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Sammanfattning  

Förra året beskrevs ordet företagskultur som årets ”buzzword” inom ledarskap och ses också 
som en av de viktigaste konkurrensfördelarna hos ett företag. Samtidigt som värdet av 
sammansvetsade arbetsteam och starka kulturer har betonats ökar omsättningen bland ledare 
kraftfullt. Tecken har framkommit som tyder på att dessa övergångar är ett störande moment 
för organisationer och arbetslag. Trots detta har tillsynes lite forskning gjorts på området. Med 
inspiration av grundad teori har syftet med den här empiriska intervjustudien varit att utifrån 
nytillträdda chefers perspektiv utarbeta en teoretisk förklaringsmodell för att beskriva 
företagskulturella aspekter av övergångsprocessen. Målet har vidare varit att på så vis även få 
en ökad förståelse för hur den befintliga företagskulturen upplevts vid tillträdet och vilken 
betydelse detta haft för den fortskridande processen genom vilken gruppen och ledaren blir 
delar av en gemensam kultur. Metodologin som använts kan beskrivs som induktiv och 
teorigenererande. En relevant avgränsning som gjordes var att endast undersöka chefernas 
perspektiv. För att förstå vad de olika beskrivningarna hade gemensamt samt hur de kunde 
presenteras i relation till varandra handlade analysen ständigt om en prövning mot det 
empiriska intervjumaterialet. De tendenser som framträdde visade att upplevelsen av den 
rådande kulturen inte var central för den vidare processen. Slutligen identifierades de 
kärnbegrepp som tillsammans kom att utgöra den genererade förklaringsmodellen. Modellen 
kan ses som en teoretisk förklaring över respondenternas skildringar av ledarskapsövergången 
utifrån begreppen; ledarambitionen, mottagandet och processen.  

 

Nyckelord: Ledarövergång, ledare, organisationskultur, förändring, process  
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Inledning 
__________________________________________________ 
Begreppet företagskultur beskrevs 2015, som årets ”buzzword” inom ledarskap (Frisk, 2015). 

Det finns en rad olika sätt att definiera ordets innebörd. Bratton, Sawchuk, Forshaw, Callinan 

och Corbett (2010) presenterar Edgar Scheins vedertagna beskrivning från 1985, där tre 

fundamentala nivåer, artefakter, värderingar och grundläggande antaganden tillsammans utgör 

organisationskulturen. Dessa beskrivs som ett isberg där artefakter är synliga, värdeladdade 

symboler som också blir föremål för tolkning. Samtidigt är normer, värderingar och 

grundläggande antaganden det som uttrycks genom människors beteende, dock mer eller 

mindre medvetet. Författarna använder också Cooke och Rousseaus sammanfattande 

definition från 1988 i vilken dem menar att företagskulturen är de gemensamma uppfattningar 

och värderingar som delas av en grupp och vägleder tankar och beteendemönster hos 

medlemmarna som ingår.   

I alla grupper skapas normer och kulturer, där önskvärda- och inte önskvärda beteenden 

definieras. Varje organisation, avdelning eller team har en kultur, oftast inte synlig för dem 

som ingår men påtaglig för en individ som kommer utifrån (Andersson & Klintrot, 2013). 

Strategiskt HRM (Human Resource Management) är ett stort och växande forskningsområde 

som fokuserar på förhållandet mellan företags HRM och resultat. En samsyn inom 

forskningsfältet är att en stark företagskultur ses som en av de viktigaste konkurrensfördelarna 

hos ett företag (Sekiguchi, 2013, se Barney, 1991). En teori om varför intresset för 

företagskulturen ökar presenteras i en artikel av Frisk (2015). Annika Ahnlund, redaktör på 

HR-bloggen menar där att trenden hänger samman med ett alltmer coachande ledarskap där 

självständiga arbetssätt i allt större utsträckning uppmuntras och medför att kulturen inom 

organisationen får en viktig roll för sammanhållningen. Andersson & Klintrot (2013) hävdar 

att det är lättare att vara ledare när en stark företagskultur råder eftersom synen på vilka 

beteenden som uppskattas och vad som anses som belöning eller negativ konsekvens då delas. 

Ledaren har en viktig roll i skapandet av kulturen, men också i att upprätthålla den. De 

beteenden ledaren uppvisar kommer att prägla de beteenden som återfinns bland de övriga i 

gruppen (Lindmark & Önnevik, 2011).  

Samtidigt som värdet av sammansvetsade arbetsteam och starka kulturer betonas allt mer har 

omsättningen bland ledare sedan mitten av 2005 ökat kraftfullt. Det finns ingen kartlagd bild 

över varför ökningen skett, däremot finns tecken som tyder på att övergångarna är ett 
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störningsmoment för organisationer i allmänhet och för arbetslag i synnerhet (Manderscheid 

& Ardichvili, 2008; se Watkins, 2003). Chefer rapporter att rollövergångar upplevs som en av 

de mest utmanande och stressande livshändelserna och kopplingar finns till uppkomsten av 

hälsorelaterade problem (Levin, 2010; se Paese & Mitchell, 2007). 

En hel del studier har gjorts kring olika aspekter av ledarskap och dess betydelse för 

företagskulturen. Däremot står ytterst lite forskning att finna kring de aktiviteter och problem 

som nya ledare ställs inför vid övertagandet av ett befintligt arbetsteam (Manderscheid & 

Ardichvili, 2008; se Gabarro, 1979, 1987). Graden av övergångar från en organisation till en 

annan eller inom en organisation från en roll till en annan är av allt att döma på rekordnivåer 

(Lavin, 2010; se Institute of Executive Development & Alexcel Group, 2007). Dessutom 

verkar trycket öka på att nya ledare ska "komma igång" i den nya rollen. Den traditionella 3 

till 4 månaders period, under vilken anpassningen till nya rollen tidigare ägt rum krymper 

dramatiskt och kraven ökar på att snabbt leverera resultat (Levin, 2010). Dagens 

organisationer beskrivs som alltmer beroende av starka företagskulturer, samtidigt som ledare 

för arbetslagen skiftar mellan olika team (Sauer, 2011; se Korn 1990).  

Det uppenbart komplexa i situationen fångar mitt intresse. Företagskulturen anses vara 

värdefull både för individen och för organisationen. Ledaren beskrivs i sammanhanget som en 

viktig pusselbit, en rollmodell, i skapandet och upprätthållandet av kulturen. Samtidigt byter 

ledare arbete allt oftare och därmed övertar befintliga arbetsteam, vars kultur präglats av den 

tidigare ledarens beteende på samma gång som den nya ledaren lämnar en kultur denne både 

påverkat och funnit tillhörighet i. Jag anser att området är intressant och drivs av viljan att 

förstå denna process på en djupare nivå. Den här studien fokuserar därför på att tillföra 

någonting i det kunskapsglapp som finns kring ledarövergångar och vilka företagskulturella 

mekanismer nya ledare möter i övergången mellan olika arbetsgrupper. En större inblick i 

området skulle kunna bidra till att förbereda ledare som ska genomgå en övergång, men också 

arbetsteam på åtminstone delar av en sådan process. Dessutom skulle organisationer kunna 

dra nytta av en ökad förståelse kring de element vilka beskrivs som störande, för att minimera 

riskerna för negativa konsekvenser. 
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Teoretiska definitioner av termer och begrepp  
Med anledning av ämnets placering i det befintliga forskningsfältet en brist på beskrivningar 

kring ledarövergångar utgår denna studie inte från att deduktivt pröva befintliga teorier. 

Undersökningens tillvägagångssätt är induktivt och strävar efter att istället generera en teori. I 

detta avsnitt ges en definition av en rad begrepp som används i studien och som har hög 

relevans för vidare läsning av rapporten. 

__________________________________________________    

Ledare/chef 

Ledarskap förekommer i många olika former såsom i politiska sammanhang, i föreningar eller 

i arbetslivet. Ledarskapet får olika betydelse och regleras av olika lagar beroende på vart det 

utövas. Den ledare som utövar ledarskap i arbetslivet brukar benämnas som chef (Iseskog, 

2008). I rapporten används utifrån detta resonemang begreppen ledare och chef synonymt och 

varierar endast med avsikt att skapa ett språkligt flyt utan närliggande upprepningar av orden.   

Arbetsgrupp 

Arbetsgrupp, arbetslag eller team används synonymt i rapporten och syftar på en permanent, 

organisatoriskt avgränsad grupp av personer som arbetar mot gemensamma mål och/eller 

resultat (ne.se, 2016).   

Ledarövergång 
Ledarövergång innebär att en ledare/chef övergår från en organisation till en annan eller inom 

en organisation från en roll till en annan (Lavin, 2010; se Institute of Executive Development 

& Alexcel Group, 2007). I studien syftar termen främst på den process som sker mellan 

tillträdet i den nya rollen och fortgår fram tills ledaren och arbetslaget förhoppningsvis blir 

delar av en gemensam kultur. Vidare är det ledarens perspektiv kring organisationskulturella 

aspekter i övergången som ligger i fokus i denna studie.  

Företagskultur/organisationskultur  
Företagskultur/organisationskultur kan som bekant definieras på olika sätt. I denna studie 

innebär termen inte de olika nivåerna, det synliga eller osynliga, utan den generella 

uppfattningen om gruppens beteende och struktur, som ledaren skapade sig initialt vid 
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tillträdet. I studien handlar det främst om det kollektiva sättet på vilket gruppen handlade i 

mottagandet av en ny chef, samt under processen som följde efter dennes tillträde.  

Process 
Process förklaras av Jacobsen (2012) som en ström av händelser och handlingar som sker 

över tid, mellan två angivna punkter. I studien används ordet process utifrån en sådan 

definition, dock utan att de två punkterna eller tidsintervallet mellan dem är angivna.   
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Syfte 
________________________________________________________________ 

Syftet med den empiriska intervjustudien är att utifrån nytillträdda chefers perspektiv utarbeta 

en teoretisk förklaringsmodell för att beskriva företagskulturella aspekter av 

övergångsprocessen. Målet har vidare varit att på så vis även få en ökad förståelse för hur den 

befintliga företagskulturen uppfattats vid tillträdet och vilken betydelse detta haft för den 

fortskridande processen genom vilken gruppen och ledaren förhoppningsvis blivit delar av en 

gemensam kultur. Vidare förväntas den genererade teorin tillföra kunskap i det glapp som 

finns på forskningsfältet genom att tillhandahålla en beskrivning av de tendenser som finns i 

ledares upplevelser av övergången.  

Frågeställningar 

- Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av den företagskultur som existerade i den 

befintliga gruppen initialt i övergångsprocessen? 

- Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av sina initiala ledarambitioner vid 

tillträdet? Hur fungerade dessa i mötet med den befintliga gruppen?  

- Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av vad som hände i den rådande kulturen 

och i ledarskapet under de processer som följde efter övertagandet?    
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Tidigare forskning 

________________________________________________________________ 

Övergångar från en ledarroll till en annan verkar bli allt vanligare. Omsättningen bland ledare 

har sedan mitten av 2005 ökat i rasande takt (Manderscheid & Ardichvili, 2008; se Liberum 

research, 2006) Vad ökningen beror på är inte helt klart, men det finns tecken som tyder på att 

det är ett störningsmoment för organisationer och arbetslag (Manderscheid & Ardichvili, 

2008; se Watkins, 2003, Bear et al, 2000). En anledning till utvecklingen skulle kunna vara en 

ändrad syn på arbete. Isaksson och Bellaagh (2005) skriver om ”psykologiska kontrakt”, som 

tidigare kunde påstås vara nära synonymt med anställningstrygghet. Detta oskrivna dokument 

kunde innebära en livslång anställning och utveckling i organisationen i utbyte mot lojalitet. 

Idag har en förändring skett vilket medfört att utväxlingen mellan organisation och individ 

snarare blivit kortsiktig, med fokus på flexibilitet och individuell utveckling. Idag strävar 

aktörerna på arbetsmarknaden efter kompetensförkovran för att bibehålla sin anställbarhet (se; 

Anderson & Schalk, 1998). 

Ledarövergångar 

Gabarró (1988) är en av få forskare som studerat ledarskapsövergångar och kommit fram till 

att en viktig men svår faktor för den nya ledaren i processen är att ta ansvar i den nya rollen. 

Forskaren menar att rollövergångar, trots sin relevanta betydelse samtidigt är en av de minst 

förstådda verksamheterna inom management. Ämnet är dessutom varken uttryckligen eller 

systematiskt studerat vare sig av förvaltningsteoretiker eller organisatoriska psykologer. 

Gabarró betonar också att en hel del forskning gjorts på den bredare frågan om 

chefsförsörjning, samtidigt som endast en liten del forskning fokuserat på de utmaningar som 

nya ledare möter efter övergången till en ny ledarroll för ett befintligt team. Förutom det 

begränsade utbudet av forskning kring ledarskapsövergångar, uppger många författare att det 

dessutom finns ett vagt erkännande för betydelsen av övergångarna och därmed undermåliga 

resurser för att hjälpa nya ledare med anpassningen (Manderscheid & Ardichvili, 2008; se 

Denis et al, 2000). Snarare än att rikta fokus på hur den befintliga företagskulturen påverkar 

nya ledare, har ledares inverkan på kulturen studerats. Ett exempel är Gelfand et al (2012) 

som genom att studera 92 grenar av en stor bank ville visa hur ledares sätt att hantera 

konflikter avspeglades i företagskulturens konflikthanteringsbeteende och vilka 

organisatoriska konsekvenser det medför. Med utgångspunkt i Lewin, Lippitt och Whites 
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klassiska verk från 1939 kom forskarna fram till att ledarens beteende för konflikthantering 

återspeglas i företagskulturen och påverkar sammanhållning, styrka samt förekomsten av 

psykologisk ohälsa. Ett nyare exempel är Liborius (2014) som menar att en ledares beteende 

och beslut är symboliska uttryck för egna värderingar och världsbilder och som i sin tur 

skapar ett klimat i gruppen (se; Kaiser, Hogan, och Craig, 2008 och Schein 2004). En stor 

mängd forskning finns kring följderna av olika beteenden hos ledaren och tusentals studier har 

undersökt effekterna av specifika ledarskapsdrag. Den komplexa situation en nytillträdd 

ledare ställs inför handlar dels om att bestämma på vilket sätt man bäst styr arbetsprocessen, 

samtidigt som det krävs en medvetenhet kring att valet av beteende påverkar den uppfattning 

medlemmarna i det nya teamet får och vidare hur väl de presterar. Den ledarskapsstil som för 

en inkommande ledare fungerar bra kan medföra negativa konsekvenser för en annan (Sauer, 

2011; se Yukl, 2002, Judge, Bono, jer & Gerhardt, 2002).  

Rollbildning 

Ett stort antal teoretiker har beskrivit processen ett team genomgår under de tidiga stadierna 

av teambuilding, när medlemmar genom interaktioner söker sina platser i gruppen (Sauer, 

2011; se Tuckman & Jenson, 1977). När rollbildningarna är klara kan gruppen fungera, men 

varje gång en ny person ansluter sig startar en ny socialiseringsprocess i en växelverkan 

mellan den nya medlemmen och de befintliga. När den som kommer ny till gruppen dessutom 

är ledaren förändras de tidigare rollerna på ett annat sätt än om personen är ytterligare en 

gruppmedlem. Istället söker teamet information om den nya ledaren och gör samtidigt en 

statusutvärdering samt bildar förväntningar på den nya ledarens prestationsförmåga (Sauer, 

2011; se Kozlowski, 1999; Moreland & Levine, 1982). Willis (2010) menar i sin studie att 

ledares starka inverkan på organisationskulturen också medför en möjlighet att djupt påverka 

medarbetarnas uppfattningar, produktivitet och lojalitet. Samtidigt beskriver författaren det 

komplicerade med den situation som kan uppstå om den nya ledare snabbt vill förändra och 

sätta sin prägel på sin nya grupp men att det sätt på vilket den nya ledaren uppfattas av 

gruppen och graden av tillskriven legitimitet är avgörande för hur detta lyckas. Vidare menar 

forskaren att ledare, baserat på tidigare erfarenheter riskerar, att fatta för snabba beslut om vad 

som direkt bör förändras. Situationen riskerar att bli problematisk för den nya ledaren om 

gruppen känner sig överkörda och inte delaktiga i beslut som fattats. Jacobsen (2012) menar 

att en förändring sker mellan ett relativt stabilt tillstånd till ett annat och att processen 

däremellan är en ström av handlingar och händelser som tillsammans med tiden utgör 
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förändringen. I likhet med Willis studie framkommer det att relation och tillit är viktiga att 

först uppnå för att minska risken för motstånd.       

Socialiseringsprocessen som beskrivs av bland andra Jokisaari (2013) har pekats ut som 

central för att en ny medarbetare ska bli en del av den rådande gruppen och dess kultur. Chen 

och Eldridge (2011) menar att organisationer, trots stora investeringar i effektiva 

socialiseringsprocesser, står inför fortsatta utmaningar att behålla nyanställda. Vidare menar 

författarna att de teorier och studier som genomförts kring socialiseringens roll tenderar att 

utgå från liknande perspektiv och såldes inte tillföra nya aspekter som kan ha relevans. 

Baserat på litteratur menar Manderscheid & Ardichvili (2008) att socialiseringsprocessen till 

stor del kan liknas med ledarövergångar från en organisation till en annan eller från en grupp 

till en ny, men att litteraturen om just övergångar dels är ytterst begränsad och dessutom en 

relativt ung genre. I en studie duon genomfört beskrivs en modell, framtagen av Lynn Ullrich 

och Mike Schiavoni 1973. Teorin som presenteras kallas ”ledarassimilering” och syftar till att 

underlätta dialogen mellan ledare och team, för att påskynda socialiseringen och byggandet av 

relationen mellan den befintliga gruppen och den nya ledaren. Idén bygger i korta drag på fem 

steg där en kontaktperson möter både ledaren och teamet separat för att sedan samla 

information om hur situationen upplevs och vilka förväntningar som finns hos gruppen. 

Därefter sammanfattas och återkopplas det som framkommit, varpå kontaktpersonen, nya 

ledaren och teamet möts och kollektivt granskar feedbacken. Ett annat sätt på vilket forskare 

beskrivit processen är genom att se den nya ledaren som tillfälligt inkompetent när den nya 

rollen intas. Att göra en lyckad övergång kräver därför ur en sådan synvinkel först ett 

avlärande och sedan ett nytt lärande (Manderscheid & Ardichvili, 2008; se DePree 1990, 

Dotlich et al., 2004).  

Inskolning 

Forskning har också gjorts kring omsättningen bland medarbetare. En hög personalomsättning 

är bevisat kostsamt och således någonting många organisationer aktivt vill undvika. En 

mekanism som visat sig kan ha betydelse vad gäller avsikten att sluta är huruvida 

organisationen kan tillhandahålla effektiva mentorskap, mellanmänskliga relationer mellan en 

erfaren och nyanställd medarbetare (Park, Newman, Zhang, Wu & Hooke, 2015. Se; Eby et 

al., 2013, Koberg, Boss & Goodman, 1998). Många organisationer erbjuder emellertid en viss 

grad av inskolningsstöd för nya ledare, men de flesta metoder tenderar att fokusera på 

grundläggande aspekter såsom företagets vision, strategiska prioriteringar, operativa strategier 
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eller hur e-post och röstbrevlåda fungerar. Ofta ges en ytlig orientering i den rådande 

företagskulturen till ledare som rekryteras utifrån. Det komplexa i att lära sig dynamiken i den 

nya gruppen får inte tillräckligt utrymme, samtidigt som erkännandet av betydelsen av en 

effektiv övergång inte finns (Levin, 2010). 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras de centrala metodvalen som gjorts vid genomförandet av studien. 

Samtliga val i den systematiska redovisningen av tillvägagångssättet står i relation till 

studiens syfte. 
________________________________________________________________ 

Kvalitativ metod 
Ett utmärkande drag i kvalitativ forskningsstrategi är enligt Bryman (2011) att synen på 

förhållandet mellan teori och praktik är induktivt vilket medför att teorin således genereras 

utifrån resultatet. Ett annat drag författaren beskriver är att tyngdpunkten är kunskapsteoretisk 

och ofta ligger i att förstå den sociala verkligheten utifrån tolkningar som görs av deltagarna i 

den. Utmärkande är också den ontologiska ståndpunkten, vilken innebär att sociala 

egenskaper är ett resultat av individers samspel och existerar därmed inte av sig själva. De tre 

beskriva dragen överensstämmer med den strategi som eftersträvas i den här studien.       

Forskningsansats 

Grundad teori (GT) är en forskningsansats som riktar sig mot studier av sociala händelser och 

interaktioner (Fejes & Thornberg, 2014). Ansatsen, eller metodologin beskrivs som induktiv, 

teorigenererande och strävar således efter att skapa nya teorier som grundas i de idéer som 

genereras utifrån empiriska data. Således skapas nya teoretiska förklaringsmodeller, med 

vilka fenomen kan förstås och förklaras. Detta sker men hjälp av antaganden som är väl 

grundade i empirisk data och inte vetenskapligt bevisade ur ett deduktivt, teoriprövande 

perspektiv (Guvå och Hylander, 2003). 

För att uppfylla syftet med studien; att utifrån nytillträdda chefers perspektiv utarbeta en 

teoretisk förklaringsmodell för att beskriva företagskulturella aspekter av 

ledarövergångsprocessen, samt att få en ökad förståelse för upplevelsen- samt betydelsen av 

den befintliga företagskulturen vid tillträdet, är metodvalet inspirerat av GT. Guvå och 

Hylander (2003) menar att metoden lämpar sig när meningen är att ge nya förklaringar som 

bidrar till förståelsen för ett fenomen, utforska skeenden snarare än individer eller studera 

områden som inte är speciellt utforskade. Utifrån sådana termer kan syftet med den här 

studien beskrivas.   



11 
 

Avgränsning 

Geografiskt är studien genomförd i Umeå och ingen vidare spekulation har gjorts om 

huruvida geografin har någon inverkan på resultatet. Kärnan i studien handlar om hur 

nytillträdda ledare upplever en ledarövergång, hur kulturen uppfattats samt beskrivs initialt i 

mötet med ledarens ambitioner i sin nya roll. Således har en avgränsning också gjorts utifrån 

detta perspektiv som inte rymmer arbetsgruppens uppfattning. I det specifika fallet har den 

relativt snäva tidsaspekten medfört att antalet intervjuer endast begränsats med hänsyn till 

tidsramen. Vidare finns eventuellt en rad olika aspekter som kan spela roll för de olika 

upplevelserna cheferna berättat om. Detta har i sig varit en aning komplext vad gäller 

avgränsningen. Hur ska denna göras utan att bli direkt färgad av mina egna antaganden om 

vilka aspekter som har relevans för situationen?  

Beslutet blev därför att inte göra avgränsningen baserad på individerna. De krav som på 

förhand kunde förutses ha betydelse för beskrivningen var att respondenterna måste ha 

erfarenhet av en ledarövergång samt att individen jobbar tillsammans med gruppen. De 

medverkande ledarna återfinns bland annat i olika branscher, har olika lång erfarenhet, har 

arbetat med den nya gruppen under olika lång tid, är i olika åldrar, har olika kön och 

variationen i antal underställda medarbetare är stor. Däremot arbetar samtliga chefer i nära 

anslutning till sin grupp och alla organisationer återfinns inom privat sektor. Nivån består i 

huvudsak av mellanchefer med grupper av underställda medarbetare. Det förekommer även 

ett fåtal högre chefer som arbetar med grupper bestående av underchefer. De flesta av 

respondenterna har rekryterats utifrån, men inte samtliga. Variationen hos respondenterna är i 

den här studien av underordnad betydelse, även om det ur andra perspektiv kan ha relevans 

inom samma område. Med hänsyn till att studien fokuserat på att identifiera mönster i de olika 

beskrivningarna och inte på att jämföra individer eller branscher har avgränsningen snarare 

gjorts vad gäller perspektiven i frågeschemat (Bilaga 2). Endast de aspekter som ryms inom 

ramen för intervjufrågorna presenteras i analysen. Utan att här ge förslag på vilka andra 

hänseenden som utesluts på grund av metodvalen vill jag uppmärksamma medvetenheten 

kring att det som studerats är väldigt begränsat kring den specifika studiens syfte och 

frågeställningar.   
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Urval 
”Teoretiskt urval” är ett centralt begrepp inom grundad teori och innebär att urvalet initialt är 

öppet för att sedan bli mer strategiskt i syfte att skapa maximal variation i den grundade 

kärnprocessen. Urvalet är således inte slumpmässigt och data är inte individrelaterat, utan 

kopplade till de sociala processerna som studeras (Guvå och Hylander, 2003). Med inspiration 

av GT har i den här studien variationen hos de intervjuade individerna inte legat i fokus, utan 

istället beskrivningarna av de olika mötena med befintliga företagskulturer i 

övergångsprocessen. Författarna menar vidare att man i forskningsprocessen först söker efter 

respondenternas huvudsakliga fråga för att senare börja bygga en teori som i sin tur ligger till 

grund för det fortsatta urvalet. Denna studie var på förhand redan begränsad med 

övergångsprocessen som kärnfråga. Däremot har identifieringen av gemensamma variabler i 

de olika berättelserna pågått parallellt, vilket medfört att framväxande teoretiska mönster 

fyllts på och reviderats under arbetets gång. 

Att analysen pågått parallellt med insamlandet av data har inte legat till grund för urvalet. Den 

relativt snäva tidsaspekten för studien är en orsak till att antalet respondenter begränsats, 

tillsammans med de tillfrågade ledarnas möjlighet och vilja att delta. Med hjälp av sociala 

medier samt muntliga tips har ett missivbrev (Bilaga 1) sedan skickats till 28 chefer. Detta har 

skett kontinuerligt under tiden för studien. I brevet beskrevs kortfattat studiens syfte, 

tillvägagångssätt, samt några etiska riktlinjer. Därefter bokades allteftersom intervjuer in med 

totalt 12 av de tillfrågade 28 respondenterna. Dessa ville delta, hade erfarenhet av en 

övergångsprocess samtidigt som det fanns möjlighet att genomföra intervjuer inom tidsramen 

för studien.  

Datainsamling  
Intervjuer kan ur ett perspektiv beskrivas syfta till att fånga vad individerna upplevt, snarare 

än hur det återberättas, med andra ord vilka beskrivningar som ges. Med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer och olika teman kan den levda vardagsvärlden försöka förstås ur 

undersökningspersonens perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuer är den metod som i 

studien använts för insamlandet av data. Trots att bland andra Guvå och Hylander (2003) 

beskriver observation som ett centralt moment i en induktiv forskningsansats har inga 

observationer aktivts genomförts under den här studien. Beslutet att endast använda intervju 

som insamlingsmetod grundar sig främst i att intervjuerna inte vid varje tillfälle ägt rum på 

respondentens arbetsplats. Vidare anser jag att i vissa fall ta hänsyn till en autentisk kontext 
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och i andra fall inte istället riskerar att bli en källa till förvirring i analysen. Guvå och 

Hylander (2003) menar visserligen att man genom observation kan fånga indikationer på 

händelser och att metoden således är att föredra i en induktiv studie. I denna undersökning 

kan observationer inte heller anses nödvändiga ur ett sådant perspektiv eftersom det studerade 

inte äger rum vid intervjutillfället, utan är en återspeglad upplevelse.    

Intervjusituationen 

De halvstrukturerade intervjuerna genomfördes av en och samma person på platser valda av 

respektive ledare, i de flesta fall belägna på arbetsplatsen, men i några fall i andra offentliga 

lokaler, såsom konferensrum eller caféer. Inför samtalen hade ett frågeschema förberetts 

(Bilaga 2). Mallen bestod av tre delar, som var och en knyter an till de tre huvudsakliga 

frågeställningarna i studiens syfte. Under varje huvudfråga fanns en rad följdfrågor. Att just 

dessa valts beror på att jag ansåg att de fångar ämnet jag avsett att studera på ett bra sätt, 

samtidigt som de avgränsar området mot närliggande aspekter, men som inte innefattas i den 

här studien.    

Samtalen spelades inte in på grund av att transkribering anses tidskrävande och heller inte 

avgörande för denna studie. Istället användes intervjumallen vid samtliga samtal för att på ett 

strukturerat sätt anteckna. I flera fall gav respondenterna svar på en rad frågor i en och samma 

berättelse, vilket medförde att ordningen på följdfrågorna varierade. Samtalsmallen 

säkerställde på samma gång att samtliga aspekter berördes vid varje intervjutillfälle, samtidigt 

som kärnämnen enkelt kunde återupptas efter eventuella utsvävningar. Frågemallen kan vid 

intervjutillfällena beskrivas som det mest relevanta verktyget för att säkerställa att samtalen 

behandlade samma ämnen. Inga anteckningar om personuppgifter, organisationer eller 

branscher har gjorts.  

Analysmetod 

Inom GT går analysen kort beskrivet ut på att ta reda på vad data handlar om för att sedan 

utveckla kategorier och begrepp. Initialt letas därför koder, ord eller meningar som ligger nära 

datamaterialet. Dessa konstrueras sedan, jämförs och relateras till varandra (Fejes & 

Thornberg, 2014). Med inspiration av en sådan analysmetod har det insamlade materialet i 

denna studie bearbetats. När de första fyra intervjuerna var genomförda lästes materialet 

noggrant igenom. Därefter letades gemensamma uttryck och beskrivningar i svaren som sedan 

försökte relateras till varandra. Ett exempel är att alla fyra talade om en ostrukturerad kultur, 

med tydliga grupperingar präglade av dåligt ledarskap. Mottagandet beskrevs som dåligt och 
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gruppen som negativ till förändring. Kulturen, mottagandet, förändringsbenägenheten samt 

tidigare ledarskap blev kategorier som verkade centrala och kunde i varje fall relateras till 

varandra på samma vis. Efter ytterligare en intervju framkom att beskrivningen av kulturen 

var likartad samtidigt som det tidigare ledarskapet beskrevs som bra, gruppen som positiv till 

förändring och mottagandet som positivt. Således ändrades mönstret och kulturen kunde inte 

relateras till det upplevda mottagandet, förändringsbenägenheten eller till det tidigare 

ledarskapet. En anledning till att jag redan efter ett fåtal samtal började med analysarbetet var 

att snabbt hitta ett systematiskt arbetssätt i bearbetningen. Jag visste inte på förhand hur 

många intervjuer det totalt skulle komma att bli och struktur fick hög prioritet för inte riskera 

att processen skulle bli övermäktig längre fram. Vidare ansågs det viktigt att de mönster som 

formades var hämtade direkt ur intervjudata och inte var ett resultat av eventuell förförståelse 

eller mina antaganden, vilket också underlättades av att börja analysen med ett mindre 

material.  

Under arbetets gång, när ytterligare data successivt tillkom förändrades de mönster som först 

framträtt och andra begrepp fick högre relevans. Vidare har varje intervjudata studerats 

upprepade gånger innan det tillslut formats gemensamma begrepp ur empirin. Den 

uppsättning ”koder” som tillslut valdes ut representerar de centrala ämnen som samtliga 

samtal behandlade. Kultur, mottagande, gruppens förändringsbenägenhet, ledarambition samt 

efterföljande process var begreppen som analysen huvudsakligen kretsade kring då dessa var 

centrala och gemensamma i samtalen. Däremot ingår endast mottagande, ledarambition och 

efterföljande process i förklaringsmodellen. Dessa känns relevanta i sammanhanget och 

knyter an till studiens frågeställningar och syfte. Vidare vill jag poängtera att ett större antal 

intervjuer, alltså ytterligare data rent teoretiskt skulle kunna ändra dessa koder och relationen 

mellan dem. Förklaringsmodellen som senare presenteras i rapporten är endast en 

representativ analys av det resultat som framkommit i den specifika studien. 

Förförståelse 
Personligen har jag ingen egen erfarenhet av den studerade situationen. De antaganden jag 

haft kan därmed huvudsakligen härledas från den tidigare forskningen jag läst. Tillexempel 

förstod jag innan att övergångar är problematiska, kan upplevas som stressiga och kan 

medföra problem för individer, grupper och organisationer. Forskningsfältet antogs därmed 

redan innan som ett problemområde. Under hela forskningsprocessen har däremot en strävan 

funnits efter att inte låta min förförståelse styra mina metodval eller sättet att se på resultatet. 
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Närheten till empirin har varit till hjälp vid analysen, men forskningsfrågorna valdes innan 

studien genomfördes och antogs utifrån de aspekter jag ansåg intressanta och relevanta inom 

forskningsområdet baserat på den tidigare forskningen. Senare har jag nått en ”efterförståelse” 

och medger att det jag antog innan har visat sig vara betydligt mer komplicerat än förväntat.   

Etiska ställningstaganden 

De etiska aspekter som Kvale & Brinkman (2014) nämner som nödvändiga följeslagare under 

hela forskningsprocessen är tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Eftersom ledarövergångar beskrivs som problematiska för 

organisationer, grupper och individer, samtidigt som forskningen på området är begränsad 

anser jag att värdet av denna studie stärks. Med hjälp av missivbrev samt muntlig information 

vid varje intervjutillfälle kan undersökningspersonernas samtycke och frivillighet styrkas. 

Intervjusituationerna har noggrant planerats och som tidigare poängterats har samtalen följt 

samma mall, samtidigt som platserna valts av respondenterna.  Det insamlade materialet har 

under hela processen varit anonymt. Analysen har legat nära det empiriska materialet och 

noggranna överväganden har gjorts kring det som presenteras i rapporten. Inga ordagranna 

citat finns med, eftersom att det finns en risk att meningar omformulerats vid antecknandet 

eftersom samtalen inte spelades in. Frågorna har utformats i strävan att ge svar på 

forskningsfrågorna och studiens syfte. Som konsekvens av en snäv tidsram har ingen 

fullständig respondentvalidering av rapporten gjorts. Däremot har ett fåtal av de intervjuade 

ledarna tagit del av samt verifierat den genererade teorin. Med vägledning av syftet och 

frågeställningarna anser jag att det som presenteras i rapporten är relevant och återgivet 

utifrån tolkningar i nära anslutning till det empiriska materialet. 
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Resultat 
Resultatet som redovisas i följande avsnitt baseras på de beskrivningar respondenterna lämnat 

om sina upplevelser vid intervjutillfällena. Frågeschemat som användes under samtalen ligger 

till grund för resultatets disposition, där varje del, med efterföljande frågor riktar sig mot var 

och en av de tre huvudsakliga frågeställningarna i studien.  

___________________________________________________________________________      

Del I: Den initialt rådande företagskulturen 
Tiden som förflutit sedan tillträdet som ny chef varierar hos respondenterna. En person har 

arbetet sex år i den nya rollen, samtidigt som en annan endast arbetat två veckor i sin nya 

befattning. De flesta respondenterna uppger emellertid att de arbetat mellan 1 och 3 år i sin 

nya chefsroll. Någonting som tydligt framkom var också att så gott som samtliga chefer haft 

ett flertal olika ledaruppdrag och därför erfarenhet av många övergångar. Detta framkom vid 

flera olika tillfällen under samtalen, när paralleller från tidigare erfarenheter jämfördes med 

den som låg i fokus för det specifika samtalet. Alla utom en ledare berättade också att ingen 

formell introduktion som innefattade företagskulturen gavs vid tillträdet och en majoritet 

menar dessutom att ingen introduktion överhuvudtaget erbjöds. 

Som ett första led i att beskriva hur den rådande gruppen och dess kultur upplevdes fick 

ledaren utifrån fyra faktorer skildra sin arbetsgrupp. Den första faktorn var teamets storlek. 

Svaren varierade mellan 2-60 personer, men de flesta ledare uppgav att arbetsgruppen bestod 

av 8-12 individer. Därefter följde en fråga om hur länge gruppen arbetat tillsammans. Svaren 

varierade i stor utsträckning, främst i förhållande till organisationens ålder. I organisationer 

som existerat länge beskrevs anställda som jobbat tillsammans i upp till 30 år, samtidigt som 

nya medarbetare kontinuerligt anställts och tillkommit i gruppen. Detta återkom vid de flesta 

samtalen, där flera chefer beskrev arbetsgruppen som en blandning av erfarna och nya 

medarbetare.   

Nästa faktor var gruppens sammansättning. De flesta respondenterna beskrev sin grupp som 

blandad, bestående av olika kön, olika åldrar med olika bakgrund. En ledare utmärkte sig 

genom att förklara att arbetsteamet bestod av endast män, samtidigt som en annan av cheferna 

underströk att många olika nationaliteter finns bland individerna. Den fjärde faktorn handlade 

om på vilket sätt individerna arbetar i förhållande till varandra. Där svarade de flesta ledarna 

att medarbetarna i huvudsak arbetar självständigt, men att gränsen inte är tydlig. Vidare 
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förklarade ett flertal att arbetsuppgifterna i sig är självständiga, men att syftet med dem är att 

skapa en helhet och att gruppen därför också indirekt är beroende av varandra. Få ledare 

beskrev arbetet för de enskilda som totalt självständigt. Ingen svarade heller att medarbetarna 

fullständigt arbetar i beroende av varandra.   

Den sista frågan i intervjumallens första del är den som främst riktar sig mot studiens första 

frågeställning; Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av den företagskultur 

(strukturer) som existerade i den befintliga gruppen initialt i övergångsprocessen? 

Fler än hälften av de intervjuade cheferna beskrev direkt eller indirekt att kulturen uppfattades 

som ostrukturerad. Termer som ostruktur eller avsaknad av struktur, följt av beskrivningar om 

grupperingar, vi och dem, ängslan och förvirring förekom vid flera av samtalen. De chefer 

som inte ordagrant använde dessa begrepp beskrev istället kulturen med termer såsom att det 

saknades processer, var otydlig arbetsgång, otydlig arbetsfördelning samt att det fattades krav 

på individerna. Flera gav också beskrivningar om revir, hierarki och konflikter. Samtliga 

respondenter hade en tendens att beskriva gruppen utifrån det kollektiva handlandet och inte i 

form av specifika individuella personlighetsdrag som premierades eller ogillades i den 

befintliga kulturen. Ett fåtal beskriver hur ängslan och förvirring tros ha uppstått i gruppen 

som en konsekvens av avsaknaden av tidigare ledare. En tydlig majoritet bland de nytillträdda 

cheferna menar däremot i sammanhanget att den tidigare ledningen, eller chefen tros vara en 

central anledning till att kulturen saknar struktur, tydlighet eller krav.  

Om inte ens företagets VD vet färdriktningen avspeglas detta i kulturen. 

– Informant 2 

Samtidigt som bilden av en arbetsplats med undermålig organisationsstruktur som i sin tur 

resulterat i en ostrukturerad och förvirrad företagskultur framställdes av flera förklarade 

samtidigt ett flertal att kulturen uppfattades som god.   

Gruppen har god stämning och man är lojal även om struktur inte ses som viktigt. 

- Informant 3 

Fem av respondenterna understryker hur man tror att kulturen präglats och styrts av den 

ursprungliga innovatören eller ägaren. Dessa förklarar hur den företagskultur som möttes 

initialt bildats i unga organisationer som sedan expanderat snabbt och därmed fått ökade 

behov av tydlighet och strukturerade processer. Några av dessa kulturer förklaras som initialt 

präglade av eldsjälar som brinner för uppgiften, men som i och med snabb expansionen inte 
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hunnit med. Samtliga fem menar också att innovatörer inte nödvändigtvis har rätt verktyg för 

att i en växande organisation vara operativt ansvariga och att kulturen präglats av dessa 

ledares bristande förmåga att strukturera och leda. 

Ett ägarlett företag där ägarna också har det operativa ansvaret kanske fungerar på ett litet 

företag, men när man expanderar snabbt blir det tydligt om ledarna saknar struktur. 

- Informant 4 

Bland dessa fem som beskrev sin organisation som ung och snabbt expanderande fanns en 

ledare som på samma gång menade att det inte resulterat i avsaknad av struktur. Denne 

förklarade istället hur den operativt styrande ägaren haft framförhållning nog att först anställa 

chefer för att sedan expandera och anställa fler medarbetare. Kulturen beskrevs inte heller 

som strukturerad, men medveten, med god framförhållning samt med stort förtroende till 

ägaren.  

 

En av ledarna kunde inte ge någon direkt beskrivning av kulturen initialt, utan menade att den 

inte märktes på något speciellt sätt. Vidare förklarar samma person att gruppen är heterogen 

men delar ett gemensamt intresse för sport, vilket för dem samman. Respondenten beskriver 

också hur denne arbetat tillsammans med individerna i tidigare sammanhang och att kulturen 

delats med gruppen redan initialt.  

Alla ger det lilla extra, vilket skapar gemenskap. Man kör inte sitt eget race utan fungerar 

som ett team, så var det när jag kom och så är det nu.  

- Informant 7 

Del II: Ledarskapsambition och mottagande 
Följande del i intervjumallen handlade om studiens andra frågeställning; Vilka beskrivningar 

ger den nytillträdda ledaren av sina initiala ledarambitioner vid tillträdet? Hur fungerade 

dessa i mötet med den befintliga gruppen? För att beskriva den ambition, eller det ledarskap 

som den nytillträdda chefen initialt planerat eller föreställt sig valde många att beskriva 

uppdraget som en del i ledarambitionen. Det fanns två huvudsakliga tendenser i svaren, där 

det ena var att uttalade mål fanns med den nya rollen och det andra var att stor frihet följde 

med nya rollen. Således hade några av ledarna en tydlig uppgift i sin ambition, medan andra 

haft större utrymme att skapa en egen ambition.  
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En person berättade att uppgiften denne anställts för var att på mindre än sex månader 

leverera ett specifikt resultat, vilket medförde att ambitionen redan från början var att 

förändra, strukturera och vända företaget. Vidare menar personen att detta var mer utmanande 

än förväntat och att motståndet mot de snabba förändringarna var kraftigt, men att 

inställningen eller strategin för att lyckas med uppdraget inte ändrats. Två beskrev hur 

uppdraget var att införa nya arbetssätt och att detta mött motstånd, vilket resulterat i att det 

inte fanns utrymme att leda på det sätt man planerat eller haft som ambition innan. Dessa 

beskriver vidare hur ”hårdare” metoder än planerat krävdes.  

Nära samtliga ledare använder också jämförelser med tidigare ledarövergångar vid 

besvarandet av denna fråga. Tre individer berättade att den nya rollen initialt skulle handla om 

att införa struktur, vilket två förklarade inte fungerade utan att man istället fick backa och inte 

kunde använda sig av det ledarskap man gjort i tidigare grupper eller situationer. Den tredje 

av dessa berättar att det fungerade bra, eftersom att tidigare erfarenhet resulterat i en ambition 

att långsamt och inkännande strukturera gruppen.  

Ambitionen var att inte göra några snabba förändringar utan att känna in, omge mig med bra 

medarbetare, låta individen växa och långsamt skapa struktur. Jag har tidigare arbetat som 

militär och förespråkar uppdragstaktik med uppföljning där individens utveckling är i 

centrum. Ett recept för att lyckas är att ha en tight ledningsgrupp som fattar tydliga beslut. 

Jag har vänt flera företag som haft kniven mot strupen och det har fungerat varje gång. 

- Informant 8 

Två ledare förklarade uttryckligen att det inte fanns något direkt krav på att leverera eller 

förändra något specifikt, utan att man i lugn och ro kunnat känna in gruppen och långsamt 

forma de strukturer man ansett behövas. En tydlig tendens hos majoriteten var just att 

beskriva hur man haft som ambition att långsamt känna in gruppen och skapa relationer med 

de olika individerna. Några personer beskrev sin ambition med begrepp såsom att skapa 

delaktighet, arbetsglädje och demokrati, vilket också fungerat. Ett antal chefer förklarade hur 

en viktig del i nya rollen varit att fokusera på individen, lära känna och satsa på att utveckla 

de resurser som finns. Dessa förhållningssätt beskrevs också som väl mottagna av gruppen.   

Svenska företag är oerhört dåliga på att vårda de resurser som finns. Alla måste känna sig 

behövda. Ett arbetslag är som ett fotbollslag där alla behövs. Om jag lyckas bygga upp ett 

tryggt arbetsklimat där alla trivs och törs ta plats krävs bara en dålig chef efter mig för att 
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rasera det igen. Ledaren är otroligt viktig och måste lägga tid på individen. 

- Informant 12 

En annan, mer värderande fråga i intervjumallens andra del var hur mottagandet i den nya 

gruppen upplevdes initialt vid tillträdet. Där svarar fler än häften att mottagandet var bra, 

bevakande i vissa fall, men ändå positivt. De som menade att mottagandet var dåligt beskrev 

att gruppen uppfattades som skeptisk eller i vissa fall avvisande. Även på denna fråga var det 

några som berättade att tidigare chef, ibland chefer varit dåliga och att gruppen därför tros ha 

tappat förtroende. Två berättar också hur gruppen tidigare genomlevt konkurs och hur detta 

kan ha präglat inställningen till förändringar på ett negativt sätt. Nästa fråga handlade om 

huruvida gruppen beskrivs som positiv eller negativ till förändring. Bland de ledare som 

svarat att mottagandet upplevdes som negativt svarade samtliga att gruppen upplevs som 

generellt negativ till förändringar. Däremot menade de flesta, dock inte samtliga, bland den 

majoritet som upplevt sitt mottagande som positivt att gruppen också är positiva till 

förändringar. En av ledarna menade att gruppen inte är uttalat negativ till förändring, men att 

det finns en tröghet och en rädsla för att förändras.  

Del III: Tiden efter tillträdet 
Den tredje och sista delen i intervjumallen handlade om studiens tredje frågeställning: Vilka 

beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av vad som hände i den rådande kulturen och i 

ledarskapet under de processer som följde efter övertagandet?    

Samtliga respondenter ansåg att tiden från tillträdet fram tills det att man är en del av en 

gemensam kultur tillsammans med gruppen är en process, med olika definitioner på hur lång 

sådan. Ingen menade att den första tiden i nya rollen varit fullständigt enkel. Flera menade att 

det handlar om att jämka, men variationer fanns i hur man beskrev detta. Några menade att 

gruppen mer eller mindre tvingats till anpassning, antingen på grund av lagar, franchise eller 

genom hot om förlorade jobb och organisationens överlevnad på längre sikt. Andra menade 

att man som ledare är den som jämkat, omvärderat och anpassat sig i större utsträckning än 

gruppen för att kunna bli en del av dess kultur. Några menade också att det handlat om ett 

gemensamt givande och tagande där både grupp och ledare anpassat sig. 
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Det har blivit bättre nu. Jag tycker att man måste omforma sig hela tiden. Även om den stora 

massan uppskattar struktur så tar det tid och man möter motstånd som hela tiden kräver att 

jag som ledare ändrar mig. 

- Informant 4 

Ungefär hälften menade att det krävs hårt och aktivt arbete för att se, förstå och eventuellt 

förändra en rådande kultur, men att det är viktigt för att lyckas med sitt uppdrag. Utmaning är 

en term som nämndes under flera av samtalen. Dessa förklarade vidare att man inte varit 

beredd på att möta motstånd eller tvingas lägga så mycket energi på att arbeta med befintliga 

konflikter, grupperingar eller bristande struktur. Andra beskrev processen som friktionsfri, 

helt utan motstånd eller endast med små stötningar med enskilda individer.     

 

Vidare menade samtliga att processen fortfarande pågår, även om några hävdade att man nu 

kände sig som en gemensam kultur, medan andra förklarade att man inte är framme riktigt än.  

Oavsett om det gått sex år eller två veckor sedan tillträdet eller om processen beskrevs som 

lätt eller svår fanns ingen större variation i sättet på vilket ledarna hävdade att arbetet med 

detta är ständigt och inte bli färdigt utan fortsätter i framtiden. Samtliga såg också en 

gemensam företagskultur som eftersträvansvärd. Detta beskrevs ur perspektiv både såsom att 

medarbetarna ska känna trygghet och arbetsglädje, men också för att skapa gemenskap och 

samsyn för att föra organisationen framåt och nå de gemensamma målen.  

Innovationen i företaget är jätteviktig att bevara, men det räcker inte. Kulturen kräver hela 

tiden hårt arbete och individuell hänsyn. 

-Informant 8 

Avslutningsvis fick ledarna frågan om de, med den vetskap de nu har, skulle tackat ja till 

jobbet igen. En majoritet svarade att man skulle tacka ja. Några för att de trivs och andra för 

att de uppskattar utmaningar. Fyra personer förklarade att dessa inte skulle tackat ja idag på 

grund av att det varit mer negativt slitsamt än förväntat.    
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Analys 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet i förhållande till tidigare forskning. Vidare 

presenteras också den teori som utifrån intervjudata genererats om ledarövergångar samt de 

aspekter vilka framställts som relevanta i processen att bli delar av en gemensam 

organisationskultur.  
___________________________________________________________________________      

Inledande analys 
Manderscheid och Ardichvili (2008) är några av dem som skriver att omsättningen bland 

ledare ökar kraftfullt. Trenden syns i den här studien, där så gott som alla av de intervjuade 

respondenterna genomgått flera ledarövergångar. I vilken mån det stör organisationen och 

människorna i den svarar den här undersökningen inte uttryckligen på, däremot framträder 

tendenser som beskriver hur situationen ur ett företagskulturellt perspektiv kan upplevas 

problematisk för den nya ledaren. Levin (2010) menar att kraven för nya chefer att snabbt 

komma igång också har ökat, samtidigt som värdet av en god socialiseringsprocess främst 

studerats. Emellertid har forskningen om socialisering i första hand handlat om medarbetare 

och inte om chefer. I den här studien har introduktion och formella anpassningsprocesser 

nästan uteslutande beskrivits som obefintliga. Trots detta finns en rad ledare som beskriver 

processen med att bli en del av en gemensam kultur som god och fungerande. Således blir den 

här studien inte ytterligare en i raden att argumentera för socialiseringens centrala 

nödvändighet, utan att vidare hävda motsatsen.   

Syftet har varit att utifrån nytillträdda chefers perspektiv utarbeta en teoretisk 

förklaringsmodell för att beskriva företagskulturella aspekter av övergångsprocessen samt öka 

förståelsen för vilken roll den befintliga företagskulturen spelar i processen. För att ge svar åt 

frågeställningarna samt för att uppnå syftet har analysen handlat om att hitta bärande 

kategorier, begrepp eller termer som skildrar de olika nyanserna i beskrivningarna. De 

begrepp som till slut kom att utgöra ramverket för den vidare analysen var; kultur, 

mottagande, gruppens förändringsbenägenhet, ledarambition samt efterföljande process. 
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Initialt verkade uppfattningen om den rådande kulturen som cheferna mött i de nya 

arbetslagen vara centralt i relation till de övriga begreppen, men detta kom senare att 

revideras. Kulturen beskrevs huvudsakligen på två vis. Majoriteten förklarade den som 

grupperad, ostrukturerad, ängslig och negativt färgad av tidigare dåligt ledarskap, alternativt 

avsaknaden av ledarskap. Det andra, mer unika sättet kulturen beskrevs på var som god, 

ibland inte ens märkbar då man redan vid tillträdet upplevde sig vara en del av den. Vad gäller 

relationen till de andra begreppen så verkar sättet kulturen beskrivs på inte ha att göra med 

hur mottagandet upplevts, hur ambitionen fungerat eller hur processen fortskridit. Oavsett om 

dessa aspekter vidare beskrevs som bra eller dåliga så förklarades kulturen med ungefär 

samma termer.  

Samma sak gäller bedömningen av gruppernas generella förändringsbenägenhet, som i vissa 

fall kunde beskrivas som negativ, samtidigt som processen efter tillträdet kunde beskrivas 

som smidig, nästintill friktionsfri och bra. Utifrån den beskrivning av 

organisationsförändringar som Jacobsen (2012) ger, finns likheter med ledarövergångar. Ur 

ledarnas perspektiv kan tillträdet ses som en fast punkt följt av en rad händelser som över tid 

inträffar fram tills det att ledaren upplever att en gemensam kultur bildats. En 

organisationsförändring behöver inte, enligt samma författare ha en fast stopptid, vilket några 

av ledarna också poängterade i termer om att formandet ständigt pågår och ses som en del av 

framtiden likväl. Att många ledare vittnade om att de genomgått flera övergångar och 

samtidigt väljer att dra paralleller till de tidigare erfarenheterna vid beskrivningarna av sina 

ambitioner tyder på att den tidigare erfarenheten har betydelse för ambitionen. Däremot 

följdes tendensen inte upp med vidare frågor i den här studien. Sauer (2011) menar att den 

ledarskapsstil som för en inkommande ledare fungerar bra kan medföra negativa 

konsekvenser för en annan. I likhet med chefernas ambitioner kan dessa beskrivas som 

välfungerande i ett tidigare sammanhang, men inte i den studerade situationen.   

Teorigenererande analys - förklaringsmodell 
För att förstå vad dessa olika beskrivningar har gemensamt och hur de kan presenteras i 

relation till varandra har analysen ständigt prövats mot empirin för att ytterligare reduceras 

ner till de begrepp som slutligen ingår i förklaringsmodellen. Modellen (modell 1) kan ses 

som en teoretisk förklaring över respondenternas skildringar av ledarskapsövergången, där 

kärnbegreppen är; ledarambitionen, mottagandet och processen.  
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Modell 1. Modell över den teori om ledarövergången som genererats utifrån det empiriska 

intervjumaterialet  

Mottagandet 
På den vertikala axeln finns beskrivningarna av mottagandet i nya gruppen. Baserat på det 

empiriska materialet kan variabeln huvudsakligen delas in i två kategorier; bra eller dåligt. 

Inom dessa värden finns variationer på hur bra eller dåligt mottagandet varit, där skeptiskt och 

avvisande närmar sig dåligt, medan avvaktande ligger närmare bra.  

Ledarambitionen 

På den horisontella axeln finns beskrivningarna av den initiala ledarambitionen vid tillträdet. 

Dessa kan utifrån intervjumaterialet också kategoriseras på två vis och knyts till uppdraget. 

Det ena handlar om att man inte uttalat haft i uppdrag att genomföra specifika förändringar. 

Samma ledare menar samtidigt att ambitionen huvudsakligen varit att känna in gruppen och 

fokusera på individen samt att skapa relationer. Det andra sättet att beskriva sin ambition och 

uppdrag är genom att det initialt fanns uttalade krav på att förändra. Dessa individer har 

huvudsakligen haft som ambition att införa nya arbetssätt. 
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Övergångsprocessen 

Den diagonala linjen visar processen från tillträdet till det stadie där man upplever att en 

gemensam kultur skapats. Tillträdet kan ske vart som helst på linjen, men om ambitionen är 

att förändra och mottagandet beskrivs som dåligt är processen lång, vilket visualiseras genom 

att sträckan på pilen fram till den gemensamma kulturen är längre än om tillträdet sker med 

inkännande ambition och mottagandet beskrivs som bra. I det senare fallet är avståndet på 

pilen inte lika långt från tillträdet fram till den gemensamma kulturen.  

Baserat på studiens empiriska material beskriver de individer som haft en inkännande 

ambition och ett gott mottagande att processen handlat om individfokus och 

relationsskapande. Samtidigt beskriver de personer som haft ett dåligt mottagande samt en 

ambition att förändra att processen handlat om att ta kontroll, tvinga eller hota. I mitten finns 

individer som beskriver ambitionen som att förändra långsamt och känna in, samt 

mottagandet som bra, men trögt eller med lite motstånd. Dessa menar att processen handlar 

om att jämka i de små stötningar som uppstått.     

Sammanfattning 
Den komplexa situation en nytillträdd ledare ställs inför och som beskrivs av bland andra 

Sauer (2011) handlar dels om att bestämma på vilket sätt man bäst styr arbetsprocessen, 

samtidigt som det krävs en medvetenhet kring att valet av beteende påverkar den uppfattning 

medlemmarna i det nya teamet får. Den här studien går delvis i linje med det vidare 

resonemanget att den ledarskapsstil, eller ambition i det här fallet, som för en inkommande 

ledare fungerar bra kan medföra negativa konsekvenser för en annan. I studiens fall finns 

liknande uttryck som förklarar att en ambition som vid ett tillfälle fungerat bra för en ledare, i 

en annan situation fungerat dåligt för samma person. Detta tyder på att situationen är en 

relevant aspekt. Gemensamt är att flera beskriver hur en del av den nya rollen handlat om att 

strukturera, samtidigt finns skillnader i sättet processen och samarbetet från gruppen 

beskrivits. Detta är inte ett bevis för hur olika ledarstilar generellt fungerar, utan snarare hur 

de tillvägagångssätt som praktiserats mottagits, vilket i sin tur påverkat hur processen 

fortskridit. Kanske är det till och med i vissa fall så att kulturen i själva verket är stark och den 

huvudsakliga orsaken till motstånd? I likhet med Willis studie från 2010 bekräftar denna 

undersökning att snabba förändringar inte gynnar mottagandet och vidare även försvårar 

processen för ledaren att bli en accepterad medlem i den rådande kulturen.   
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Diskussion 
Med anledning av att studien följt en induktiv strävan, där resultatet från intervjuerna främst 

legat till grund för analysen, presenterades inga teorier inledningsvis. Däremot kan resultatet 

och analysen i efterhand diskuteras i relation till andra befintliga teorier vilket görs i början av 

detta avsnitt, följt av förslag på vidare forskning, samt en utvärdering av förförståelsen samt 

studiens kvalité.  
___________________________________________________________________________ 

Teoretisk diskussion 
Ledarambitionen verkar enligt den här undersökningen vara en viktig pusselbit för hur 

processen fortskrider. Om man bortser från den specifika termen och istället tänker att 

ambitionen ligger nära ledarens motivation finns likheter med en modell Fiedler (1972) 

skriver om, ”Esteem for the last preferred co-worker” (LPC), som handlar om just detta. Kort 

beskrivet innebär teorin att den ledare som beskriver sin minst önskvärda medarbetare med 

relativt gynnsamma termer är starkt motiverad att ha nära relationer med andra människor. 

Beskriver man istället den minst önskade medarbetaren som någon man inte kan jobba 

tillsammans med tyder det på att motivationen hos den ledare snarare handlar om att lösa 

uppgiften än att ha nära relationer. På liknande sätt kan ambitionen i den här studien 

beskrivas, där några haft fokus på förändring medan andra i första hand koncentrerat sig på 

medarbetarna och relationsskapandet med gruppen. Vad som inte helt framkommer i den här 

studien är om dessa olika ambitioner är baserade på uppdraget, självvalda eller främst styrda 

av tidigare erfarenheter. Det finns däremot tendenser som visar att situationen har betydelse, 

eftersom att ambitionen i vissa fall kan beskrivas som fungerande vid tidigare tillfällen, men 

inte i det nuvarande.  

Hur effektiv ledaren sedan blir beror enligt Fiedler (1972) på situationens gynnsamhet, vilken 

kan beskrivas bygga på tre dimensioner, där den första och mest vitala är just de ömsesidiga 

relationerna mellan ledare och grupp. Den andra dimensionen handlar om i vilken mån 

uppgiften gruppen ska lösa är strukturerad och den tredje om i vilken grad ledaren har makt 

att till exempel anställa eller avskeda personal. Den mest gynnsamma situationen för en ledare 

enligt denna teori är att ha goda relationer, strukturerade uppgifter samt en stark makt. Det 

finns beröringspunkter mellan dessa teorier och det blir uppenbart att en djupare insikt om 

mötena i ledarövergångar också kräver medarbetarnas perspektiv. Samtidigt visar 
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förklaringsmodellen (modell 1) att den situation som för ledaren beskrivs som mest gynnsam 

för den studerade processen är ett gott mottagande, med en inkännande ambition, indirekt 

relationsbyggande. Vidare verkar struktur anses vitalt bland de intervjuade, där många 

strävade efter att snabbt eller på sikt skapa detta. Däremot fattas gruppens åsikter kring 

struktur i den här studien och jag kan därför endast spekulera i hur graden av detta skulle 

beskrivas samt prioriteras av arbetslagen.  

Mötet och processen skulle kunna sägas handla om ett utbyte där både ledaren och gruppen är 

i utsatta positioner. Ledaren för att denne kommer ensam, ny i en roll som onekligen är 

iakttagen och gruppen bland annat beroende på i vilken mån ledaren har makt, samtidigt som 

det befintliga, eventuellt konserverande i organisationskulturen kanske utgör en trygghet för 

arbetsgruppen. Utan att fördjupa mig mer i detta vill jag tydliggöra min ståndpunkt över 

situationens komplexitet. Gruppens och ledarens erfarenheter, hur rekryteringen av nya 

ledaren gått till, om den tidigare ledaren varit omtyckt eller inte, listan kan säkert göras lång 

över aspekter som kan spela in men som alla är svåra att mäta och som definitivt inte varit 

föremål för den här studien.  

En aspekt jag kort vill nämna och som också framkom under samtalen, men som inte fått 

speciellt mycket utrymme i rapporten, då området ligger utanför syftets ramar är de unga, 

snabbt växande organisationerna. Några bland de ledare som menade att kulturen uppfattads 

som ostrukturerad beskrev organisationen på så vis. Dessa arbetsgrupper har snabbt 

expanderats, i huvudsak under ledning av chefer som inte haft ”rätta verktyg” för att bland 

annat strukturera arbetet. Ichak Adizes (1979) skriver om ett liknande fenomen som kan 

uppstå om ledarrollen är det han kallar en ”tändhatt”. Vidare placerar han den typen av 

organisationer i sektorer som ständigt kräver nya idéer för att överleva. Om innovatören 

bakom en sådan är operativt ansvarig och samtidigt ensidig, sprutar ut nya idéer och ändrar 

riktning konstant, men saknar förmågan att administrera, planera och fullfölja uppstår en 

ostrukturerad arbetsplats där medarbetare tillslut tappar förtroendet för sin chef. I likhet med 

detta resonemang framställer några av de intervjuade ledarna sina organisationer och 

arbetslag. Jag anser att det i dessa fall är rimligt att anta att dessa arbetsgrupper, med historik 

av förvirring har svårare, kräver längre tid och tydliga bevis för att tillskriva ledaren 

legitimitet.  
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Förklaringsmodell 
Med stöd av bland andra Fiedler (1972) har relationer visat sig vara viktiga för att skapa en 

gynnsam situation mellan ledare och grupp. Däremot bör nämnas att LPC handlar om 

ledarskapets effektivitet och inte om subjektiv trivsel, även om det i båda fallen visat sig att 

relationer har en central plats. Trots det mellanmänskligas vitalitet verkar enligt den här 

studien introduktion eller formell socialisering inte vara avgörande för att trivas i den nya 

rollen och det verkar inte heller som att avsaknaden av dessa avgör hur processen med att 

komma in i gruppen fortskrider. Lindmark och Önnevik (2011) återger en beskrivning av en 

teori som kallas Managerial grid, framtagen av Blake och Mouton. I modellen beskrivs ledare 

som uppgifts- eller relationsorienterade, men där framhålls att en balans av de två 

ytterligheterna är viktig för att integrera HRM och verksamhetsutveckling. Jag anser att 

modellen som presenterats i den här rapporten också har likheter med Managerial grid. Om 

man ska beskriva ledarambitionen (förändra eller inkännande) med dessa termer kan 

relationsorienterat ledarskap liknas vid en inkännande ambition och påstås vara bäst lämpat 

för att göra övergångsprocessen så smidig som möjligt. Däremot är ju verkligheten mer 

komplex än så och en ledarövergång betydligt mer mångfacetterad. Studien har endast handlat 

om ledares perspektiv och inte gruppens. Dessutom har ämnet som undersökts endast handlat 

om företagskulturella aspekter och förmodligen inte alla av dessa heller. Att påstå att ett 

relationsorienterat ledarskap är en universallösning på nytillträdda ledares utmaningar vore 

helt fel, men det är åtminstone en del av helheten. Jacobsen (2012) skriver om hur viktigt det 

är att gå försiktigt fram och känna in sin nya arbetsplats för att interagera, lära känna och 

bygga informella avtal, psykologiska kontrakt med de andra i gruppen. Även Willis (2010) 

beskriver hur den första tidens inkännande är av stor betydelse för det vidare 

relationsbyggandet. Ur ett sådant perspektiv är den inkännande ambitionen i modellen, i likhet 

med relationsorienterat ledarskap bra strategier för att etablera relationer som gynnar 

processen att bli delar av en gemensam kultur. 

Modellen som analysen i den här studien har genererat visualiserar resultatet. Även om den 

bara förklarar små fragment av den totala övergångsprocessen kommer diskussionen 

fortsättningsvis att hålla sig kring just dessa delar. Ambitionen framställs som central, men 

precis som med de övriga begreppen så säger den här studien ingenting om de bakomliggande 

orsakerna till att den bildats. I vissa fall verkar ambitionen huvudsakligen styras av det 

uppdrag man har och i andra fall verkar den vara mer självvald. Å andra sidan verkar det som 

att några ledare haft ett uppdrag och en ambition att förändra, men utifrån tidigare 
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erfarenheter fått insikt om att detta måste ske långsamt med större fokus på relationsskapande. 

Det skulle vara intressant att djupare kartlägga huruvida ledarambitionen huvudsakligen 

baseras på tidigare erfarenheter, på själva uppdraget eller på någonting helt annat? 

Mottagandet är en annan aspekt som är central i förklaringsmodellen. Inte heller här finns 

någon bakomliggande beskrivning av varför mottagandet upplevs som dåligt. Beror de på att 

ledarens förväntningar såg annorlunda ut och vad har i så fall format förväntningarna? Beror 

upplevelsen av mottagandet på ledarens erfarenhet eller på gruppens historik eller inställning? 

Ytterligare en aspekt är tiden. Skulle det kunna vara så att ledaren anpassat sig till kulturen 

och att tiden som förflutit mellan tillträdet och intervjun påverkar minnet av den första tiden?  

Dessa är exempel på frågor som skulle vara intressanta att veta, men som teorin inte ger svar 

på.  

 

Det finns fler aspekter som eventuellt kan ha betydelse, men som helt uteslutits i den här 

undersökningen. Eventuellt spelar branschen roll, ett It-företag kanske har andra 

förutsättningar än ett i fordonsbranschen? Har ledaren erfarenheter av samma bransch eller är 

det en helt ny? Hur stor roll spelar den tidigare erfarenheten och spelar det roll hur lång tid 

som förflutit mellan tillträdet och intervjun? Kön skulle kunna ha betydelse, är man kvinna 

och blir chef för en tidigare helt mansdominerad sektor eller tvärt om kanske det påverkar hur 

processen upplevs, likväl som mottagandet och ambitionen. På samma vis kan ålder eller 

etnicitet ha betydelse. Detta är spekulationer som jag finner intressanta, men som av tidsskäl 

valdes bort när avgränsningen gjordes.  

 

Presentation och kvalité 

Jag utgår i denna bedömning från Charmaz fyra kriterier; trovärdighet, originalitet, resonans 

och användbarhet, som presenteras av Fejes och Thornberg (2014).  På grund av att resultatet 

som presenteras ligger väldigt nära det empiriska materialet samt att förklaringsmodellen är 

väl grundad i de beskrivningar som respondenterna uttryckt bedömer jag trovärdigheten som 

hög. Kategorierna eller begreppen som återfinns i modellen täcker inte in alla delar av 

empirin, men de representerar en kärntendens bland respondenterna. Vidare menar jag att 

studien tillför någonting nytt och i viss mån kan knytas till andra befintliga teorier. Däremot 

är undersökningen inte tillräckligt omfattande för att fastslå att de begrepp som används 

verkligen är de mest centrala eller de som bäst beskriver övergångsprocessen rent generellt. 

Den teoretiska modellen är relativt enkel att förstå samtidigt som den beskriver olika nyanser 
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av det som studerats. Slutligen menar jag att studien bidrar med kunskap på ett i övrigt litet 

forskningsfält och att modellen till exempel skulle kunna användas som underlag för en 

diskussion.   

Vidare forskning 
Den här studiens syftade till att undersöka chefernas perspektiv på övergången, men för en 

djupare förståelse vore medarbetarnas syn på den mångfacetterade processen också intressant 

att beakta. Övergångsprocessens mellanmänskliga aspekter borde med stöd av tidigare 

forskning betraktas som ett utbyte mellan grupp och ledare. Jag menar vidare att 

organisationsforskning i större utsträckning borde möta den växande trenden och därför lägga 

större fokus än hittills på ledarövergångar och dess utmaningar, men också på vilka 

relationsskapande processer som är relevanta ur chefers perspektiv. Det finns teorier om 

varför ökningen sker, men dessa ligger inte inom ramarna för den här studien. Däremot anser 

jag att om utvecklingen går mot detta borde forskning emellertid också handla mer om 

chefsomsättning och inte nästan uteslutande om personalomsättning. Även om chefer ser 

övergångar som utmanande och utvecklande så skönjas samtidigt en bild av att det är 

slitsamma och tidskrävande processer som startar vid varje nytt tillträde. Jag tror att mer 

kunskap och ett större erkännande av processens betydelse för individer, grupper och 

organisationer skulle komma väl till pass för att minimera negativa konsekvenser av denna 

nya trend.  
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Slutsats 

__________________________________________________ 

Det empiriska materialet som framställts vid intervjuerna visualiseras med hjälp av modellen 

på ett sätt som rymmer samtliga beskrivningar av just de utvalda begreppen. Modellen gör det 

även möjligt att pröva teorin deduktivt för att således utveckla, styrka eller förkasta den. Den 

erbjuder samtidigt ett tillskott på ett tillsynes litet forskningsfält. I den specifika studien har 

dessa begrepp relevans utifrån empirin, däremot är empirin liten och representerar endast de 

tolv ledare som intervjuats. Begreppens relation till varandra gäller i det specifika fallet, men 

skulle med stor sannolikhet revideras om fler intervjuer gjordes. Det finns heller inga 

orsakssamband i modellen, såsom att en ambition att förändra medför ett dåligt mottagande 

eller att ett bra mottagande skulle medföra att man blir inkännande. Teorin är inte deduktivt 

prövad och den kan därför inte stödjas av några vetenskapliga argument. Jag påstår att syftet 

med studien uppnåddes och menar att förståelsen kring ledarövergångar fördjupats. Samtidigt 

blev jag medveten över hur litet det studerade området är och att situationen som undersökts 

är betydligt mer komplicerad än vad analysen lyckas förmedla. Min förhoppning är att 

resultatet ändå kan bidra till ett ökat intresse för området hos den som läser rapporten. 

 

Hur kulturen initialt upplevs av nytillträdda ledare verkar ha väldigt lite inverkan på hur 

mottagandet i gruppen upplevs. Den ambition ledaren har med sin nya roll verkar också 

frånkopplad upplevelsen av den befintliga kulturen. De bakomliggande orsakerna till ledarens 

ambition eller motivation har i den här studien inte undersökts. Däremot verkar denna aspekt 

ha stor inverkan på den efterföljande processen då ledaren och gruppen förhoppningsvis ska 

bli delar av en gemensam kultur. Hur mottagandet upplevs verkar också avgörande för 

processen. Däremot är faktorerna som påverkar mottagandet i både ur ledares och gruppens 

perspektiv oklara utifrån den här studiens resultat. Formell socialisering eller andra 

inskolningsprogram verkar enligt respondenterna inte vara vitala för processen. Däremot är 

relationsbyggandet mellan ledare och grupp viktig, men verkar främst gynnas av en 

inkännande ambition där inga uttalade krav på snabba förändringar finns.  

Situationen nya ledare möter vid en övergång från ett arbetslag till ett annat är komplicerad 

och mångfacetterad. När forskning visar att detta blir allt vanligare menar jag att denna studie 

ligger rätt i tiden och borde inte vara tillsynes ovanlig av sitt slag. Processen måste få ett 

större erkännande. En ökad insikt om att situationen kan upplevas problematisk, på vilka sätt 
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och således också hur de negativa konsekvenserna kan minimeras behövs.  
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Bilaga 1, Missivbrev 
 

Hej [Namn], 

Mitt namn är Sanna Jonson. Jag läser till personalvetare och tar min kandidatexamen i Juni 

2016. Just nu skriver jag min C-uppsats där jag avser att undersöka hur chefer upplever 

övergången mellan att ha varit ledare för ett arbetsteam för att byta arbete och leda ett annat 

redan befintligt team. Fokus i studien ligger kring de företagskulturella upplevelserna. För att 

studera detta planerar jag att intervjua ett antal chefer som har erfarenhet av en sådan 

situation. [Namn] trodde att du kanske har den erfarenheten? Skulle du kunna tänka dig att 

ställa upp på en intervju i så fall (ca: 30 minuter)?  

 

Naturligtvis är deltagandet frivilligt, likaså att besvara varje enskild fråga. Dessutom är 

deltagarna samt organisationerna anonyma och endast jag kommer att ha tillgång till de 

uppgifter som lämnas. Resultatet från studien kommer att presenteras i en rapport, där svaren 

sammanställs för att hitta likheter och skillnader i upplevelserna. Materialet kommer sedan att 

användas i denna studie och presenteras för lärare och andra personalvetarstudenter på 

universitetet. Jag skulle vara väldigt tacksam om du vill delta och hjälpa mig genom att svara 

på några frågor.  

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2, Intervjumall 

Föranleds av missivbrev (studiens syfte, etiska riktlinjer, anonymitet, resultatets 

användningsområde) 

Kontext 

- Tidigare ledaruppdrag i korthet 

- Nuvarande ledaruppdrag (tid sedan tillträde, introduktion)  

Del I: Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av den företagskultur som existerade i 

den befintliga gruppen initialt i övergångsprocessen? 

- Arbetsteamets storlek? 

- Hur länge har gruppen arbetat tillsammans? 

- Hur ser sammansättningen av gruppen ut? 

- På vilket sätt arbetar dem? (beroende, självständigt?) 

- Med vilka ord kan företagskulturen som upplevdes initialt beskrivas?  

Del II: Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av sina initiala ledarambitioner vid 

tillträdet i den nya rollen samt hur dessa fungerade i mötet med den befintliga gruppen?  

- Vilken var den initiala ledarambitionen och hur fungerade den i gruppen?  

- Hur upplevdes mottagandet av nya ledaren? 

- Beskrivs gruppen generellt som positivt eller negativ till förändringar? 

Del III: Vilka beskrivningar ger den nytillträdda ledaren av vad som hände i den rådande 

kulturen och i ledarskapet under de processer som följde efter övertagandet?    

- Kan man påstå att en anpassning skett? Hur ser den i så fall ut? 

- Hur lång tid tog det innan ledare och grupp blev delar av en gemensam kultur? (om 

så skett)   

- Med dagens vetskap, skulle du tacka ja till jobbet igen? 
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