uppfattas organisationskulturen på arbetsplatsen? 

• Hur upplevs ledarskapet påverka organisationskulturen?  

• Hur arbetar företaget och ledningen med organisationskulturen? 

 

För att samla in empiriskt material kring detta kommer vi genomföra fem intervjuer, med fyra 

anställda och en chef. En intervju beräknas ta cirka 40 minuter. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras och i den färdiga uppsatsen kommer det inte kunna utläsas vilken 

intervjuperson som sagt vad. Ingen förberedelse behövs inför intervjutillfället.  

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

Rosanna Berg och Annie Persson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2, Intervjuguide Produktionschef 
 
Syftet med studien är att undersöka hur chef och anställda upplever organisationskulturen och 
ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur 
företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen.  
 
Vi vill även informera er om att ert deltagande är helt frivilligt och ni har rätt att hoppa av när 
som, om så önskas. Är det någon fråga du känner att du inte vill besvara så hoppar vi över 
den. Intervjuerna kommer att avidentifieras. Vi undrar om vi får skriva ut din befattning i 
uppsatsen, för att kunna analysera organisationskulturen utifrån olika nivåer? Men vi vill 
påpeka att då vi endast har en produktionschef i uppsatsen kan möjligtvis din anonymitet 
gentemot dina kollegor i teamet inte garanteras.  
 
Det som sägs i denna intervju kommer endast användas i uppsatsen. Vi vill därmed fråga om 
det känns okej för dig att vi spelar in intervjun, så att vi sedan i lugn och ro ska kunna gå 
igenom den, för att underlätta vid analysen och inte missa något material.  
 

Sätt på inspelning/börja anteckna 
 

Bakgrund 
o Hur kom det sig att du började jobba på företaget? 
o Hur länge har du varit anställd på företaget? 
o Hur länge har du arbetat som produktionschef? 
o Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
o Vad gjorde du innan du började jobba här? (Tidigare yrkeserfarenheter, 

utbildning) 
 
Organisationskultur 

• Om du skulle beskriva företaget med tre ord, vilka skulle de då vara? 
• Vad innebär organisationskultur för dig? 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen på denna arbetsplats? 
o Hur påverkar du organisationskulturen? 

• Finns det några oskrivna regler och normer som råder på arbetsplatsen?  
o Beskriv dessa!  

• Beskriv de värderingar som råder på arbetsplatsen? 
• Vad har företaget för gemensamma mål? 

o Är dessa tydliga/otydliga? På vilket sätt? 
o Hur jobbar ni för att uppnå dem? 

• Upplever du att du som produktionschef tänker på ett liknande sätt som 
produktionsledare respektive chaufförer/terminalare, gällande exempelvis: Hur 
arbetsprocessen ska gå till? Delar ni samma mål, tankesätt och värderingar? Eller 
skiljer sig detta? Förklara!



• Hur skulle du beskriva trivseln på företaget överlag? 
• Hur trivs du på din arbetsplats?  
• Vad är delaktighet på arbetsplatsen för dig? 

o På vilket sätt är du delaktig? 
• Har du någon gång känt dig utanför på arbetsplatsen?  

o Kan du berätta lite om det? 
o Har du uppmärksammat att någon annan person blivit det? 

• Hur ser sammanhållningen ut på arbetsplatsen/i teamet?  
• Berätta lite om hur du arbetar, är det främst individuellt eller arbetar ni mycket i 

grupp? 
o Hur tror du det påverkar upplevelsen av sammanhållning och gemensamma 

värderingar? 
• Har ni någon klädkod? 

o Vilka åsikter har du om de? 
• Hur arbetar företaget med att uppmärksamma sina anställda? Exempelvis vid 

födelsedagar, högtider, pensionering, vid goda prestationer och liknande.  
o Skiljer detta sig åt beroende på befattning?  

 
• Hur ser kommunikationen ut emellan dig som produktionschef och produktionsledare?  

o Hur sker denna kommunikation?  
• Hur ser kommunikationen ut mellan dig som produktionschef och 

chaufförer/terminalare ut?  
o Hur sker denna kommunikation?  

• Hur uppfattar du jargongen mellan er anställda när ni pratar? Är den formell, 
informell, sträng, skämtsam? 

• Tror du att sammanhållningen, kommunikationen och värderingarna ser olika ut 
beroende på vart i organisationen man jobbar? 

o Varför tror du det/inte det? På vilket sätt? 
 

Ledarskapet:  
• Kan du berätta om ledarskapsstrukturen på företaget?  
• Hur tycker du att denna struktur fungerar? 
• Vem är din närmsta chef?  

o Är det tydligt vem du ska vända dig till? 
• Hur ofta träffar du chaufförerna/terminalarna respektive produktionsledarna, har ni 

mycket kontakt?  
• Hur tror du att chaufförer/terminalare och produktionsledare märker av ledarskapet i 

det vardagliga arbetet? 
• Hur arbetar du i din roll som chef?  

o Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda? 
• Hur och på vilket sätt får du reda på vilka gemensamma mål och värderingar som du 

ska arbeta efter och förmedla vidare till ditt team? 
• Är du bekant med de policyer som råder på företaget? Ge exempel! 



• Hur arbetar ni för att implementera arbetsplatsens policyer och värdegrunder i det 
dagliga arbetet? 

• Är det något i ditt ledarskap som du anser skulle kunna förbättras, för att stärka 
sammanhållningen, skapa gemensamma värderingar och få gruppen att arbeta mot 
samma mål? 

• Har du varit med om en större, hastig förändring eller kris under din tid på företaget? 
Kan du berätta om detta? 

o Hur hantera ni det? 
 

• När företaget tar emot nyanställda, är det då du som har hand om introduktionen?  
o Hur går det till? Hur lång tid läggs ner? Sker några utbildningar? Skapas 

förutsättningar för nyanställd att komma in i gruppen på något vis? 
• Har ni några aktiviteter med företaget som bidrar till att stärka sammanhållningen? 

o Afterwork? Möten med arbetsgruppen? Liknande julfester? Tävlingar? 
Teambuilding-aktiviteter?    

o Vad tänker du kring detta, behöver de bli mera, är de bra, stor uppslutning etc.? 
• Har du några idéer på hur företaget skulle kunna stärka samanhållningen?  

 
Avslutning: 

• Slutligen vill vi fråga om det är något du känner att du vill tillägga?  
• Skulle det vara okej om vi kontaktar dig om vi behöver få en komplettering av dina 

svar? 
  



Bilaga 3, Intervjuguide Produktionsledare 
 
Syftet med studien är att undersöka hur chef och anställda upplever organisationskulturen och 
ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur 
företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen.  
 
Vi vill även informera er om att ert deltagande är helt frivilligt och ni har rätt att hoppa av när 
som, om så önskas. Är det någon fråga du känner att du inte vill besvara så hoppar vi över 
den. Intervjuerna kommer att avidentifieras. Vi undrar om vi får skriva ut din befattning i 
uppsatsen, för att kunna analysera organisationskulturen utifrån olika nivåer? Men vi vill 
påpeka att då vi endast har en produktionsledare i uppsatsen kan möjligtvis din anonymitet 
gentemot dina kollegor i teamet inte garanteras.  
 
Det som sägs i denna intervju kommer endast användas i uppsatsen. Vi vill därmed fråga om 
det känns okej för dig att vi spelar in intervjun, så att vi sedan i lugn och ro ska kunna gå 
igenom den, för att underlätta och inte missa något material.  
 

Sätt på inspelning/börja anteckna 
 

Bakgrund 
o Hur kom det sig att du började jobba på företaget? 
o Hur länge har du varit anställd på företaget? 
o Hur länge har du arbetat som produktionsledare? 
o Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
o Vad gjorde du innan du började jobba här? (Tidigare yrkeserfarenheter, 

utbildning) 
 
Organisationskultur 

• Om du skulle beskriva företaget med tre ord, vilka skulle de då vara? 
• Vad innebär organisationskultur för dig? (De centrala i de flesta definitioner att 

organisationskulturen är uppbyggd av tankar, upplevelser och åsikter som är gemensamma för 
medlemmarna i en organisation. Den lägger grunden för samanhållning, engagemang och 
gemensamma mål på en arbetsplats) 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen på denna arbetsplats? 
o Hur påverkar du organisationskulturen? 

• Finns det några oskrivna regler och normer som råder på arbetsplatsen?  
o Beskriv dessa! 

• Beskriv de värderingar som råder på arbetsplatsen. 
• Vad har företaget för gemensamma mål?  

o Är dessa tydliga/otydliga? På vilket sätt? 
o Hur jobbar ni för att uppnå dem? 

 
 



• Upplever du att du som produktionsledare ledare tänker på ett liknande sätt som din 
produktionschef respektive chaufförer/terminalare, gällande exempelvis: Hur 
arbetsprocessen ska gå till? Delar ni samma mål, tankesätt och värderingar? Eller 
skiljer sig detta? Förklara! 

 
• Hur skulle du beskriva trivseln på företaget överlag? 
• Hur trivs du på din arbetsplats?  
• Vad är delaktighet på arbetsplatsen för dig? 

o På vilket sätt är du delaktig? 
• Har du någon gång känt dig utanför på arbetsplatsen? 

o Kan du berätta lite om det? 
• Hur ser sammanhållningen ut på arbetsplatsen/i teamet?  

o På vilket sätt är du delaktig i gemenskapen? 
• Berätta lite om hur du arbetar, är det främst individuellt eller arbetar ni mycket i 

grupp? 
o Hur tror du det påverkar upplevelsen av sammanhållning och gemensamma 

värderingar? 
• Har ni någon klädkod?  

o Vilka åsikter har du om det? 
• Hur arbetar företaget med att uppmärksamma sina anställda? Exempelvis vid 

födelsedagar, högtider, pensionering, goda prestationer och liknande?  
o Skiljer sig detta åt beroende på befattning? 

 
• Hur ser kommunikationen ut emellan dig som produktionsledare och produktionschef?  

o Hur sker denna kommunikation? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan dig som produktionsledare och 

chaufförer/terminalare ut? 
o Hur sker denna kommunikation? 

• Hur uppfattar du jargongen mellan er anställda när ni pratar? Är den formell, 
informell, sträng, skämtsam? 

• Tror du att sammanhållningen, kommunikationen och värderingarna ser olika ut 
beroende på vart i organisationen man jobbar? 

o Varför tror du det/inte det? På vilket sätt? 
 

Ledarskapet:  
• Kan du berätta om ledarskapsstrukturen på företaget?  
• Hur tycker du att denna struktur fungerar? 
• Vem är din närmsta chef? 

o Är det tydligt vem du ska vända dig till? 
• Hur ofta träffar du chaufförerna/terminalarna respektive produktionschefen, har ni 

mycket kontakt?  
• Hur tror du att chaufförer/terminalare märker av ledarskapet i deras vardagliga arbete? 

o Vad finns det för utrymme för dig att själv styra över din arbetsdag? 



• Hur arbetar du i din roll som chef? 
o Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda?  

• Hur och på vilket sätt får du reda på vilka gemensamma mål och värderingar som du 
ska arbeta efter och förmedla vidare till ditt team? 

• Hur arbetar ni för att implementera arbetsplatsens policyer och värdegrunder i det 
dagliga arbetet? 

• Är det något i ditt ledarskap eller hos produktionschefen som du anser skulle kunna 
förbättras, för att stärka sammanhållningen, skapa gemensamma värderingar och få 
gruppen att arbeta mot samma mål? 

• Har du varit med om en större, hastig förändring eller kris under din tid på företaget? 
Kan du berätta om detta? 

o Hur hantera ni det? 
 

• När företaget tar emot nyanställda, är det då du som har hand om introduktionen?  
o Hur går det till? Hur lång tid läggs ner? Sker några utbildningar? Skapas 

förutsättningar för nyanställd att komma in i gruppen på något vis? 
• Har ni några aktiviteter med företaget som bidrar till att stärka sammanhållningen? 

o Afterwork? Möten med arbetsgruppen? Liknande julfester? Tävlingar? 
Teambuilding-aktiviteter?    

o Vad tänker du kring detta, behöver de bli mera, är de bra, stor uppslutning etc.? 
• Har du några idéer på hur företaget skulle kunna stärka samanhållningen?  

 
Avslutning: 

• Slutligen vill vi fråga om det är något du känner att du vill tillägga?  
• Skulle det vara okej om vi kontaktar dig om vi behöver få en komplettering av dina 

svar? 
 
  



Bilaga 4, Intervjuguide Chaufför/Terminalare 
 
Syftet med studien är att undersöka hur chef och anställda upplever organisationskulturen och 
ledarskapet på arbetsplatsen, hur ledarskapet påverkar organisationskulturen samt hur 
företaget och ledningen arbetar med organisationskulturen.  
 
Vi vill även informera er om att ert deltagande är helt frivilligt och ni har rätt att hoppa av när 
som, om så önskas. Är det någon fråga du känner att du inte vill besvara så hoppar vi över 
den. Intervjuerna kommer att avidentifieras och i den färdiga uppsatsen och det kommer inte 
kunna utläsas vilken chaufför/terminalare som sagt vad men det går dock inte att garantera 
anonymitet internt i organisationen.   
 
Det som sägs i denna intervju kommer endast användas i uppsatsen. Vi vill därmed fråga om 
det känns okej för dig att vi spelar in intervjun, så att vi sedan i lugn och ro ska kunna gå 
igenom den, för att underlätta och inte missa något material.  
 
Sätt på inspelning/börja anteckna 
 
Bakgrund 

o Hur kom det sig att du började jobba på företaget? 
o Hur länge har du varit anställd på företaget? 
o Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
o Vad gjorde du innan du började jobba här? (Tidigare yrkeserfarenheter, 

utbildning) 
 
Organisationskultur 

• Om du skulle beskriva företaget med tre ord, vilka skulle de då vara? 
• Vad innebär organisationskultur för dig? 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen på denna arbetsplats? 
o Hur påverkar du organisationskulturen? 

• Finns det några oskrivna regler och normer som råder på arbetsplatsen?  
o Beskriv dessa! 

• Beskriv de värderingar som råder på arbetsplatsen 
• Vad har företaget för gemensamma mål? 

o Är dessa tydliga/ otydliga? På vilket sätt? 
o Hur jobbar ni för att uppnå dem? 

• Upplever du att du tänker på ett liknande sätt som andra chaufförer/terminalare, 
gällande exempelvis: Hur arbetsprocessen ska gå till? Har ni samma mål med arbetet? 
Förklara! 

• Uppfattar du att du tänker på ett liknande sätt som cheferna? Delar ni samma mål, 
tankesätt och värderingar? Eller skiljer sig detta? Förklara!  
 

• Hur skulle du beskriva trivseln på företaget överlag? 



• Hur trivs du på din arbetsplats?  
• Vad är delaktighet på arbetsplatsen för dig? 

o På vilket sätt är du delaktig?  
• Har du någon gång känt dig utanför på arbetsplatsen? 

o Kan du berätta lite om det? 
• Hur ser sammanhållningen ut på arbetsplatsen/i teamet?  
• Berätta lite om hur du arbetar, är det främst individuellt eller arbetar ni mycket i 

grupp? 
o Hur tror du det påverkar upplevelsen av sammanhållning och gemensamma 

värderingar? 
• Har ni någon klädkod?  

o Vilka åsikter har du om det?  
• Hur arbetar företaget med att uppmärksamma sina anställda? Exempelvis vid 

födelsedagar, högtider, pensionering, vid goda prestationer och liknande?  
 

• Hur ser kommunikationen ut er chaufförer/terminalare emellan?  
o Hur sker denna kommunikation? 

• Hur ser kommunikationen ut mellan dig som chaufför/terminalare och 
produktionschef/produktionsledare? 

o Hur sker denna kommunikation? 
• Hur uppfattar du jargongen mellan er anställda när ni pratar? Är den formell, 

informell, sträng, skämtsam? 
• Tror du att sammanhållningen, kommunikationen och värderingarna ser olika ut 

beroende på vart i organisationen man jobbar? 
o Varför tror du det/inte det? På vilket sätt? 

 
Ledarskapet:  

• Kan du berätta om ledarskapsstrukturen på företaget?  
• Hur tycker du att denna struktur fungerar? 
• Vem är din närmsta chef? 

o Är det tydligt vem du ska vända dig till? 
• Hur ofta träffar du din chef, har ni mycket kontakt?  
• Hur märker du av ledarskapet i det vardagliga arbetet? 

o Vad finns det för utrymme för dig att själv styra över din arbetsdag?   
• Hur och på vilket sätt får du reda på vilka gemensamma mål och värderingar som du 

ska arbeta efter? 
• Är det något i ledarskapet som du anser skulle kunna förbättras?   
• Har du varit med om en större, hastig förändring eller kris under din tid på företaget? 

Kan du berätta om detta? 
o Hur hantera ni det? 

 
• När du var nyanställd, hur uppfattade du att din introduktion var?  

o Var den bra/mindre bra, tydlig/otydlig, skulle den kunna förbättras? 



• Är du bekant med de policyer som råder på arbetsplatsen? Ge exempel! 
o Har din chef introducerat dessa eller hur har du kommit i kontakt med dem, ex. 

på hemsidan?  
• På vilket sätt uppfattar du att dessa policyer och värdegrunder implementeras i det 

dagliga arbetet?  
• Har ni några aktiviteter med företaget som bidrar till att stärka sammanhållningen? 

o Afterwork? Möten med arbetsgruppen? Liknande julfester? Tävlingar? 
Teambuilding-aktiviteter?    

o Vad tänker du kring detta, behöver de bli mera, är de bra, stor uppslutning etc.? 
• Har du några idéer på hur företaget skulle kunna stärka samanhållningen?  

 
Avslutning: 

• Slutligen vill vi fråga om det är något du känner att du vill tillägga?  
• Skulle det vara okej om vi kontaktar dig om vi behöver få en komplettering av dina 

svar? 
 
 
  


