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Sammanfattning 
Organisationskultur är ett komplext begrepp av stor betydelse för hur en organisation fungerar. I dagens 
samhälle är förändringstakten i organisationer hög. Vid en organisationsförändring har kulturen en stor 
inverkan på utfallet av implementeringen av förändringen. Denna kvalitativa uppsats är skriven på 
uppdrag av ett företag inom bygg- och installationsbranschen som nyligen genomgått en 
organisationsförändring, där den gamla kulturen påverkar organisationen och medarbetares tankesätt. 
Genomförda intervjuer med ledare på olika nivåer inom företaget syftade till att belysa deras 
uppfattningar om kulturen på företaget. Studien har visat att kommunikation och ledarskap har stor 
påverkan på företagskulturen. Det framkom även att det är viktigt för ledare att värna om och involvera 
sina medarbetare, samt att hur man väljer att kommunicera sitt budskap har betydelse för hur det tas 
emot. Idéer och tankar lyfts i uppsatsen för ett framtida arbete med företagskultur. 
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Inledning  

Att organisationskultur och företagskultur är komplexa och mångtydiga begrepp som 
används med stor variation är många forskare eniga om (Whelan, 2016; Bellot, 2011; 
Alvesson, 2015; Jacobsen, 2013). Forskare har i över 30 år försökt definiera begreppet 
och även om de uppnått en slags konsensus kring att det är svårdefinierat har ingen 
lyckats sätta en etikett på det (Bellot, 2011). Vissa forskare härleder begreppet till att 
det handlar om känslor och andan i grupperna, medan andra ser det i relation till hur 
man handlar och agerar inom företaget. Kontentan är att kulturen är av stor betydelse 
för hur organisationer fungerar, från planerade och strategiska förändringar till 
ledarskap och hur medarbetare och chefer samspelar och samverkar med varandra 
(Alvesson, 2015).  
 Schein (2010) skriver att kultur för en organisation är som personlighet för en 
individ, för att betona att organisationskultur är ett fenomen vars inflytande är djupt 
rotat och inte ändras på ett ögonblick. En stark organisationskultur har inverkan på en 
organisations framgång genom att den kan antas samla medlemmarna i en känsla av 
samhörighet och gemenskap som i sin tur kan vara central för hur framgångsrik och 
lönsam verksamheten är. Ett antagande kan göras om att kultur kan ses som en viktig 
taktisk fördel som stödjer en organisation i en allt hårdare omvärldskonkurrens 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 Både organisationskultur och företagskultur förekommer som begrepp, ibland 
med samma eller liknande innebörd och ibland med skilda förklaringar och betydelser. 
Den vanligaste distinktionen mellan begreppen är att organisationskultur knyts 
samman med ett fokus på själva organisationens struktur och mönster, medan 
företagskultur ofta sammanbinds mer till chefernas och ledningens ledarskap samt de 
ideal och värderingar som förmedlas ner i organisationen och framhålls som 
önskvärda (Alvesson, 2015). I denna uppsats har vi utifrån detta valt att inte skilja 
begreppen åt. I dagens samhälle är förändringstakten hög och stora krav ställs på 
organisationer i att anpassa sig då organisationerna dels är beroende av omvärldens 
resurser och stöd för att överleva, men även av sina medlemmars inställning och 
motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vid en organisationsförändring har 
organisationskulturen således en stor inverkan för hur lyckad implementeringen 
kommer bli, vilket är ytterligare ett argument till varför kulturen är viktigt att studera. 
Precis som att kulturen inom ett företag kan ses som en taktisk fördel, kan den också 
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innebära hinder vid en förändring. Vid en förändring bryts invanda mönster hos 
individerna vilket kan skapa osäkerhet och leda till motstånd inom grupperna. En 
enhetlig kultur kan både underlätta och hindra ett förändringsarbete, då kulturen kan 
verka som positiv eller negativ drivkraft (Ferrara-Love, 1997; Jacobsen, 2013; Huy, 
2011; Choi, 2011).  
 Bakgrunden till denna uppsats kommer av en förfrågan från ett stort företag i 
bygg- och installationsbranschen, verksamma i och utanför Sverige. Organisationen 
har nyligen genomgått en omfattande organisationsförändring och påverkas 
fortfarande av denna på olika sätt, varav ett av dem är att den gamla företagskulturen 
påverkar organisationen och medarbetarnas tankesätt. Företagets ledning antyder att 
utmaningen är deras företagskultur.  

Denna studie bör vara av stort intresse både för företag och oss som framtida 
personalvetare. Denna studie bidrar förhoppningsvis med ökad medvetenhet, vidare 
förståelse samt betonar vikten för organisationer att sträva efter och arbeta för en god 
företagskultur. Det bidrar till att fylla ett gap i kunskapsområdet.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att, ur ett ledarperspektiv, beskriva och analysera 
uppfattningar om ett företags organisationskultur. Med ledare avses individer på olika 
chefs- och ledarnivåer inom Företag X.  
 
Frågeställningarna blir således: 

• Vad kännetecknar en god företagskultur enligt ledare på Företag X?  
• Vilka styrkor och utmaningar ser Företag X:s ledare med sin företagskultur?  
• Vilka idéer och tankar har Företag X:s ledare om det framtida arbetet med att 

förbättra sin företagskultur? 

Bakgrund om Företag X 

Denna uppsats är skriven på initiativ av ett större företag inom bygg- och 
installationsbranschen. Organisationen har genomgått förändringar under de senaste 
åren. Den senaste och mest omvälvande förändringen gjordes för att styra in företaget, 
då en ny VD tillsattes samt en omfattande förändring i organisationens struktur 
gjordes. Med förändringarna skapades förväntningar på att den nya VD:ns tillträde 
bland annat skulle resultera i att medarbetarna skulle känna större anknytning till 
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företaget samt ett nytänkande kring styrning och drift av organisationen, då VD:n 
befunnit sig inom branschen sedan en längre tid. Företag X står nu inför en mängd 
olika utmaningar på olika nivåer inom organisationen, från större övergripande frågor 
kopplat till de nedärvda branschkulturerna och värderingarna till mindre frågor, som 
att få varje enskild individ att engagera och känna sig som en del av företaget. På 
begäran är företaget anonymiserat och kommer i denna uppsats benämnas som 
Företag X. 

Begrepp och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för studien 
samt för att skapa förståelse om vårt forskningsområde. Detta framställs under tre 
huvudrubriker: Organisationskultur, Organisationsförändring samt Ledarskap. 
 

Organisationskultur 
Bellot (2011) har i sin artikel samlat olika forskare och teoretikers syn på 
organisationskulturens utveckling och vad organisationskultur egentligen är. Trots 
återkommande försök att definiera organisationskultur har forskare enbart kommit 
fram till att det finns gemensamma nämnare men också skillnader i och med att ingen 
organisation är den andra lik (Bellot, 2011; Ferrara-Love, 1997). I det pågående arbetet 
att fastställa vad organisationskultur är har olika teoretiker hittat fyra gemensamma 
nämnare som återkommer i en kultur oberoende av vilken organisation det är. I Bellots 
(2011) artikel sammanställer och presenterar hon teoretikernas gemensamma 
nämnare som är att organisationskultur existerar, är ett diffust och komplext begrepp 
utan tydlig definition, ett socialt konstruerat fenomen som skapas genom gruppers 
upplevelser och att varje organisationskultur är unik och som hela tiden förändras.  

En motiverande faktor till varför det är viktigt att ha en förståelse om 
organisationskultur, och arbeta med ämnet inom organisationer anses vara för att 
kulturen till stor del styr hur organisationer fungerar. Det kan ge en inblick över 
strategiska förändringar, ledarskap och hur chefer och medarbetare samverkar med 
varandra (Alvesson, 2015).  

Genom att studera organisationskultur ges en inblick i vilka olika perspektiv 
som påverkar en organisation på individ-, grupp- och samhällsnivå. Individer kan 
tillhöra flera olika arbetsgrupper och har således en mängd olika horisontella och 
vertikala relationer som påverkar dess agerande. Förutom samspelet mellan individer 
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och deras grupper påverkar även yttre faktorer organisationen. Nationella och globala 
förhållanden kan exempelvis påverka genom ekonomiska, kulturella, juridiska och 
politiska faktorer som organisationen måste förhålla sig till (Alvesson & Sveningsson, 
2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014) .  

Studier visar att organisationskultur kan kopplas till olika slags utfall inom 
organisationen och att en stark organisationskultur har inverkan på en organisations 
framgång och lönsamhet. Detta genom att kulturen kan antas samla medlemmarna i 
en känsla av samhörighet och gemenskap (Whelan, 2016; Schein, 2010). Kultur inom 
en organisation förklaras vara stabilt och djupt rotat, likt personlighet hos en individ, 
och är därför något som enbart kan förändras över en längre tid (Schein, 2010). 
Ferrara-Love (1997) skriver att för att en organisation ska kunna förändra sin kultur, 
krävs det att det finns en vision om den önskvärda kulturen man vill uppnå. Mönster 
och beteenden som alltid har funnits i organisationen behöver brytas och nya 
beteenden och handlingar måste ersätta dessa, vilket kan vara svårt eftersom 
människor generellt inte gillar att bryta mönster och gamla vanor. Två nyckelvägar 
lyfts fram för att förändra företagskulturen. Den första är att se till att medlemmar i 
organisationen förstår och införlivar de nya värderingarna och tankesätten, och den 
andra är att rekrytera och socialisera in nya medlemmar till organisationen för att 
skapa nytänkande (Ferrara-Love, 1997). Ett tredje sätt att arbeta med 
organisationskulturen inom ett företag är att bygga upp en ny kultur där medarbetarna 
verkar som goda ambassadörer. Fokus bör ligga på att ha ett varumärke som tydliggör 
vad organisationen står för och var den är på väg i framtiden. Organisationen bör 
sträva efter att arbeta med medarbetarnas uppfattningar och inställningar till 
kulturen, då de är ambassadörer för varumärket. Det är viktigt att det finns tydliga 
riktlinjer för hur den anställde ska agera inom organisationen samt hur denne skall 
representera organisationen internt, men också externt. Tydliga värderingar som 
genomsyrar verksamheten och som konkret visar sig i handlingar visar vad 
organisationen står för, och tydliggör för människor inom organisationen hur de ska 
förhålla sig och agera. Det är viktigt att medarbetarna har insikt över vilka mål som 
finns och den övergripande strategin organisationen arbetar med, detta för att hjälpa 
dem att kunna förmedla vidare den önskvärda kulturen (Lingham, 2013).  
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Kommunikation 

Bygg- och industribranschen är en mansdominerad bransch med en dominerande 
maskulin jargong beskrivet i studier gjorda med fokus på den specifika branschen 
(Ness, 2012; Watts, 2009). En sådan typ av jargong är inte något som finns redan från 
början på en arbetsplats och inte heller något som existerar på grund utav att det 
mestadels är män som arbetar på arbetsplatsen. Jargongen är istället någonting som 
konstrueras genom interaktion mellan medarbetarna. Worrall, Harris, Stewart, 
Thomas, & McDermott (2010) skriver i sin studie om vad som anses vara de största 
barriärerna till varför kvinnor inte kommer in i bygg- och industribranschen. Det 
handlar om attityder, beteenden och uppfattningar mot att vara kvinna i branschen.  
 Att sträva efter att ha en bra kommunikation inom en organisation är värdefullt 
då det kan medföra fördelar som en stark identitet, förändringar av attityder hos 
målgrupper och relationsskapande (Olsson & Johansson, 2013). Forskning om intern 
kommunikation som pågått under en lång tid har visat på värdet för organisationer att 
arbeta med detta. Bland annat så har ledares och chefers kommunikation stor inverkan 
på effekten av organisationsförändringar, implementeringen av mål och 
medarbetarengagemang (Olsson & Johansson, 2013; Eriksson & Sundgren, 2005). 
Den lyckade effekten av kommunikationen mellan organisationen och målgruppen 
kommer på grund av att en dialog förs mellan dessa i syfte att bygga relationer. Med 
det skapas också en samsyn för hur individerna uppfattar organisationen (Olsson & 
Johansson, 2013).  
 Choi (2011) skriver i sin artikel om att många förändringar fallerar på grund av 
att ledare underskattar den centrala, viktiga rollen de har i en förändringsprocess. 
Samtliga individer på ledande positioner, inklusive ledningsgruppsmedlemmar, 
behöver reflektera över hur de kommunicerar skriftligt och muntligt, men också 
genom sina handlingar för att vara goda ambassadörer genom 
implementeringsprocessen (Jacobsen, 2013; Huy, 2011). Interaktioner samt hur man 
tilltalar varandra har identifierats som ytterligare dimensioner i hur motstånd kan 
yttra sig och utvecklas. Motstånd kan alltså minska genom att ha en god dialog med 
varandra (Pieterse, Caniëls, & Homan, 2012; Matos, Simoes & Esposito, 2014). Vid en 
förändring är det också en fördel att ha ett öppet och deltagande klimat inom 
organisationen (Choi, 2011). Att dela information vid lämpliga tillfällen kan ha en 
fördelaktig inverkan på medarbetarnas attityd och inställning till förändringen. Ett 
budskap bör kommuniceras lika starkt muntligt som skriftligt och i ledningens 
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handlingssätt, vilket kan kopplas till symboliskt ledarskap. Det refererar till hur 
ledningen porträtterar organisationen för medarbetarna, samt hur ledningen 
fokuserar på vad som är, förutsätts eller önskas ska vara centralt och karaktäristiskt 
för den. Syftet är också att skapa en subjektiv betydelse och medvetenhet om 
organisationens situation och miljö, ett utmärkande unikt drag för att skapa en enad 
uppfattning om organisationen (Hogg & Terry, 2001).  
 Medarbetarna är en viktig grundsten i ett företag, och fler borde inse vikten av 
att arbeta för dem (Kryger-Aggerholm, Esmann-Andersen & Thomsen, 2011). Ett sätt 
att arbeta med detta är via intern “employer branding” vilket beskrivs som en 
meningsskapande och relationsbyggande process som bör genomsyra hela 
organisationen. Ett arbete med detta menar Kryger-Aggerholm m.fl. (2011) går ut på 
att medarbetarna blir mer involverade i organisationen och att man ser vikten av att 
hålla en god relation mellan organisationen och dess anställda. Yttre faktorer såsom 
med- och motgångar, exempelvis ekonomiskt, påverkar relationen till de anställda och 
behöver ständigt arbetas och förhandlas med för och med de anställda/blivande 
anställda.  
 

Organisationsförändring  
Organisationer förändras hela tiden i struktur, storlek och processer och en förändring 
som tidigare kunde ta flera decennier kan idag genomföras över bara ett år eller några 
månader (Ferrara-Love, 1997; Caughron & Mumford, 2012). Förändringar sker inom 
organisationer för att följa med och anpassa sig efter omvärldens utveckling, då alla 
organisationer är beroende av omvärldens tillgångar och stöd för att överleva. En del 
att ta i beaktande gällande förändringsarbete är om det är proaktivt eller reaktivt, alltså 
om organisationen förändras innan något inträffat eller som följd av en händelse 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 En stark och enhetlig kultur kan lätt bli ett hinder för förändring när det kommer 
till organisationer. Kultur ger grupper ett speciellt sätt att betrakta världen på och 
desto starkare kultur som återfinns, ju mindre vilja brukar det finnas för att förändra 
saker inom organisationen. I en sådan grupp kan försök att ändra kulturen ofta 
upplevas som ett påhopp på den kollektiva tillhörigheten, vilket i sin tur kan leda till 
starka motstånd mot förändringar. Motstånd mot förändring behandlas ofta som 
motsats till uppslutning och medan en del menar att det snarare borde ses som två 
punkter på varsin ände av en skala. Det understryks av att grunden i alla organisationer 
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består av enskilda människor och att det är genom att förstå hur förändringar påverkar 
enskilda människor vi även kan förstå motstånd mot förändring (Jacobsen, 2013). Huy 
(2011) menar att desto starkare en motståndskraft är ju svårare kan det bli att 
genomföra en förändring. En del i att hantera motstånd mot förändring är hur 
ledarskapet bedrivs. Studier visar på vikten av att en ledare fokuserar och belyser 
möjligheterna vid en förändring, då det kan resultera i mindre negativa inställningar 
hos medarbetarna. Om ledaren dessutom kan omvandla motstånd till uppslutning, kan 
det innebära en stark drivkraft och underlätta förändringen (Choi, 2011; Eriksson & 
Sundgren, 2005).  
 
Företaget - struktur, styrning och storlek 

En central styrning är ett styrningssätt som betonar standardisering och 
förutsägbarhet, vilket gör att åsikter och personliga bedömningar från medarbetare är 
icke önskvärda (Jacobsen, 2013). Avvikelser och problem som fångas upp i den 
operativa nivån måste skickas uppåt i led till ledningen för att de ska bli åtgärdade. Det 
vill säga, att förändringsförslag som kommer från de lägre leden måste gå igenom 
många led och tillslut godkännas uppifrån. Detta kallas också för en “top-down” 
strategi, där den formella ledningen har en central roll vid exempelvis beslutsfattande. 
Vidare skriver författaren att centralisering ofta sägs vara en förutsättning för att stora 
förändringar ska kunna ske, men att det däremot ofta skapas ett kraftigt motstånd då 
många anställda berörs. En stark ledning är viktig i dessa typer av 
förändringsprocesser där det annars kan skapas många förhandlingar, kompromisser 
för anställda och knappt någon förändring sker till slut. Eriksson och Sundgrens 
(2005) studie gjord på ett stort läkemedelsföretag visar dock på att den strikta “top-
down”-strategins lämplighet i stora organisationer minskar på grund av den hårda 
konkurrensen och snabba förändringar i omvärlden, då dessa kräver ett nytänkande i 
förändringsprocesser.  
 Jacobsen (2013) diskuterar skillnader mellan större och mindre organisationer 
i förändringsprocesser och menar på att det kan verka som att det är svårare att 
förändras för en större organisation än vad det är för en mindre. Varför det är så skulle 
kunna bero på att stora organisationer oftast innebär komplexa organisationer fyllda 
med rutiner, procedurer, hierarkiska skikt och många olika enheter och individer. 
Detta gör att det är svårt för stora organisationer att få alla att gå åt samma håll, jämfört 
med mindre organisationer där saker och ting oftast är mer överskådligt. Jacobsen 
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(2013) skriver vidare att på grund av att större organisationer innehåller många 
människor och grupper, kan detta också medföra mer motsättning till förändring. 
Anledningar till det kan vara att det finns en mängd olika intressen, subkulturer, 
normer och olika perspektiv. I motsats till detta så finns det också de som hävdar att 
stora organisationer står sig bättre vid förändringar då dessa har tillgång till fler 
resurser, som vidare innebär att valmöjligheterna vid en förändring och vägar att gå 
blir fler.  
 

Ledarskap 
Ledarskap, likt begreppet kultur, är också ett begrepp som innefattar många olika 
delar. En del förklarar komplexiteten som att ledarskap är antingen ett beteende en 
individ kan erhålla eller något som man föds med, medan vissa tror att ledarskap 
handlar om att förbättra sitt sociala och professionella liv (Northouse, 2016; Riggio & 
Mumford, 2011). Alvesson (2015) skriver om ett kulturellt synsätt på ledarskap, hur 
ledares handlingar påverkar kulturen så som värderingar, känslor, tagna beslut och 
hur grupperna handlar i olika situationer. I dessa och andra sociala sammanhang är 
ledarskapet en process där uppfattningar och tolkningar av det som sägs och ageras är 
avgörande (Northouse, 2016). Ledarskap kan utöver diskursen om huruvida det är en 
medfödd talang eller erhållen kunskap, också anses handla om förståelsen av komplext 
mänskligt beteende och mellanmänskliga relationer (Riggio & Mumford, 2011). I en 
studie av Schmidt m.fl. (2014) analyseras enkätsvar som industriarbetare svarat på. 
Resultatet visar på vikten av ett stödjande ledarskap för medarbetares psykiska och 
fysiska hälsa och som ett resultat av välmående personal har det således en positiv 
inverkan på ett företags lönsamhet och effektivitet. Ett ledarskapsbeteende som stödjer 
medarbetarna genom att vara aktivt delaktiga i deras prestationer och välmående, kan 
bland annat få frånvarotalen att sjunka. 
 Inom organisationer får ledarskap många gånger en innebörd som omfattar 
nästan allt en chef utövar i sin yrkesroll, men Alvesson (2015) skriver att skillnad kan 
göras mellan ledarskap och chefskap. Det senare är ett mer formellt sätt att handla på 
utifrån organisationens behov och krav medan ledarskap kan anses handla om mjuka 
aspekter som exempelvis inflytande hos människor och värderingar. Alvesson (2015) 
betonar att oavsett hur man är som chef påverkar denne till stor del kulturen i 
organisationen. Exempelvis ekonomiskt styrda och mätningsfokuserade chefer 
påverkar och förstärker en sådan kultur och påverkar därmed både tänkandet kring 
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detta och värderingar. Andra studier beskriver att företagets ledning, specifikt VD:ns 
involverande, har stor betydelse för vilken organisationskultur som återfinns inom 
företaget (O’Reilly, Caldwell, Chatman, & Doerr, 2014; Hartnell, Kinicki, Schurer 
Lambert, Fugate, & Doyle Corner, 2016). I en studie av O’Reilly m.fl. (2014) gjord på 
32 stycken IT-företag i USA visas på att det finns återkommande mönster när de 
studerat organisationskulturer ihop med vilken slags företagsledning organisationen 
har. Baserat på deras studie finns en koppling mellan en VD:s personlighet till 
organisationskulturen inom en organisation och dessutom till organisationens 
prestation. Författarna menar på att en VD:s personlighet påverkar organisationens 
kultur, precis som Alvesson (2015) menar på att chefer påverkar kulturen. Bland annat 
så kommer en VD som upplevs mer öppen till förändringar till större del att associeras 
till en organisationskultur med högre anpassningsförmåga, än en VD som är mer 
stängd för förändringar. Samma sak gällande exempelvis en VD med hög 
resultatinriktning som till större del förmodligen kommer ha en företagskultur som 
blir mer resultatinriktad än en företagskultur som är det motsatta. Hartnell m.fl. 
(2016) har i deras studie också undersökt hur interaktionen mellan en VD:s ledarskap 
och organisationskultur inverkar på organisationens prestation. En fältstudie av Huy 
(2011) genomförd på en stor teknikfirma visar starka indikationer på att chefskap och 
i denna artikel mer specifikt, mellanchefer, kan verka som huvudsaklig bidragare till 
hur väl en implementering av en top-down strategi och förändring kan ske inom 
företaget.  

Metod  

I detta avsnitt presenteras och förklaras valet av metod, urval, hur data samlats in och 
bearbetats samt etiska överväganden. 
 

Val av metod 
Uppsatsen skrivs på uppdrag av Företag X, en utmaning presenterades som var central 
och aktuell för deras verksamhet. Utmaningen handlade om kulturen inom deras 
organisation och verksamhet. För att tillgodose både företagets intresse och kraven på 
en akademisk uppsats formulerades syfte och frågeställningar med en akademisk 
inriktning knuten till organisationskultur och förändringar.  
 Det saknas kunskap om ledares uppfattningar om hur de uppfattar sin 
företagskultur. För att undersöka deras uppfattningar, synvinklar och erfarenheter 
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valdes en kvalitativ inriktning med intervjuer som metod, eftersom så fylliga och 
detaljerade svar som möjligt önskades från informanterna (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Informanternas tankar och upplevelser var datainsamlingens 
centrala område därför föll sig valet på att genomföra en kvalitativ istället för en 
kvantitativ studie naturligt.  
 För att kunna göra en kvalitativ studie om det komplexa ämnet organisations- 
och företagskultur möjlig, formulerades en lista på ett antal mer konkreta begrepp som 
förklarar ämnet: ledarskap, gruppsammansättning, jargong och stämning i gruppen. 
Dessa blev också teman som bildade strukturen för intervjuguiden.   
 

Litteratursökning 
Litteratursökningar genomfördes i olika databaser men framförallt i EBSCO, samt i 
litteraturlistor från Personalvetarprogrammets olika kursplaner. De sökord vi använde 
oss av var: organizational culture, organizational change, cultural change, supportive 
leadership, leadership, communication samt construction industry. Sökningarna gav 
träffar på en stor mängd artiklar, dock var det få artiklar som specifikt berörde vårt 
ämne om uppfattningar av kultur, samt relaterade till syftet och frågeställningarna. 
 

Urval 
Efter ett telefonmöte med en person inom HR-funktionen beslöt vi att 
organisationskulturens inverkan på företaget och anställda skulle bli utgångspunkt för 
vår uppsats. Kontakt togs med HR-chefen för vald region för att informera om studien 
och dess syfte. Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) gjordes genom att vi av HR-
chefen fick en lista på 118 ledare som inte var sjukskrivna eller långtidslediga inom det 
valda geografiska området. Med ledare avses individer på olika chefs- och ledarnivåer 
inom Företag X, exempelvis avdelningschef, områdeschef och projektledare. Av denna 
lista gjordes två urval varav det första gällde anställningstid. En lägsta gräns på 24 
månader sattes för att försäkra oss om att informanterna arbetat ett tag inom 
organisationen och hunnit bilda sig en uppfattning om den. Det andra urvalet var 
geografiskt, då möjlighet att åka runt i flera delar av regionen inte var möjligt. De två 
största kontoren i regionen valdes ut och listan komprimerades till de 29 ledare som 
var knutna till de två kontoren. HR-chefen för regionen ombads skicka ut ett mail till 
dessa ledare med information och en förfrågan om att ställa upp på intervjuer med oss. 
En dag senare skickade vi även ut ett mail med förfrågan om att ställa upp på intervju, 
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information om studien, uppsatsens syfte samt anonymisering för de som deltar 
(Bilaga 1). Av dessa 29 ledare tackade sex ledare med olika befattningar inom företaget 
ja till intervjuer, som vi bokade in. Vidare hölls en intervju med en person ur HR-
funktionen för att få dennes syn på samma teman och frågor som de sex andra 
informanterna svarade på.  
 

Genomförande 
För att säkerställa att vi skulle få svar på våra frågeställningar och leda in informanten 
på det berörda undersökningsområdet skapades en semistrukturerad intervjuguide 
(Bilaga 2; Bryman, 2011). Detta samtalsstöd underlättade för oss att ställa följdfrågor, 
ändra ordningen på valda frågor, samt kunna ställa nya frågor allt eftersom 
informanten svarade.  
 Fem av intervjuerna genomfördes på företagets kontor i vald region, i avskilda 
mötesrum. Två av intervjuerna genomfördes på telefon, då informanterna inte hade 
möjlighet att träffas. I början av varje intervju återupprepades de fyra forskningsetiska 
kraven, alltså att informanten kunde avbryta intervjun, hoppa över frågor, vad vi skulle 
använda inspelningen och uppsatsen till samt att allt skulle anonymiseras (Bryman, 
2011). Därtill förklarade vi hur vi valt att tolka begreppet företagskultur och hur det 
knöt an till syftet med uppsatsen, men också för att skapa en förståelse hos 
informanten inför fortsättningen av intervjun. Intervjuerna spelades in. En av oss var 
intervjuledare medan den andra hade en mer passiv roll och antecknade, såg till att vi 
berörde samtliga delar av intervjuguiden samt kunde flika in med följdfrågor vid 
behov. 
 

Bearbetning av data och analys 
Bearbetningen av data började i anslutning till intervjuerna, då vi direkt efter 
intervjuerna diskuterade och förde minnesanteckningar. Transkriberingarna av 
intervjuerna delades upp så lika som möjligt, en av oss tog fyra stycken och en tre 
stycken. Då detta gjorts läste vi igenom varandras transkriberingar, både för att få en 
helhetsbild av intervjuerna i efterhand men också för att se att vi förstått 
informanterna på samma sätt. Efter att vi verifierat varandras transkriberingar 
raderades samtliga ljudfiler.  
 De transkriberade intervjuerna bearbetades genom att texten reducerades för 
att göra transkriberingarna mer hanterbara och hitta mönster i texten, vilket innebar 
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att delar som inte ansågs intressanta eller användbara för studiens syfte togs bort. 
Kvarvarande data kodades för att identifiera huvudsakliga nämnare i texten, för att 
senare kunna tematisera dem under gemensamma ämnen som ansågs peka mot 
organisations- och företagskultur (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014; Rennstam & 
Wästerfors, 2015). Dessa kan avläsas i resultatet som rubriker. Efter tematiseringen 
analyserade och diskuterade vi materialet för att komma fram till slutsatser av datan, 
som sedan sammanfattades i löptext och kompletterades med talande citat (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). 
 

Etiska överväganden 
Inom all forskning finns det en mängd aspekter att ha i åtanke för studiers 
trovärdighet. De fyra forskningsetiska principerna (Bryman, 2011) är en viktig del vid 
genomförandet av en studie och vi har på följande sätt arbetat för att uppfylla dem: Ett 
informationsmail skickades ut innan de tackat ja eller nej, varje intervju inleddes med 
en kort sammanfattning av samma information och att deltagandet var frivilligt. Varje 
intervju avslutades med de när som helst fick maila eller ringa om ytterligare frågor 
dök upp. De fick även information att de när som helst fick passa på frågor eller avbryta 
intervjun. Identiteten på informanterna tillsammans med inspelningarna och 
transkriberingarna har anonymiserats, avkodats och döpts om. Även regionen och 
namnet på företaget har anonymiserats. Materialet används endast i det syfte som 
informationskravet behandlat. 

Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna med ledare på 
Företag X, under de tre rubrikerna En god företagskultur, Styrkor och utmaningar 
idag för Företag X samt Förslag och idéer för framtida arbete med företagskulturen.	
Under varje rubrik följer underrubriker som skapats utifrån teman som sammanfattar 
de gemensamma nämnarna i resultatet.  
 

En god företagskultur 
Följande avsnitt redovisar vad ledarna på Företag X upplever är en god företagskultur. 
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En ledare som utvecklar 

För en god företagskultur lyfts ledarskap som en viktig punkt av informanterna. I 
intervjuerna beskrivs det som viktigt att stödja och hjälpa sina medarbetare men också 
att finnas till som en förebild. Det handlar också om vilket slags arbete med och för 
gruppen som en ledare har möjlighet till i sitt dagliga arbete. “Jag som chef ska ju 
egentligen bara jobba med utvecklingen av medarbetarna och så lite operativt som 
möjligt, det är ju en dröm!” (Informant 5). 
 
Vidare förklaras det som viktigt att stämningen i en arbetsgrupp är bra och att alla i 
gruppen fritt kan uttrycka vad denne tycker och tänker, samt möjligheten att kunna 
ställa vilka frågor som helst. Att som ledare agera med ett sådant ledarskap som gör att 
gruppen klättrar uppåt och utvecklas nämns också som en viktig punkt, samtidigt som 
ledaren ska kunna ställa krav på folk runt sig. En del av ledarskapet i ett arbete för en 
god företagskultur handlar om mottagning. Det kan exempelvis handla om hur man 
som chef och ledare tar emot ny personal och att det sätter grund för det fortsatta 
arbetet med medarbetaren och gruppen. En annan uppfattning handlar om hur man 
kan skapa trygghet hos den anställde, som en ledare bör vara medveten om är viktigt.  
 

”Jag tror att man [den anställde] behöver veta vad man har för typ av ansvar 
och befogenheter. Då någonstans kan folk börja agera och jobba inom givna 
ramar. Då blir det oftast kreativt och folk tar ansvar, det blir effektivt” 
(Informant 6). 

 
I enighet med vad informanterna anser vore önskvärt i ett ledarskap berättar HR-
funktionen också att det vore önskvärt att kunna minska antal anställda under vardera 
chef/ledare, då dessa idag har ansvar för ganska stora verksamheter. Detta skulle 
kunna enligt hen göras genom att företaget inför fler chefer för att skapa mindre 
grupper. 
 
En balans i arbetet  

När det handlar om hur informanterna anser att arbetet och arbetsuppgifterna ska 
vara utformade inom en god företagskultur finns några återkommande uppfattningar. 
Informanterna pratar om att det ska finnas en balans i arbetsbelastningen, om det varit 
en period med mycket jobb och övertid behöver det komma en lugnare tid för 
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återhämtning. Vidare pratar de om vikten av att arbetet behöver vara utmanande och 
inspirerande för att det ska vara utvecklande så att det inte uppstår en tristess och att 
de tröttnar. Informant 3 säger om vad som krävs för att trivas med sitt arbete: 
 

“[...] har du… Rätt mängd arbete under dagarna, under veckorna, under 
månaderna att utföra, som stimulerar dig… Och även utmanar dig, så tror jag 
att det är en väldigt bra förutsättning. [...] jag tror också att man behöver kunna 
mäta sitt arbete i slutet av dan, slutet av veckan eller slutet av månaden. För att 
se vad du har presterat tillfredsställande. Se någon slags resultat av det man 
har gjort” (Informant 3). 

 
En grupp att trivas i 

Uppfattningar om hur en person bör vara för att passa in i de olika informanternas 
arbetsgrupper är många, men liknar till stor del varandra. Flera av informanterna 
lägger tonvikt i ett välfungerande samarbete, att vara hjälpsam samt att ha förståelse 
för att människor jobbar olika, men också att vara öppen och villig att ta emot hjälp. 
 

”[...]är det någon som kan saker bättre än en själv så är det härligt, det finns 
inget bättre nästan, för då innebär det att det inte bara är en som drar i ett snöre 
utan fler som tycker i. Och det tycker jag präglar många utav dom som jobbar i 
denna grupp” (Informant 6). 

 
Vidare lyfts egenskaper för att passa in i de olika grupperna som bland annat att vara 
kunnig inom sitt yrke, vara strukturerad samt att kunna balansera kortsiktiga och 
långsiktiga mål. Några informanter pratar om att tänka innan man talar i meningen 
att vårda sitt språk, men understryker samtidigt starkt vikten av att ha högt i tak samt 
kunna och tillåtas säga vad de tycker och tänker. 
 

Styrkor och utmaningar idag för Företag X 
Följande avsnitt redovisar vilka styrkor och utmaningar ledarna på Företag X upplever. 
 
En ledares betydelse för medarbetaren  

Utöver synen på styrning inom Företag X pratar informanterna även om själva 
ledarskapet och dess betydelse både för organisationen och för den enskilde 
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medarbetaren. Vissa informanter uttrycker att strukturen inte ännu satt sig i företaget 
efter förändringen, samt att ledare inte kan förmedla den trygghet eller klarhet som 
medarbetarna behöver. Utmaningar förklarades bland annat som att det saknas tydliga 
direktiv och en basstruktur i hur de ska arbeta, och att många arbetar på olika sätt. En 
informant uttrycker sin utmaning: “[...]just nu är att jag har en hel del personer som 
upplever att företaget är påväg åt fel håll. Så min utmaning är att se till att dessa inte 
ger upp” (Informant 6). 
 
Flera av informanterna pratar om Företag X:s värderingar och riktlinjer för hur de ska 
arbeta i positiva ordalag, men beskriver att det även där finns utmaningar både bland 
ledarna och i att förmedla dem till medarbetarna. En av informanterna förtydligar 
problematiken med värderingsarbetet och hur det kan påverka känslan av tillhörighet:  

 
“När man själv känner att värderingsbitarna som vi säger att vi ska agera efter 
inte görs så börjar det göra ganska ont inom mig då jag är väldigt 
värderingsstyrd som person[...]. [...] när vi som bolag säger en sak med 
värderingar och hur vi ska agera och sen gör på ett annat sätt så har, i alla fall 
de två senaste åren, min tillhörighet minskat ganska rejält” (Informant 6). 

 
En tuff jargong 

Jargongen inom företaget och arbetsgrupperna uppfattas till stor del likadant av 
informanterna. Den beskrivs som bland annat ”hård men hjärtlig”, ”grabbig”, ”tuff 
jargong”, ”tuff men inte så hård” samt att “folk är vänliga mot varandra”. Beroende på 
graden av respekt mellan individer i arbetsgrupperna, är kommunikationen mer eller 
mindre rättfram. Montörernas nära samarbete lyfts som positivt men att det också 
finns en baksida i att det kan bli en tuff jargong och arbetsmiljö. HR-funktionen pratar 
också om denna jargong och menar att man i grupperna uppfostrar varandra hårt, och 
att det börjar redan då en person kommer in som lärling i gruppen. Detta kan också 
leda till att det senare blir svårt att slå sig ur kulturen som skapas. Åsikterna går isär 
lite mellan informanterna, de flesta anser att jargongen bör förändras medan några 
trivs med den befintliga. Flera informanter nämner kopplingen mellan branschen 
företaget är verksamt i och jargongen. Branschen diskuteras som mansdominerad, och 
att en större mix mellan individer vore önskvärt. Denna diskussion även får stöd i vad 
HR-funktionen säger:  
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“[...] för det är farligt när alla är stöpta i samma form. Då får man också samma 
kultur, vilket kan vara bra om det är en bra kultur, men jag är inte säker på att 
det är det i alla lägen hos oss” (HR-funktionen). 

 
Informanterna tror framförallt att fler kvinnor inom företaget skulle kunna leda till en 
annan typ av jargong. Ett exempel som lyfts är företagets huvudkontor där det arbetar 
fler kvinnor och att jargongen där är av en annan typ. Det råder generellt en stor brist 
på kvinnor inom branschen och det kan vara rätt tufft att vara kvinna då deras 
förutsättningar är annorlunda ute på byggena. Vidare berättas att respekten för 
kvinnor finns hos männen, men att de kanske inte är medvetna om hur de 
kommenterar eller säger saker, i och med den kultur som många omedvetet bär med 
sig. Trots bristen på en mixade arbetsgrupper lyfter HR-funktionen att resan mot en 
bättre kultur och jargong inom företaget går åt rätt håll:  

 
”[...] men jag tror faktiskt att vi har gjort ett bra [arbete], vi är absolut inte 
framme på något sätt men, jag tror ändå att vi har gjort en ganska bra resa på 
många sätt, alltifrån att det har varit och säkerligen fortfarande är på vissa 
ställen, väldigt, väldigt grabbigt. […] så, jag tycker att det har tynat bort mer 
och mer, det verkar som att folk skärper sig, trots att vi inte har lyckats att 
rekrytera in särskilt mycket kvinnor” (HR-funktionen). 

 
Några informanter upplever att många inom företaget tänker för mycket på sig själva 
och en önskan är att kunna lyfta blicken och tänka mer på det stora hela. HR-
funktionen reflekterar över hur det ser ut i samspelet mellan grupperna. Vardera enhet 
ser mycket till sig själv, vilket HR-funktionen menar beror på att företaget måste följa 
upp enheterna noggrant var för sig, markera vad som är rätt och fel samt styra hur 
ekonomin sköts. Det finns en upplevelse av en vi-och-dom-känsla mellan tjänstemän 
och montörer, och att det är en rätt så tuff stämning grupperna emellan.  

 
”Inte från oss, men från montörernas sida. Jag har själv varit montör. […] då 
märkte jag att det var så otroligt mycket vi och dom. Och sen när jag gick över 
som tjänsteman på riktigt så fick jag det liksom bekräftat. Det kom från 
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montörerna. Har aldrig känt att det var detsamma från vårt håll nu” (Informant 
4). 

 
I vissa arbetsgrupper har sättet man tilltalar varandra på förändrats positivt genom att 
aktivt ha reflekterat över de slentrianmässiga tilltalen, medan det i andra grupper inte 
har förändrats. För att arbeta med kommunikationen i en arbetsgrupp berättar en 
informant att det genomförts seminarier med fokus på kultur och värderingar ute på 
arbetsplatsen. Det är dock en utmaning att få medarbetarna att förstå det verkliga 
värdet i uppgiften, något som är enklare på tjänstemannanivå där man är mer van att 
jobba med mjuka frågor på ett sådant sätt.  

 
“[...] lite mer besvärligt ute på byggena, lite ’åh suck oj, vad ska vi...’, och det är 
inte så jävla kul tycker dom, att sätta sig i en grupp och diskutera det här 
problemet och komma fram till något, alltså man är ganska anti…” (Informant 
3). 

 
Flera informanter upplever att det finns en negativ ton i kommunikationen som 
kommer från ledningen. Mycket information som skickas ut handlar om vad 
informanterna förklarar som tidsredovisning, påminnelser om attestering av fakturor 
och andra påminnelser om ekonomiska frågor. Flera menar att de som sköter tidigare 
nämnda uppgifter bör kunna undantas den informationen, och att informationen 
istället bara går till de som inte sköter sig. Upplevelserna är att för lite positiv 
information förmedlas ut till dem, samt att de inte får nog mycket positiv feedback från 
ledningen.  

 
“[...] Vilket är, tror jag, väldigt tröttsamt för många. [...] Prata mindre om det 
som går dåligt, man ska inte sopa det under mattan men, de som gör ett dåligt 
jobb, de får hantera det, men lyft upp alla andra som gör det bra. Det behövs, 
för att få en positiv stämning i företaget” (Informant 1). 

 
En balans i hur man styr  

Organisationsförändringen som skett har enligt vissa informanter skapat oro och 
turbulens. De förändringar på företaget och på kontoren har bidragit till en skakig 
känsla av att man är inne på fel spår enligt informanterna, vilket de tror kan vara en av 
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anledningarna till att folk säger upp sig. Att företaget övergått till en direkt 
toppstyrning och att de som haft en frihet i beslutsfattande därför nu upplever att en 
fyrkantighet lyfts också som en anledning till att medarbetare lämnar företaget. HR-
funktionen anser att företaget har en speciell kultur likt en “småstadsmentalitet”, som 
lämnar väldigt lite utrymme eller förståelse för någon slags central styrning. Detta gör 
att minsta centrala process som ska införas blir en utmaning, när alla har sin egen vilja 
och inställning till hur den egna affären ska skötas.  
 
Ett flertal informanter lyfter att Företag X aktivt arbetar för att behålla sina anställda 
som signalerar att de överväger att byta jobb genom att se vad individen är i behov av 
för att vilja stanna. De berättar att de upplever att företaget har en balans mellan att 
försöka behålla kompetent personal och att acceptera att vissa individer vill och 
behöver gå vidare på ett så positivt sätt som möjligt. Alla medarbetare klarar inte av ett 
fritt arbete inom givna ramar och behöver mer stöd från företaget, när detta inte är 
tillräckligt kan det innebära att vissa personer inte kan jobba kvar. Flera informanter 
belyser att företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter i form av utbildningar samt 
horisontella och vertikala karriärvägar för de som uttrycker att de vill vidare inom 
företaget. De senaste åren har varit rätt tuffa med hög arbetsbelastning och mycket 
förändringar och förutsättningarna att göra ett bra jobb har varit sämre. Ett flertal 
röster vidhöll att det har gått bra mycket tack vare att de varit omgivna av “bra 
människor”, det anses dock fortfarande vara mycket kvar att göra. Samtliga talar om 
utmaningen både i att motivera sina medarbetare och att hantera och förmedla de 
direktiv som kommer uppifrån. 

 
“[...] men det har ju varit, gått lite knackigt för [Företag X] ett tag, och det… 
Liksom, gör ju att folk inte tycker att det är lika kul längre, det märks ju liksom, 
det är klart… Att det klagas mer och, ehm, det, framförallt då på ledningen” 
(Informant 1). 

 
En grupps betydelse för att stanna  

Samtliga informanter uttrycker att de trivs bra i sina arbetsgrupper, att de har en bra 
balans och framförallt ett gott samarbete inom sina grupper. De berättar att det finns 
utmaningar i att välkomna nya medlemmar till sin grupp, men att deras grupper är 
duktiga på att ta emot och utnyttja varandras olikheter. Ingen av informanterna menar 
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att de systematiskt reflekterar över stämningen i sin grupp på ett formellt sätt, utan 
hanterar ämnet på olika sätt.  

 
“[vi har] HR-avdelningen som kommer ut ibland och pratar lite kultur och 
värderingar, men det är ingenting vi själva kallar till möte för att reflektera 
över” (Informant 4). 

 
“[...] vi har ju medarbetarundersökningen och då brukar vi reflektera 
tillsammans, då brukar jag berätta för alla hur det ser ut. Och då brukar vi 
komma fram till att vi har det väldigt bra och att det ser rätt så bra ut” 
(Informant 5). 
 
“[...] vi har det så pass öppet i vår grupp och känner varandra så pass väl, så är 
stämningen väldigt dålig så pratar vi om det. Men sen försöker vi fokusera 
vidare” (Informant 6). 

 
Informanterna uttrycker olika anledningar till varför de stannat inom företaget och 
lyfter gruppen och dess gemenskap som stark bidragande faktor. Den mest 
förekommande upplevelsen är att när människor trivs med det de gör och med vilka 
det gör det med, samt att de känner en trygghet i sitt arbete stannar de. Andra faktorer 
som nämndes var “bra stämning i gruppen”, “lönen”, “utmanande arbetsuppgifter” och 
trots den upplevda turbulensen så tror man på företaget som helhet. Det upplevs bland 
annat som att Företag X är proffsiga och ligger i framkant i branschen när det kommer 
till praktiska förutsättningar som kontor och lokaler, stödfunktioner och 
personalförmåner. En annan informant menar på att nedgångar efter 
omorganisationer kommer i cykler inom alla företag oavsett vilket man jobbar på och 
när man insett att gräset inte är grönare på andra sidan är det bättre att stanna kvar 
och rida ut stormen än att byta företag. 
 

Förslag och idéer för framtida arbete med företagskulturen 
Följande avsnitt redovisar förslag och idéer som ledarna på Företag X upplever kan 
utvecklas. 
 



	

20 

Hur en ledare bör vara  

Informanterna belyser olika aspekter av ledarskap och styrning från olika synvinklar 
på flera olika nivåer inom företaget. Exempel på upplevelser angående styrningen är 
då ledare och stödfunktioner som HR inte visar sig ute i verksamheten tappar 
kontakten med den. Detta kan innebära konsekvenser i form av minskad trovärdighet 
och respekt i montörernas ögon samt att förståelsen för vad som sker ute på byggena 
försämras.  

 
“När det gäller vår HR avdelning [...]. [...] framförallt tror jag att det är viktigt 
att dom är ute och ser lite själva. Nu blir det så att dom frågar vad det är som 
inte funkar på ställena och så ska man förklara för en som inte riktigt förstår 
för att dom är aldrig ute själva” (Informant 4). 
 

För att försöka komma till rätta med detta lyfter informanterna vikten av att 
individerna som sitter på styr-, stöd- och beslutsfattande positioner kliver ut från 
kontoren till den dagliga verksamheten. Detta för att få en faktiskt förståelse för hur 
det dagliga arbetet bedrivs, kunna se vad deras beslut får för effekter samt för ett ökat 
förtroende hos montörerna. Förtroende diskuteras vidare i relation till behovet av att 
ha tydliga mål och visioner, som ska upplevas som trovärdiga och uppnåeliga. En röst 
lyfter att det är viktigt att hitta en balans i hur man som ledare vågar ställa krav och 
driva sin verksamhet framåt utan att kväva dom som gör ett bra jobb. Den nya VD:n 
och dennes bakgrund inom organisationen inger framtidstro och att hen vet vad som 
behövs för företaget. Vidare lyfts åsikter att den nya VD:n bör förmedla sin vision och 
syn på ledarskap för att sedan driva det nedåt genom hela organisationen. 
 
När det gäller styrning och ledarskap i arbetsgrupperna och i den närmaste 
omgivningen pratar flera av informanterna av vikten av att leda på ett sådant sätt att 
medarbetarna vill stanna kvar. Majoriteten av ledarna pratar om att synliga och 
närvarande chefer skapar mer trygghet i grupper och hos människor, samt att det är 
viktigt att vara bland och prata med sina medarbetare för att kunna fånga upp tidiga 
signaler på när något inte är bra, vilket hela organisationen bör ta i beaktning i 
framtiden. “Jag tror att alla vi som jobbar inom ledande befattningar behöver få fram 
de verkliga problemen och också sånt som är skoskav för människor. Vi måste förstå 
dessa bättre och göra någonting åt det” (Informant 6). 
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Hur kommunikation bör vara  

Idéerna om hur kommunikationen kan förbättras i framtiden var många och samtliga 
informanter betonar att det är viktigt att alla medarbetare känner sig sedda och hörda. 
Hur de som ledare gör för att tillgodose behovet av bekräftelse i dagsläget skiljer sig 
lite åt. En del bokar upp gruppmöten ett år i förväg för att skapa kontinuitet och 
trygghet, medan andra tycker det är viktigare att spendera tid bland sina medarbetare 
bara för att prata och känna av läget. Upplevelserna av samtliga informanter är att 
detta är något alla borde arbeta med i framtiden.  
 
Önskningar som återkommer i intervjuerna om kommunikationen från ledningen 
handlar om mer tydliga mål, riktlinjer och struktur, en mer stabil vardag, en mer 
konkret strategi samt en slags trygghet i vad som ska hända. Hur ledningen förmedlar 
strategi och framförallt budgetmål diskuteras av samtliga informanter. De budgetmål 
som lagts upplevs avlägsna och omöjliga att nå, på grund av att ingen förstår vilka 
delmål som ska ta dem dit. Förbättringsförslag som framkommer handlar förutom om 
vikten av att samla och ena sin arbetsgrupp, även önskemål om att samla personalen i 
större sammanhang för att hjälpa till att tydligare staka ut vägen mot målet. 

 
“Jag tror ju det gör mycket att samla och säga vart vi ska och klart man fattar 
ju alla att vi inte löser det här nu varken i det här kvartalet eller i nästa, men 
om ett år eller två. Men att det viktiga att DIT ska vi. [...] den [strategin] blir så 
högt upp att ingen tror på det, för det blir så att när folk gick ut från mötet ba 
’jamen det här är ett skämt’” (Informant 2). 

 
Andra upplevelser från informanterna är att många av deras kollegor med stor 
kompetens blir förbisedda då beslutsfattare ofta rådfrågar universitetsutbildade 
istället för de med lång arbetslivserfarenhet. Förbättringsförslag som framkommer är 
att det skulle behöva ses över vilken personal och kompetens som finns inom företaget 
innan beslut, framåtsyftande planer och strategier formas och presenteras för att ta till 
vara på befintlig kompetens.  
 
Flera informanter pratar om utmaningen i hur jargongen är generellt inom företaget 
idag och att det i framtiden dels behöver arbetas småskaligt inom grupperna med 
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detta, men också storskaligt inom hela organisationen. De betonar även att mångfald 
och framförallt fler kvinnor skulle kunna vara en viktig del i arbetet med jargongen. 
HR-funktionen reflekterar också över det här och en möjlig lösning:  

 
“[...] det är ju att vi hittar lite nya sätt att rekrytera in folk och att vi får in mer 
mångfald på den här sortens personal, som kommer in med lite andra 
erfarenheter och lite andra kunskaper och förhållningssätt till saker och ting, 
vilket gör att vi får andra influenser och att vi börjar tänka lite nytt och att vi 
börjar vara lite öppna för nya modeller och lösningar och så vidare” (HR-
funktionen). 

 
Ett konkret förslag på hur arbetsgrupper inom företaget skulle kunna göra för att 
arbeta mer långsiktigt med företagskulturen presenterades av en informant. 
Arbetsgrupperna får varje vecka ett diskussionsunderlag med en utmaning där en vald, 
aktuell fråga läggs fram till alla medarbetare för att belysa ämnet och lyfta möjliga 
lösningar. Frågeställningen kan handla om kultur och värderingar, jargong i branschen 
eller andra utmaningar. “[...] då öppnar man bara för diskussion och så fortsätter den 
här kanske i lunchrummet, den kanske fortsätter hemma, och så börjar man bli 
medveten, då ökar man den här medvetandegraden för just det här problemet” 
(Informant 3). 
 
Angående kommunikationen som upplevs som negativ från ledningen, pratar flera 
informanter om att den skulle behöva arbetas med för att få en positiv stämning 
generellt i företaget. Informanterna uttrycker en önskan om att i större utsträckning få 
ta del av det som går bra, när exempelvis en negativ trend vänt, samt att den 
konstruktiva feedbacken enbart skickas till de som den berör.  

Hur samarbetet kan underlättas  

Att underlätta det interna samarbetet mellan grupper och avdelningar är något 
informanterna upplever som ett viktigt förbättringsområde. Ett exempel på en praktisk 
förutsättning som försvårar, är hur ekonomi- och tidrapporteringssystemet fungerar, i 
dagsläget är det exempelvis är dyrare att samarbeta och hjälpas åt mellan grupper 
inom organisationen än att hyra in underentreprenörer. Att förenkla samarbetet tror 
informanterna resulterar i att tankar på hur de kan hjälpa varandra kommer före 
tankar på det ekonomiska, vilket kan skapa en mer avslappnad känsla. För att minska 
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frustrationen över att inte enkelt kunna arbeta tillsammans, betonar informanterna 
vikten av att företaget hittar ett bättre lösningsalternativ snarast.  

 
“[...] man måste kunna samarbeta internt, mycket lättare, ehm, annars, för det, 
det blir ju väldigt mycket vi-och-dom-känsla. På, för att vi har delat upp det 
ekonomiskt på det sättet. Liksom… Man kan ju inte, man kan inte hjälpa 
varandra, för att, jaha vart ska jag lägga den timmen? (skrattar)” (Informant 1). 

Analys  

Nedan presenteras en analys av de huvudsakliga resultaten från intervjuerna kopplat 
till teoriavsnittet Begrepp och tidigare forskning. Avsnittet är uppdelat i tre rubriker: 
Vad ledare upplever är en god företagskultur, Vad ledare upplever som styrkor och 
utmaningar samt Idéer och förslag från ledare för framtiden, som även hör samman 
med uppsatsens frågeställningar. 
 

Vad ledare upplever är en god företagskultur 
För att nå en god företagskultur inom ett företag är det enligt informanterna viktigt 
hur ledarskapet fungerar. Det anses att en ledare ska vara stödjande, hjälpsam, kunna 
bidra till utveckling, bidra till att skapa och verka för en god stämning samt arbeta för 
att skapa en känsla av trygghet hos individerna. Dessa uppfattningar stämmer väl 
överens med vad Schmidt, m.fl. (2014) skriver om vad ett stödjande ledarskap kan ha 
för betydelse för individerna. Ett stödjande ledarskap där ledaren är aktiv och 
närvarande i medarbetarnas prestationer kan öka medarbetarnas allmänna välmående 
och psykiska hälsa, samt bidra till ökad effektivitet och minskade frånvarotal. I linje 
med detta skriver Alvesson (2015) att en ledare och dennes handlingar inte bara har 
inverkan på hur en grupp agerar i vissa situationer, utan också har betydelse för vilka 
värderingar och känslor som återspeglas och främjas inom den.  
 I arbetet mot en god kultur menar informanterna även att det är viktigt att se på 
hur arbetet är utformat. Det ska finnas en bra balans i arbetsbelastningen och arbetet 
ska vara utmanande och inspirerande för att det ska kännas utvecklande. Kryger-
Aggerholm m.fl. (2011) skriver att medarbetarna är en viktig grundsten i ett företag. 
Därför borde det anses vara av stor vikt att se till att medarbetarna mår bra, och med 
god dialog mellan ledare och medarbetare försöka hitta den önskvärda balansen i 
arbetet. Hur flexibel, lyhörd och duktig en ledare är på att hantera dessa behov 
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påverkar hur god företagskulturen blir. Även Alvesson (2015) menar att en chef 
påverkar kulturen i stor utsträckning.  
 För att passa in i de olika arbetsgrupperna inom Företag X presenterar 
informanterna ett antal liknande egenskaper om hur en person bör vara. Det handlar 
bland annat om att ett välfungerande samarbete ska vara möjligt, att vara hjälpsam, ha 
förståelse för att människor fungerar och arbetar olika, samt ha en ödmjukhet. För att 
skapa framgångsrika arbetsgrupper där individer kan agera på önskvärda sätt krävs 
det att det finns en bra relation inom gruppen. Olsson och Johansson (2013) skriver 
att en bra relation kan nås genom en god kommunikation inom gruppen, något som 
förenkla arbetet med en grupps attityder och att individerna får en starkare identitet. 
Genom att gruppens individer kan prestera på ett önskvärt sätt skapas också en god 
företagskultur. Bellot (2011) förklarar bland annat företagskultur som ett socialt 
konstruerat fenomen som skapas genom gruppers upplevelser. Jacobsen (2013) 
skriver i linje med detta att om man lyckas samla gruppmedlemmarna i en känsla av 
samhörighet och gemenskap kan det i sin tur leda till framgångsrika och lönsamma 
verksamheter. 
 

Vad ledare upplever som styrkor och utmaningar 
Informanterna uttrycker sina upplevelser både i relation till sin egen situation men 
också till sina medarbetare och kollegors, när det kommer till de utmaningar och 
styrkor de anser finns inom företaget. Informanterna uttrycker att en ledares betydelse 
innan, under och efter en förändring är betydande. Informanterna anser att strukturen 
i generella och specifika arbetssätt inom organisationen inte utkristalliserats ännu, 
vilket de anser medför svårigheter för dem i att förmedla trygghet och klarhet till sina 
medarbetare. Detta i kombination med att de upplever en svårighet att förmedla 
företagets värderingar på ett trovärdigt sätt innebär utmaningar i att hålla hoppet uppe 
bland sina medarbetare så att de inte ger upp och lämnar organisationen. Choi (2011) 
skriver i linje med detta att ledare kan underskatta sin betydande roll i dessa lägen. 
Jacobsen (2013) styrker att chefer har en betydande roll då dessa kan ha stor inverkan 
på hur själva implementeringen av förändringen mottas av medarbetarna. Choi (2011) 
och Eriksson och Sundgren (2005) skriver i relation till detta att det i en förändring är 
viktigt att ledare försöker fokusera på och förmedla möjligheter att verka för och skapa 
en slags drivkraft i gruppen. Informanterna lyfter bland annat företagets goda 
utvecklingsmöjligheter som en positiv och möjlig drivkraft att vilja vara kvar inom 



	

25 

företaget. Möjligheter finns att gå utvecklande utbildningar, samt kunna välja 
horisontella och vertikala karriärvägar för de som vill vidare inom företaget.  
 Organisationsförändringen som Företag X gick igenom skapade enligt 
informanterna upplevelser av oro och turbulens bland medarbetarna. Att företag går 
igenom förändringar är ingenting ovanligt, utan någonting som måste ske för att 
företaget ska kunna anpassa sig efter omvärldens utveckling och överleva (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Vad informanterna anser vara en utmaning med direkt toppstyrning 
som företaget har, är att ett beslut tar lång tid och upplevelsen av att VD:n inom 
företaget ska vara involverad i de flesta besluten. I linje med vad Jacobsen (2013) 
skriver kallas detta för central styrning och förklaras som en förutsättning för att stora 
förändringar ska kunna ske. I relation till central styrning vid förändringar kan ett 
motstånd från medarbetarna uppstå. HR-funktionen förklarar att motstånd har 
uppstått inom organisationen och att kulturen som finns inom företaget sedan långt 
innan förändringen lämnar lite utrymme eller förståelse för detta sätt att styra på. 
Några informanter upplever att friheten av att sköta sina egna affärer har begränsats. 
Istället styrs företaget uppifrån, och motstånd sker genom att de individer som drabbas 
hårdast lämnar eller funderar på att lämna företaget. Enligt Huy (2011) är det viktigt 
att förstå mellanchefers roll inom företaget som huvudsakliga bidragare för hur väl en 
implementering av förändring sker. Då beslut kommer från ovan ifrån handlar det 
mycket om att nå ut till dessa chefer och kommunicera varför man gör förändringen så 
att cheferna har en bra och ordentlig bild för att sedan kunna bidra med bra känsla för 
de inblandade vid implementeringen. Informanterna berättar att de upplever att 
företaget aktivt arbetar för att behålla de anställda som signalerar att de av någon 
anledning överväger att byta jobb. Genom att se vad individen är i behov av att få för 
att stanna, samt trivas med vad den gör arbetar man mot den sortens motstånd. Ett 
annat sätt att arbeta med motstånd som Företag X gör är att i dessa lägen fundera över 
om individen bör vara kvar inom företaget, eller om det är för företagets bästa att 
avsluta anställningen.  
 Samtliga informanter berättar om jargongen inom organisationen som färgad 
av den bransch de är verksamma i och att den är manlig, rättfram och tuff. Det beskrivs 
även att jargongen innebär utmaningar när nya medlemmar kommer, då de 
socialiseras in i den gamla kulturen vilket gör att den reproduceras och därför kan vara 
svår att bryta eller ändra på. Jacobsen (2013) verifierar att starka kulturer kan göra att 
grupper får ett eget sätt att se sin omgivning på samt att desto starkare kulturen är ju 
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mindre vilja finns att ändra på den. Några av informanterna trivs med den befintliga 
kulturen även om de reflekterar över att den är speciell, medan några informanter 
berättar att de är i arbete med att förändra sin jargong genom att ständigt reflektera 
över hur den tar sig uttryck i gruppen. Watts (2009) och Ness (2012) skriver i linje med 
detta att det inom bygg-och industribranschen finns maskulina jargonger, men att det 
inte existerar på grund av att den består av mestadels män, utan för att jargongen hela 
tiden återskapas och upprätthålls av medarbetarna. De informanter som beskrev att 
de reflekterat inom gruppen över hur de tilltalar varandra, berättade också att de 
upplevde att förändringen var en förbättring. Detta styrks med vad Olsson och 
Johansson (2013) samt Eriksson och Sundgren (2005) skriver om kommunikation 
som nyckel till att bygga relationer och framförallt att skapa en samsyn inom gruppen 
för hur de vill se på och vara inom en organisation.  
 Slutligen anser informanterna att de trivs på företaget och inom den existerande 
företagskulturen. Det finns en upplevd balans och framförallt ett bra samarbete inom 
sina grupper där man anser att man trivs, är omgivna av bra människor och vill stanna 
kvar. Företag X anses enligt informanterna vara proffsiga och på framkant jämfört med 
andra liknande företag inom branschen. Upplevelserna angående en bra 
organisationskultur som informanterna inom Företag X säger (Whelan, 2016; Schein, 
2010) kan kopplas ihop med en organisations framgång och lönsamhet. Deras studier 
visar på att organisationskultur kan kopplas till olika slags utfall inom organisationen 
beroende på hur organisationen väljer att arbeta med denna. Den upplevda kulturen 
skapar också en känsla av samhörighet och gemenskap i företaget. Informanternas 
åsikter går i linje med detta, de menar att trots nämnda utmaningar tror de på företaget 
i sin helhet. Upplevelser från informanterna är att nedgångar efter förändringar går i 
cykler i alla företag oavsett var man jobbar och att gräset inte är grönare på andra 
sidan. 
 

Idéer och förslag från ledare för framtiden 
Majoriteten av informanterna lyfter framåtsyftande förslag på hur de tycker att ledare 
inom företaget, ledningen samt VD:n borde arbeta i framtiden. Flera informanter säger 
att de ökat sin fysiska närvaro bland sina medarbetare, bland annat för att försöka 
fånga upp tidiga signaler på missnöje samt för att skapa och upprätthålla goda 
relationer med dem. Fysisk närvaro för att se vad som sker ute i verksamheterna samt 
att vara en stödjande ledare och finnas för sina medarbetare lyfts av informanterna 
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som tre viktiga delar, när det kommer till vad ledare inom företaget borde fokusera på. 
Riggio och Mumford (2011) styrker informanternas uppfattning och skriver att 
ledarskap inte bara ses som något som utförs, utan handlar om att förstå mänskligt 
beteende och hur relationer mellan människor fungerar. Sättet informanterna 
resonerar kring ledarens betydelse för medarbetaren går ännu en gång i linje med vad 
Schmidt m.fl. (2014) skriver om hur ett stödjande ledarskap har positiv effekt både på 
medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa och som indirekt också har en långsiktig 
positiv verkan på lönsamheten för organisationen.  
 Några informanter anser att ledningen bör förtydliga strukturerna i hur arbetet 
och organisationen ska drivas ytterligare, samt att ledare inom organisationen bör 
sträva efter att hitta en balans mellan krav som ställs och frihet som ges till 
medarbetarna. I enlighet med detta skriver Hogg och Terry (2001) om att ledningen 
bör skildra både genom hur de agerar och uttrycker sig hur de vill att organisationen 
ska vara, för att sedan kommunicera det både verbalt och i skrift så ofta som möjligt. 
De refererar vidare till symboliskt ledarskap, som bland annat handlar om att skapa en 
enad övertygelse om organisationens situation för att också förena samtliga 
medarbetare under samma värderingar.  
 Majoriteten av informanterna sätter stor tilltro till att organisationens nya VD 
ska få in organisationen på rätt köl igen, bidra till mer klarhet och struktur inom hela 
organisationen, samt att VD:ns ledarskapsstil och värderingar ska förmedlas och 
genomsyra hela verksamheten. Att medarbetare inom ett företag sätter stor tilltro till 
VD:n får stöd i vad O’Reilly m.fl. (2014) samt Hartnell m.fl. (2016) skriver om att en 
VD:s ledarskap, involvering samt personlighet är kopplat till hur 
organisationskulturen tillåts vara och organisationens prestation.  
 Kommunikationen från ledning och ledare samt jargongen mellan medarbetare 
och ledare anser informanterna också vara ett område att förbättra i framtiden. 
Informanterna anser att det är viktigt att känna sig sedd och hörd och att det finns 
medarbetare som upplever att de blir förbisedda av högre beslutsfattare. Detta tror 
informanterna kan skapa frustration och en känsla av att inte vara betydelsefull inom 
organisationen. Förslag från informanterna består därför av att den befintliga 
kompetensen och personalens praktiska erfarenhet bör tas tillvara på eftersom det 
skulle kunna bidra till företagets lönsamhet. Mer reflektioner över hur man pratar till 
varandra och uttrycker sig generellt föreslås och kan vara ett sätt att förbättra 
jargongen, både genom strukturerade seminarier och mer informella återkommande 
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diskussionsunderlag. Den formella kommunikationen från ledningen är ett 
återkommande ämne från informanterna som önskar förbättringar i form av ett 
förbättrat informationsflöde. De anser dels att informationen som förmedlas från 
ledningen är begränsad, ofta i negativ anda, samt enbart innehållande påminnelser och 
förmaningar trots att det även finns positiv information. Förslaget är att få ta del av 
mer information om hur det går, framförallt önskningar om att få ta del av när en 
negativ trend vänt uppåt eller slutat gå nedåt. Informanterna tror att detta skulle 
kunna bidra till en allmänt mer positiv känsla inom hela organisationen. 

Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt presenteras våra mest centrala slutsatser kopplat till uppsatsens syfte 
samt våra egna reflektioner. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion samt förslag 
till vidare forskning. 
 

Den goda företagskulturen 
Informanterna upplever att en god företagskultur präglas av en ledare som arbetar för 
att utveckla sina medarbetare, en balans i arbetsbelastning och arbetsuppgifter samt 
att man ska trivas i sin arbetsgrupp. 
 Vi tror att genom att arbeta med ett stödjande ledarskap kan grupper utvecklas 
och bli mer välfungerande. Detta då vi tänker att välmående personal presterar bättre, 
är bättre ambassadörer för företaget samt bidrar ytterligare till en god stämning i 
gruppen, vilket kan leda till en ännu mer framgångsrik organisation. Det är viktigt att 
bry sig om och se medarbetarna som en viktig grundsten i företaget. Viktigt är också 
för företag att hitta en önskvärd balans där medarbetare mår bra och en god dialog 
finns mellan ledare och anställda. Företag X är ett tjänsteföretag vilket innebär att 
medarbetarna är tjänsten som levereras till kunden, därför borde det ligga i det yttersta 
intresset för företaget att se till att sina medarbetare mår bra. Precis lika viktigt som 
att arbeta för individen är det att arbeta med gruppen, för att kunna ha ett 
välfungerande samarbete med en god relation inom gruppen. Välmående individer i 
välfungerande grupper med en bra ledare tror vi därför resulterar i en god 
företagskultur, som kan resultera i ökad lönsamhet och effektivitet.  
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Företag X utmaningar och styrkor 
Informanterna upplever att Företag X har både styrkor och utmaningar idag och i 
framtiden, vilket vi instämmer i.  
 Utmaningarna som företaget står inför är utmaningar som vi tror är generella 
för liknande företag inom samma bransch. Det upplevs av informanterna att 
förändringen har skapat en känsla av otydlighet i struktur och var företaget är på väg, 
samt att de har svårt att se hur de mål som satts upp ska nås. Företaget är sedan 
förändringen toppstyrt, något som informanterna upplever har skapat en känsla av att 
beslutsvägarna är långa och tröga. Kulturen inom företaget är sedan innan 
förändringen inte van vid denna typ av styrning, vilket vi tror skapar ett motstånd i 
form av frustration och motvilja till förändringen. Ytterligare något som informanterna 
lyfter är tonen i kommunikationen från ledningen, som anses vara negativ. Vi anser att 
det är någonting som företaget relativt enkelt skulle kunna reflektera över och som vi 
tror skulle kunna göra en stor skillnad. Den mansdominerade branschen skapar en 
annan slags utmaning i form av att den grabbiga jargongen reproducerar sig själv, 
vilket vi tror förstärks av att det är en brist på kvinnor samt att mångfalden är låg. En 
annan utmanande del för företaget är samarbetet och främjande av den. Många 
informanter menar att folk ser till sig själva och sin egen grupp och ett samarbete 
mellan olika grupper inom hela företaget anses vara svårt, något som ytterligare 
försvårar är enligt informanterna av praktiska skäl. Detta anser vi är av stor vikt för 
företaget att arbeta med, då vi ser att fördelarna med ett gott samarbete är stora och 
viktiga.  
 Styrkorna som Företag X har är många och värda att förstärka, då 
informanterna betonar att man tror på företaget i sin helhet och tycker att företaget är 
bra. Generellt uttrycker sig många att trivseln är hög, man har bra arbetsgrupper och 
relationer som gör att man inte byter jobb. Samarbetet upplevs inte av någon 
informant vara ett problem när det gäller den egna arbetsgruppen. Gott samarbete och 
hög trivsel tycker vi är en oerhörd tillgång och något som Företag X ska vara stolta 
över. En annan sak som informanterna upplever är att kommunikationen generellt är 
god. Några informanter berättar om att de reflekterat, förändrat och upplevt en 
förbättring av hur man tilltalar varandra och tror att fler inom företaget skulle behöva 
detta. Vi tror att reflektion över hur man tilltalar och bemöter varandra kan bryta 
slentrianmässiga beteende som man kanske inte visste existerade och leda till en bättre 
generell stämning och kultur. Informanterna inom Företag X upplever sig vara öppna 
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och flexibla när det kommer till att se vad sin personal behöver och kan på så sätt 
behålla, vilket vi anser vara en styrka.  
 

Framtiden 
Ledarna på Företag X lyfter många förslag och idéer för företagets framtida arbete med 
företagskulturen. Den största tonvikten vid informanternas diskussioner läggs på hur 
en ledare bör vara, hur kommunikationen ska skötas samt hur utmaningarna med 
samarbetet skulle kunna lösas. Arbetet som idag görs med organisationen är 
framåtsträvande och bra, till exempel arbete med värderingar och kultur i workshops, 
men något som behöver fokuseras mer på. Vi anser dock att det inte räcker att enskilda 
grupper väljer att arbeta med dessa frågor om resten av företaget inte gör det samt att 
hela företaget behöver ta krafttag med liknande insatser om man på allvar vill utveckla 
och förändra kulturen. Ett sätt att arbeta med detta som vi tror skulle kunna fungera 
är “employer branding”. Genom att arbeta med att lyfta och marknadsföra det positiva 
som företaget har att erbjuda kan få medarbetarna att knyta an starkare till företaget 
och känna en större tillhörighet. Kopplat till detta tror vi att medarbetarna bli mer 
välvilligt inställda till kommande förändringar genom att se att det kan vara för 
företagets bästa och se det som positivt att företaget anpassar sig och förändras med 
omvärlden. 
 

Slutsatser 
Det viktigaste upptäckterna vi kommit fram till är att de största utvecklingsområdena 
för företaget finns i ledarskapet och kommunikationen. Det upplevs egentligen inte 
brista i hur företaget styrs, utan snarare att det brister i hur man kommunicerar ut det. 
Vi anser att en viktig del är att förmedla ut varför ledningen gör som de gör, så att 
medarbetarna förstår och lättare kan acceptera besluten som fattas. En lika betydande 
del i implementeringen är att ledare inom organisationen agerar och förmedlar 
besluten både muntligt och skriftligt, då dessa har en stor inverkan för medarbetarnas 
attityd. Lika viktigt som det är att medarbetarna lyssnar uppåt är det också viktigt att 
ledningen lyssnar nedåt. Det vill säga att ledningen lyssnar och tar till sig feedback från 
medarbetare, eftersom dessa har en stor kunskap om hur företaget fungerar dagligen. 
Vi anser att kommunikation handlar om respekt och en vilja att komma överens för att 
tillsammans komma framåt mot målen.  
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 Att förändra en kultur är aldrig och kommer aldrig vara en enkel uppgift 
eftersom att kultur är ett komplext fenomen. Vi tror att genom att arbeta med och lära 
känna sin kultur kan man lättare driva en organisation. En stark kultur kan skapa ett 
stort motstånd vid en förändring, men om kulturen sluter upp bakom förändringen är 
det en av de starkaste drivkrafterna framåt. 
 

Metoddiskussion 
Denna uppsats är skriven som examensarbete inom Personalvetarprogrammet där det 
krävs att vi som studenter producerar en akademisk uppsats som examensarbete. 
Uppsatsen är även skriven på uppdrag av Företag X. Det ska hållas i åtanke att i alla 
situationer när studenter producerar ett arbete för en organisation är det viktigt att 
arbeta för att uppsatsen inte ska vara partiskt vinklad. Det kan alltid förefalla en risk 
för intressekonflikt, men vi anser oss ha minimerat risken så mycket vi kunnat genom 
att anonymisera företaget samt genom kontakt och feedback från vår handledare vid 
Umeå Universitet.  
 Kvaliteten och trovärdigheten på studien stärks genom sättet vi förberett, 
genomfört samt kategoriserat intervjuerna, samt att vi genomgående under hela 
arbetet med uppsatsen strukturerat vår arbetsgång som den presenteras i 
metodkapitlet. Vi har strävat efter så stor transparens som möjligt men samtidigt varit 
noggranna med att anonymisera både personerna och organisationen. Vi visar vår 
transparens i exempelvis bearbetningen av resultatet genom att under varje tema 
presentera citat från intervjuerna. Trovärdigheten stärks ytterligare genom att vi var 
två som skrev uppsatsen, vilket bland annat har möjliggjorde att vi kunnat se saker 
från olika perspektiv samt kritiskt granska studien och våra tolkningar från två håll 
genom hela processen.  
 Vårt urval bestod av chefer och ledare inom Företag X. Med hjälp av HR-chef 
togs en lista på chefer och ledare fram inom företaget, det vill säga ett 
bekvämlighetsurval. Den slutgiltiga urvalslistan bestod av 29 namn som vi fick hjälp 
av HR-chefen att få tillgång till mailadresser. Vi är medvetna om att detta innebär att 
dessa 29 personer inte är helt anonyma för HR-chefen, men eftersom att hen inte är 
inblandad i vilka som tackade ja till att delta anser vi att vi har gjort vad vi har kunnat 
för att anonymisera informanterna.  

Våra val av begränsningar i antal intervjuer och geografiskt område försvårar 
generaliserbarheten av studien, dock var inte det primära syftet att kunna generalisera 
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utan att fånga individuella upplevelser hos informanterna i det valda företaget. Vi 
anser dock att det kan finnas en viss möjlighet att generalisera resultaten till liknande 
företag inom samma bransch med liknande utmaningar. En ytterligare begränsning 
anser vi vara tidsaspekten som påverkade möjligheten att genomföra fler intervjuer. Vi 
är också medvetna om att genusfrågan är en central del i bygg- och 
installationsbranschen samt i den akademiska världen, men eftersom att det inte är 
det primära syftet att belysa denna fråga har vi valt att inte fördjupa oss i det. Vi är 
medvetna om att det kan ses som en brist i denna uppsats då genus är viktigt att ta 
hänsyn till, samt är en aktuell fråga framför allt i denna typ av bransch. Även om det 
är en medveten begränsning som gjorts, kommer ämnet i viss utsträckning upp och 
behandlas till viss del i uppsatsen.  

 

Vidare forskning 
Denna studie omfattar uppfattningar och upplevelser från ledare angående 
organisationskultur inom ett företag, och bidrar till en ökad medvetenhet kring ämnet 
och motiverar varför det är av vikt att arbeta med kulturen. I relation till de 
begränsningar som gjorts för denna uppsats, anser vi att det som skulle vara mest 
intressant att fördjupa sig mer i är den mansdominerade branschen och varför den ser 
ut som den gör, eventuellt med en koppling till genus och mångfald. Då denna uppsats 
belyser en fråga som är högaktuell varje dag i alla organisationer hoppas vi att den kan 
inspirera blivande personalvetare att fortsätta utforska detta ämne, precis som den 
inspirerat oss att fortsätta vara nyfikna kring området.  
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Bilaga 1. Informationsmail till ledare 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet, och just nu håller på att skriva vår examensuppsats. 
 
Efter att ha pratat med er HR-funktion, har vi fått detta uppdrag och genom XXX har vi fått 

kontaktuppgifter till er. 
Tanken med uppsatsen är att undersöka hur arbetsplatskulturen ser ut och uppfattas av och 

hos er på Företag X.  
Vårt syfte med att intervjua är för att vi vill skapa oss en bild av hur ni upplever er vardag 

med samarbete, kommunikation och upplevelse. Alltså - rent objektivt, för att kunna bidra 

med ett resultat som kan hjälpa Företag X att vidga vyerna. 
 
För att undersöka detta/samla in datan vill vi intervjua ett antal av er chefer/ledare. 

Intervjuerna räknar vi med kommer ta ca 30-45 minuter. Platsen för intervjuerna kan vara 

på XXXkontoret - eller någon annan plats om det fungerar bättre för dig.  
Vi kommer befinna oss i XXX mellan 25-28 april (tisdag, sen eftermiddag - fredag) och 

kommer vara så flexibla som det bara går för att få till intervjuerna. 
 
Med detta mail vill vi gå ut med information kring vad som är tanken med intervjuerna, för 

att du ska få möjlighet att fundera och tacka ja eller nej till att delta. Du som deltagare kan 

avbryta din medverkan när som helst och vi kommer se till att all information samt du som 

person är anonym i hela processen, då enbart vi som intervjuar kommer veta om att du 

deltagit. Vi vill spela in intervjuerna, men endast vi två som arbetar med uppsatsen kommer 

att ha tillgång till inspelningarna och informationen.  
 
Vi hoppas innerligt att några av er har möjlighet att ställa upp och ge oss 30-45 minuter av er 

tid under vecka 17, har du några frågor så svarar vi mer än gärna på dessa. 
 
Har möjlighet att ställa upp på en intervju? Hör av dig så fort som möjligt eller svara på detta 

mail, så bokar vi en tid! 
 
Med vänliga hälsningar, 

  



	

	

Bilaga 2. Intervjuguide ledare 
Intro 
Välkomna (Nina och Linn, Personalvetarprogrammet Umeå Universitet sista terminen, 

skriver c-uppsats), förklara syfte med intervjun, mellan 30-45 min, vi kommer att spela in, 

man får passa på frågor, avbryta när som helst. 
 
Om informanten - ALLMÄNT  

• Kan du berätta lite om vart du är idag och hur du hamnade här?  

o (Berätta lite om din tid på Företag X, befattning…) 

 
• Hur kom det sig att du valde den vägen du har gjort? 

o Hur länge har du arbetat inom Företag X? 

o Hur länge har du varit chef/ledare? 

 
Om företagskultur och Företag X 
I vår uppsats vill vi undersöka hur företagsskulturen är hos er på Företag X. Med 

företagsskultur menar vi, hur arbetsgruppen ser ut, hur ni samarbetar, hur stämningen är 

i arbetsgruppen men också hur stämning är i företaget (större), hur den generella känslan 

är. 
 

• Vad skulle du säga är en bra och inspirerande arbetsplats?  

o → Kommunikation, relationer, samarbete (jargong, stämning, känsla) 

 

 

• Hur är det att arbeta på Företag X?  

o Hur skulle du säga att jargongen är generellt? 

o Vad är det som är bra (mindre bra)? Kan du berätta/ge exempel? 

 
• Vad behöver man vara för person för att trivas i er grupp?  

o Hur kommer det sig att just de är viktiga egenskaper…? 

 
• Har ni några utmaningar när det kommer till er företagsskultur, exempelvis 

gruppsammansättningar, samarbete, jargong…? 

 
• Hur viktigt tycker du att det är att jobba för en bra företagskultur?  

o Gör ni det? Hur i så fall? Utveckla, ge exempel! 



	

	

o Har ni gjort någonting för att stärka gruppen/öka samarbetet?  

 
• Kan du komma på några specifika insatser som skulle kunna förbättra stämningen 

ytterligare i er grupp? 

o Hur skulle detta kunna gå till? Vem kan driva det? 

 
• Reflekterar ni i grupp något om hur stämningen i gruppen är? (företagskulturen)  

o Berätta….få exempel...dvs arbetar ni mer företagskultur och dessa frågor? 

 
• Reflekterar du något om hur du bidrar/påverkar stämningen i gruppen? 

 
• Hur upplever du att Företag X som företag arbetar med detta ämne?  

o tex: information, gruppstärkande aktiviteter. 

 
Om företagskultur och chefen och dennes grupp 

• Hur stor tillhörighet (ser dig som en del av Företag X) känner du till Företag X?  

o Hur kommer det sig? 

o Vad skulle få dig och din arbetsgrupp att känna större tillhörighet till 

Företag X? 

 
• Vad är det som gör att du valt att stanna i Företag X? 

 
• Vad tror du det är som gör att personerna i din grupp väljer att stanna inom Företag 

X? 

 
• Finns det något som du tycker att Företag X ska tänka på i framtiden, när det kommer 

till allt det här vi pratat om? 

o Vad vore det önskvärda läget i framtiden 

(företagskulturen/jargongen/känslan)? 

 
Avslutning 

• Har du något du vill fråga oss? 

 
 


