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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att förstå hur internt samt externt rekryterade ledare och hur deras 

ledarskap kan tänkas påverka organisationskulturen och hur kulturen i sin tur kan tänkas 

påverka ledarna. Studien genomfördes på Peab där sammanlagt 11 medarbetare och 

arbetsledare deltog i halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Medarbetarna som deltog 

i studien menar att organisationskulturen inte har förändrats till följd av intern respektive 

externt rekrytering av ledare, dessutom trodde medarbetarna att det saknar betydelse ifall 

ledare tillsätts internt eller externt. Således verkar valet av rekryteringsform varken påverka 

kulturen på Peab i en positiv eller negativ bemärkelse. Samtliga medarbetare och arbetsledare 

lyfte fram en specifik fördel vid extern rekrytering av ledare, nämligen att denna typ av 

rekrytering medför ”nytänk” till organisationen. Medarbetarna ansåg emellertid att den 

främsta nackdelen med extern rekrytering var att dessa ledare saknar rutin och 

arbetslivserfarenhet. Detta kan tolkas i förhållande till intern rekrytering där både 

medarbetarna och arbetsledarna ansåg att den främsta fördelen är att dessa ledare är 

sakkunniga och har erfarenhet, samt att ledarna förstår sig på den rådande kulturen. Det 

framkom ingen specifik nackdel angående intern rekrytering, både medarbetarna och 

arbetsledarna hade splittrade svar. En av våra slutsatser är att Peab har en bra fördelning 

mellan intern och extern rekrytering eftersom företaget både tar tillvara på den kompetens 

som finns inom företaget samt skapar förutsättningar för utveckling då individer med nya 

värderingar och kompetenser kommer in utifrån. 

 

 

Nyckelord: Organisationskultur, ledarskap, ledarstilar, intern- och extern rekrytering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Begreppsdefinitioner 

För att tydliggöra och underlätta förståelsen av centrala begrepp vi använder genom hela 

uppsatsen presenteras nedan vår egen uppfattning och definition av begreppen. 

  

Intern och extern rekrytering  

Intern rekrytering innebär att en redan anställd medarbetare blir befordrad och får en ny tjänst 

som ledare. Extern rekrytering innebär att en ny medarbetare kommer utifrån och erhåller en 

tjänst som ledare. 

 

Ledare  

Med ledare avser vi de individer som besitter en formell position, t e x arbetsledarna vilka har 

varit centrala i vår studie.  

 

Medarbetare 

Vid användning av begreppet medarbetare syftar vi på hantverkarna som är underordnade 

arbetsledarna. 

 

Ledarstilar 

Med ledarstilar åsyftar vi arbetsledarnas beteende samt vilka egenskaper de anser sig besitta.  

 

Kultur 

Vi anser att kultur är ett relativt brett begrepp, i denna uppsats använder vi begreppet i 

förhållande till organisationsnivå, bland annat det klimat som råder inom organisationen samt 

vanligt förekommande värderingar, rutiner och beteenden. 
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INLEDNING 

____________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt börjar med en introduktion gällande vårt val av och intresse kring detta 

uppsatsämne. Vi lyfter även fram några artiklar gällande rekrytering, kultur och ledarskap 

som vi har funnit intressanta och som berör vårt ämne. Därefter redogörs våra tankar kring 

ämnet samt en presentation av företaget där vi genomförde vår studie. Slutligen presenteras 

vårt syfte och frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ledarskapsbegreppet väckte vårt intresse i tidig ålder och har följt oss hela vägen från 

gymnasiet och vidare till universitetet, därmed kändes det som en självklarhet att vår uppsats 

skulle behandla detta ämne. Intresset bottnar även i att vi har erfarenheter från våra tidigare 

arbetsplatser gällande internt rekryterade ledare som inte lyckades bevara den rådande 

kulturen som existerande inom företaget. Organisationskultur blev därmed även en del av 

uppsatsämnet då vi anser att en stark kultur och ett gott ledarskap hör samman i strävan efter 

att bli ett framgångsrikt företag.  

 

Bakgrund  

I denna uppsats har vi valt att fokusera på två typer av rekrytering samt ledarskap och 

organisationskultur. Ikea är ett exempel på ett företag som strategiskt arbetar med intern 

chefsrekrytering utifrån ett aspirantprogram (Hofsten, 2010). År 2005 rekryterade Ikea 40 

procent av sina chefer utifrån, år 2010 låg siffran på 19 procent. Anledningen till varför Ikea 

har valt att satsa på detta chefsutvecklingsprogram och därmed intern rekrytering beror på att 

det är dyrare att rekrytera externt därtill eftersträvas hög intern rörlighet. Intern rekrytering är 

dock inte oproblematiskt. Korpskog (2010) berättar om en kvinna som förklarade hur det var 

att gå från kompis till chef. Hon menar att det till viss del var svårt med övergången, t e x 

förväntade sig hennes tidigare kollegor att hon skulle vara samma person som innan hon blev 

chef. Hennes nya roll som chef möttes med visst motstånd från hennes före detta arbetsgrupp, 

vissa ansåg sig vara mer lämpade som chef och ifrågasatte hennes nya roll, och därefter 

försökte de detaljstyra henne. Anledningen till varför hon ville inta rollen som chef var att få 

pröva på något nytt och få mer inflytande samtidigt ville hon inte lämna sin arbetsplats där 

hon trivdes. Men det finns även fördelar med extern rekrytering (Askeberg, 2007). Att 

rekrytera chefer utifrån anses bidra med nya idéer, kompetens och erfarenheter. Därtill kan 
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individer utifrån eventuellt bidra med nya kontaktnät. Intern rekrytering kan medföra att 

tidigare kollegor i arbetsgruppen börjar spekulera varför individen har fått sin nya roll som 

chef, är hon/han kompis med chefen? Vid extern rekrytering minskar risken för spekulationer 

eftersom tillsättningen av tjänsten främst baseras på meriter.  

 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i ett antal frågor och funderingar som vi har burit med 

oss. Vi har bl.a. funderat över hur organisationskulturen möjligtvis kan påverkas av ledare 

som rekryteras internt respektive externt. Kan det vara så att vid intern rekrytering förändras 

de tidigare relationerna till medarbetarna och att tidigare kollegor har svårt att acceptera att 

maktrelationerna förändras? En annan tanke är att båda typerna av rekrytering kan mötas av 

motstånd från medarbetarna, dock att det kan riktas på olika sätt. Är det vanligt att avundsjuka 

uppstår från tidigare medarbetare som anser sig mer lämpliga för tjänsten? Kan medarbetare 

som arbetat länge inom organisationen uppleva personlig förlust då en ledare tillsätts utifrån? 

Upplever medarbetarna att ledarna vill förändra deras dagliga arbete och rutiner? Vi har även 

en tanke att ledarstilen kan variera mellan de som har blivit internt respektive externt 

rekryterade, kan det vara så att ledare som tillsätts utifrån t e x har mer utbildning gällande 

ledarskap och därmed har en annan ledarstil jämfört med dem som tillsätts internt? Vår sista 

fundering är hur de olika ledarna och kulturen samspelar, har internt respektive externt 

rekryterade ledare olika inverkan på kulturen och vice versa? Vi genomförde vår studie på ett 

företag som vi sedan tidigare visste använde sig av både intern och extern rekrytering av 

ledare.  

 

PEAB 

Peab är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15.000 anställda och har 

en omsättning på över 40 miljarder kronor. I Umeå arbetar 98 medarbetare och 14 

arbetsledare. Organisationen strävar efter att vara resurssnåla samt ha klimatsmarta lösningar 

för att kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Peab har en decentraliserad organisation 

med korta och snabba beslutsvägar. De vill att samtliga medarbetare är engagerade, tar eget 

ansvar samt är goda lagspelare. Peab har fyra kärnvärden som deras varumärke bygger på, 

dessa beskriver medarbetarnas sätt att vara, hur dem arbetar, vad dem står för, vad dem kan 

åstadkomma samt vad de vill bli uppfattade som. De fyra kärnvärdena är: Jordnära, 

Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Peab strävar efter att vara den mest attraktiva 

arbetsgivaren och därmed satsar de på att ta till vara på den kompetens som finns inom 
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organisationen men låter även medarbetarna utvecklas genom utbildning och befordran. De 

menar att ”När medarbetarna växer, då växer också Peab”.   

 

Vi har tolkat Umeå universitets och dess pedagogiska institutions beskrivning av ämnet 

pedagogik som följande: Pedagogik är ett vetenskapligt kunskapsområde där man skapar 

kunskap om olika processer genom vilka individer formas och förändras i förhållande till 

sociala, kulturella och historiska kontexter. Frågor som är centrala inom detta ämne är t e x 

hur och varför somliga värderingar, kunskaper och färdigheter uppkommer, bevaras samt 

förändras inom och mellan individer, grupper och åldrar. I vår uppsats har vi bl.a. strävat efter 

att tolka hur organisationskultur påverkar individer och vice versa. Vi har även försökt tolka 

och skönja om värderingarna, vilket är centralt inom organisationskultur, delas mellan 

individerna och om det har skett någon förändring av dessa då en intern eller externt 

rekryterad ledare har tillsatts. Vi menar därför att uppsatsen berör grundläggande 

arbetslivspedagogiska frågor. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, tolka och förstå hur internt respektive externt 

rekryterade ledare och hur deras ledarskap påverkar organisationskulturen samt hur 

organisationskulturen i sin tur kan tänkas påverka ledarna. 

 

Strävan med vår studie är att den på en övergripande nivå ska bidra med kunskap om 

förhållandet mellan ledarskap, organisationskultur och rekryteringsprocesser i ett vidare 

medarbetar- ledar- och samhällsperspektiv. 

 

Frågeställningar 

 Har respektive typ av rekrytering någon inverkan på organisationskulturen? 

 Vilken typ av ledarskap föredrar medarbetarna och vilken typ av ledarskap anser 

sig arbetsledarna besitta? 

 Hur har ledarna blivit bemötta av medarbetarna i och med att de intog sin roll som 

arbetsledare? 

 Vilken upplevelse har medarbetarna gällande intern respektive extern rekrytering? 

 Vilken uppfattning har arbetsledarna gällande intern respektive extern rekrytering? 
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TIDIGARE FORSKNING 

________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som vi anser är intressant och har 

betydelse för vårt val av ämne. Vi har valt att främst fokusera på ledarskap och 

organisationskultur, angående ledarskap har vi valt att lyfta fram teorier och olika typer av 

ledarstilar.  Angående organisationskultur presenterar vi diverse beskrivningar och synsätt 

gällande begreppet, därtill har vi valt att fokusera på vilka kulturdimensioner som dominerar 

i Sverige. De rådande kulturdimensionerna på nationsnivå i Sverige presenteras eftersom 

man kan dra kopplingar till kultur på organisationsnivå. Vi lyfter även fram olika 

dimensioner man kan skönja på organisationsnivå. Slutligen kopplar vi organisationskultur i 

förhållande till ledarskap, rekrytering, förändring och motstånd. Varför vi har valt att ha ett 

gediget avsnitt med olika ledarskapsteorier och synsätt gällande organisationskultur beror på 

att vi vill visa vår förförståelse av uppsatsämnet. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ledarskap 

 

Ledarskapets historia 

Lind Nilsson och Gustafsson (2006) förklarar att ledarskap alltid har intresserat människor i 

arbetsliv och samhälle. Våra egna erfarenheter av att själva vara underställd någon chef eller 

själva haft den rollen resulterar i att vi ofta har synpunkter gällande vad som är en bra ledare, 

vad som skapar mest effektivitet samt vilken typ av ledarstil som passar i olika organisationer. 

Ledarskap har gått från ett mer auktoritärt ledarskap till ett mer humant och demokratiskt 

ledarskap genom åren. Lind Nilsson och Gustafsson framhäver dock att det inte finns någon 

specifik organisationsform eller ledarstil som passar samtliga organisationer utan att det bör 

vara situationsanpassat. En organisation är beroende av omvärlden som ständigt är 

föränderlig, därmed förklarar författarna att varje organisation kräver sina egna ledare. 

  

Ledare 

Enligt Granberg (2011) är en ledare en individ som blir behörig av gruppen att leda den i dess 

arbete. Denna behörighet tilldelas individen, det är inget man kan ta utan den förtjänas. 

Behörigheten uppstår när gruppen självmant lämnar ifrån sig ledarskapet till en specifik 
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individ i gruppen. Granberg menar att det främst är två faktorer som styr gruppens val av 

individ att överlämna behörigheten till. Den ena faktorn är sakkunnandet angående gruppens 

uppgift, individen ska vara kunnig gällande t e x processer, teknik och utförande. Den andra 

faktorn är personliga egenskaper. Granberg har diskuterat dessa personliga egenskaper med 

individer i olika grupper och han menar att listorna oftast liknar varandra. Granberg har listat 

några av de personliga egenskaper han har märkt är viktiga för att en grupp ska överlämna 

behörigheten till en specifik individ. Listorna brukar främst innehålla följande egenskaper; 

Rättvis, Lyssnar, Planerar, Gott omdöme, Har humor, Tar tag i konflikter, Litar på folk, 

Strukturerad, Delegerar, Omtänksam, Kan entusiasmera och slutligen Kunna föra gruppens 

talan. Lindmark och Önnevik (2006) definierar ledarskapsbegreppet som ”konsten att få 

människor att utföra saker och få dem att gå mot samma mål”. Larsson och Kallenberg (2003) 

anser dock att ledarskapsbegreppet innefattar mycket mer än så eftersom ledaren, gruppen och 

organisationen i sin helhet har individuella särdrag.  

 

Teori X och Y 

McGregor (1960) har en teori som speglar vilken människosyn ledaren har på sina 

medarbetare, vilket i sin tur påverkar hur de agerar och reagerar. Ledare som har en 

människosyn enligt teori X uppfattar individen som i grunden lat, oansvarig och obenägen att 

ta initiativ. Därmed saknar ledaren förtroende för medarbetarna och ger inte individen något 

ansvar vid utförandet av arbetsuppgifter. Det är vanligt att ledaren använder olika typer av 

kontroll för att säkra att arbetet genomförs. Dessa faktorer leder vanligen till att medarbetarna 

inte trivs med sin arbetssituation, de gör endast som ledaren säger vilket slutligen leder till låg 

produktivitet och dåliga resultat. Medarbetarna känner varken ansvar eller delaktighet vilket 

kan leda till låg motivationsnivå samt inlärd hjälplöshet, detta resulterar i en slags ond cirkel 

och ledarens fördomar mot medarbetarna förstärks. Ledaren får bekräftat att människan är lat 

vilket resulterar i att ledaren ger medarbetarna ännu mindre ansvar och medbestämmande, 

därmed försämras medarbetarnas trivsel ytterligare och produktiviteten avtar. Enligt teori Y 

har ledaren däremot en positiv människosyn, ledaren tror därmed att individen har en vilja och 

motivation att utföra arbetsuppgifter. Ledaren har förtroende för medarbetarna och ger dem 

ansvar samt låter de ta initiativ vid problemlösning. Ledaren delger medarbetarna information 

och är duktig på att delegera, vid beslutfattning låter han även medarbetarna vara delaktiga. 

Ifall ledaren har denna typ av människosyn tar medarbetarna automatiskt ansvar för sina 

arbetsuppgifter och därmed behöver inte ledaren utöva kontroll.  

 



   

  6   

Ett gott ledarskap 

Larsson och Kallenberg (2003) har forskat kring kopplingen mellan ledarskap och 

personligheten. Författarna har funnit ett visst stöd för att positiva sidor av personligheten, t e 

x målmedvetenhet, vänlighet och öppenhet, har en fördelaktig inverkan på ledarskap. De 

lyfter dock fram att det är sannolikt att frånvaron av negativa personlighetsdrag, t e x brist på 

målmedvetenhet, ovänlighet och brist på öppenhet, är mer betydelsefullt för ledarskapets 

verkningsgrad än närvaro av de positiva personlighetsdragen. Larsson och Kallenberg menar 

att de negativa dragen kan enervera och driva bort medarbetarna vilket omöjliggör byggandet 

av ett effektivt arbetslag. Författarna menar att ett gott ledarskap bygger på att ledaren har 

goda kunskaper om gruppen och dess utveckling. Det är viktigt att få ett effektivt och kreativt 

arbete i en arbetsprocess och för att få det krävs stark sammanhållning och gemenskap i 

gruppen. Genom att använda sig av allas tankar och idéer skapas ett bra inlärningsklimat och 

medarbetarna känner en delaktighet. Därmed måste det råda ett öppet och ärligt klimat i 

gruppen. 

  

Enligt Olsson (2001) har goda ledare genomtänka angreppssätt, en ledare som kan skapa hög 

och uthållig effektivitet uppsattas av medarbetarna, effektivitet skapar i sin tur trygghet och 

meningsfullhet. Olsson beskriver att det är i de miljöer där utmaningarna är höga som de goda 

ledarna finns. För att lyckas klara utmaningar krävs samverkan, respekt för varandras 

kompetens, optimering av resurser, goda angreppssätt, knivskarpa mål, regelbundna 

mätningar och korrigeringar. För att kunna bibehålla detta krävs ett ledarskap med stark vilja, 

hög uthållighet, en medveten etik, god kommunikationsförmåga och hög kompetens att 

hantera verksamheten. Olsson menar även att en grupp som utstrålar trygghet, harmoni och 

glädje tyder på att ett gott ledarskap existerar i organisationen. Författaren lyfter även fram att 

social kompetens är det viktigaste för att lyckas vara en god ledare. Social kompetens innebär 

att individen har en förmåga att samarbeta och lyssna på sina medarbetare, att uppmuntra, 

entusiasmera samt ta till vara på deras engagemang för att nå bästa möjliga resultat. Andra 

viktiga ingredienser för ett gott ledarskap är rättskänsla, förmåga att fatta beslut, ödmjukhet, 

uthållighet, socialt intresse samt flexibilitet. Olsson menar vidare att begreppet 

anpassningsbar är en viktig pusselbit i ledarskapet. Förutom de personliga egenskaperna som 

anses som huvudsakliga för ett gott ledarskap är det enligt Bergengren (2001) viktigt att ha en 

god självkännedom som ledare, då det många gånger uppkommer situationer där 

medarbetarna skyller det egna misslyckandet på det bristande ledarskapet. Författaren betonar 
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även att det som ledare är viktigt att leva som man lär och alltid ha uppsatta mål för att 

ständigt utveckla det personliga ledarskapet. 

 

Ledarstilar 

Ledarskap kan utövas på flera olika sätt. Dessa olika sätt att leda kallas för ledarstilar. 

Bergengren (2001) presenterar forskaren Kurt Lewins klassiska ledarstilar nämligen den 

auktoritära, den demokratiska och låt gå ledaren. Även om dessa modeller inte är direkt 

överförbara på verkligheten framhåller Bergengren att vi ofta känner igen särdragen i 

respektive ledarstil hos olika ledare i organisationer. 

  

Den auktoritära ledaren använder sig av envägskommunikation och beaktar inte sina 

medarbetares synpunkter. En auktoritär ledare strävar efter att styra, behärska och dominera. 

Ledaren fattar därmed egna beslut och delegerar inget ansvar till andra. Makten ligger hos 

ledaren och det är viktigt att framhäva det för sina medarbetare. Blake och McCanse (1991) 

menar att det ofta bland medarbetare råder en slags rädsla för att göra fel och därmed 

instämmer medarbetarna trots att de i själva verket inte alls håller med sin chef i olika 

sammanhang. 

  

Den demokratiska ledaren är lyhörd för synpunkter från andra och för en öppen dialog, en s.k. 

tvåvägskommunikation innan besluten fattas. Ledaren delegerar ut ansvar till sina 

medarbetare och det viktigaste är att det råder en balans mellan produktivitet och behoven hos 

de anställda. Blake och McCanse menar att den demokratiske ledaren vill känna sig 

accepterad och omtyckt av sina kollegor. 

 

Låt gå ledaren känner sig inte bekväm i sin ledarroll och vill inte fatta beslut. Besluten får 

därmed fattas av gruppmedlemmarna. Ledaren bryr sig inte om medarbetarna och att nå 

resultat genom effektivitet är inget som står i fokus. Blake och McCanse beskriver att denna 

typ av ledare inte gör mer än vad som måste göras för att klara arbetet, ledaren har ingen egen 

vilja utan vänder gärna kappan efter vinden. 

 

Ledarstil utifrån värderingar 

Bergengren (2001) presenterar fem olika typer av ledare; Experten, hjälparen, försvararen, 

innovatören samt självutvecklaren. De olika ledartyperna är uppkallade efter de positiva 

värderingar som motiverar ledarna att arbeta och som därmed avgör deras ledarskapsstil. 
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Bergengren menar att vilka typ av drag som dominerar hos en människa har ett stort samband 

med vilken syn man har på arbetets innebörd. 

  

Experten värderar kunnande och resultat. Ledaren är tekniskt professionell och vill få saker 

gjorda. Hjälparen värderar att kunna hjälpa andra. Ledaren är inriktad på omsorg och vill att 

arbetsplatsen ska vara familjär. Försvararen värderar makt, övervakning och skydd. Ledaren 

är mest inriktad på överlevnad men ingriper också för att försvara medarbetarnas värdighet. 

Innovatören värderar nyskapande och experiment. Ledaren är tävlingsinriktad och är 

intresserad av konkurrensstrategi. Självutvecklaren värderar balans mellan kunnande och lek 

samt kunskap och glädje. Ledaren motiveras av ständig utveckling. 

 

Transformativt, transaktionellt och laissez-fair 

Giri och Santra (2010) samt Eeden, Cilliers och Deventer (2008) beskriver tre olika typer av 

ledarskap nämligen transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt Laissez-fair stil. 

Enligt en studie som Giri och Santra har gjort visade det sig att de yngre ledarna med mindre 

arbetslivserfarenhet använde sig av transformativt ledarskap medan ledarna som var äldre och 

hade mer arbetslivserfarenhet tenderade att använda sig av Laissez-fair stil. Berson och Linton 

(2005) presenterar sin studie i artikeln ”An examination of the relationships between ledarship 

style, quality, and employee satisfaction in R&D versus administrative enviroments”. Det 

framkom att organisationskulturen påverkas på ett positivt sätt av transformativt ledarskap då 

det har visat sig höja prestandan bland medarbetarna samt skapar ett hållbart arbetsklimat. Det 

framkom även att både transformativt och transaktionellt ledarskap ökar de anställdas 

arbetstillfredsställelse då ledarskapsstilarna enligt författarna är väldigt strukturerade och 

genomtänkta. Förutom det ovan nämnda framhåller även Jung (2003) i sin artikel ” The role 

of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some 

preliminary findings ” att ledarskapet är det viktigaste i en organisation. Undersökningen 

visade att det existerar en positiv koppling mellan det transformativa ledarskapet och 

organisatorisk innovation. Rehman Toor och Ofori (2009) lyfter i sin artikel ” Ethical 

leadership: Examining the relationships with full range, leadership model, employee 

outcomes and organizational culture ” fram sin studie som är utförd inom byggnadsindustrin i 

Singapore. Det visar sig att det finns ett starkt och positivt samband mellan det transformativa 

ledarskapet och etiskt ledarskap. Det framkommer även att transformativt ledarskap främjar 

de anställda att vilja att anstränga sig extra samt att de ständigt vill tillfredsställa sin ledare då 

de ser upp till denne som en förebild.  
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Transformativt ledarskap: Eeden et al. (2008) beskriver i artikeln ”Leadership styles and 

associated personality traits” att ledare med ett transformativt ledarskap har ett idealistiskt 

inflytande på sina medarbetare. Författarna menar att medarbetarna i sin tur respekterar, 

beundrar, litar på samt försöker efterlikna sin chefs beteende och värderingar. Giri och Santra 

(2010) beskriver i artikeln ”Effects of Job Experience, Career Stage, and Hierarcy on 

Leadership style” att denna typ av ledare får sina medarbetare att göra mer än de förväntas att 

göra och anledningen är att medarbetarna har sin chef som förebild. Ledare med ett 

transformativt ledarskap visar ett stort engagemang för både den enskilde individen och 

gruppen i sin helhet. Ledaren fungerar som en mentor för samtliga medarbetare och ger 

personlig uppmärksamhet, stöttar och ser till att varje enskild individ ska kunna utvecklas på 

sitt sätt. Ledaren värdesätter även intellektuell förmåga och uppmuntrar sina medarbetare till 

innovation och utveckling. Vidare menar Eeden et al. (2008) att denna ledare är väldigt tydlig 

i sin kommunikation och vilka förväntningar denne har på sina medarbetare. Medarbetarna 

känner sig ständigt bekräftade och får veta att de är viktiga för den befintliga verksamheten, 

vilket effektiviserar det dagliga arbetet och prestationerna ökar. 

  

Transaktionellt ledarskap: Eeden et al. (2008) menar att denne typ av ledare fokuserar på att 

ha ett starkt socialt utbyte med sina medarbetare. Ledaren klargör tydligt vad som behöver 

göras i arbetet, vad som uppmuntras samt vad som inte är acceptabelt att göra. Ledaren är 

snabb på att upptäcka avvikelser från normer, överträdelser och misstag, därmed korrigerar 

ledaren åtgärder innan eller precis när avvikelser inträffar.  

 

Laissez-fair stil: Eeden et al. (2008) framhåller att denna typ av ledare undviker sin roll och 

lämnar istället över ansvaret till sina medarbetare. Ledaren undviker att sätta upp tydliga mål 

och klargör inte vilka förväntningar som existerar, ledaren har därför också svårt för att fatta 

beslut och undviker att engagera sig när viktiga frågor uppstår.  

  

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Bergengren (2001) presenterar de amerikanska forskarna Robert Blake och Jane Mountons 

ledarstilsmodell som kallas för ”Managerial Grid”, på svenska översatt till ”ledningsgallret”. 

Grundtanken med modellen handlar om att kunna se hur man som ledare kan kombinera 

intresset för människor med intresse för produktion. Modellen skapades på slutet av 1960-
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talet och har haft stor genomslagskraft i organisationer i hela västvärlden. Modellen har dock 

fått viss negativ kritik, nämligen att den inte tar hänsyn till organisationens komplexa 

verklighet vilket kan påverka ledarstilen. 

 

Den personorienterade ledaren kännetecknas av att denne bryr sig om sina medarbetare. 

Medarbetarnas synpunkter, krav och trivsel är vad som prioriteras högst, liksom en strävan 

efter ett gott kamratskap, samarbete samt medmänsklighet.  Den uppgiftsorienterade ledaren 

fokuserar på att ständigt leverera resultat. Ledaren har inget behov av att skapa mänskliga 

relationer på arbetet utan koncentrerar sig på att förklara för sina medarbetare hur uppgifter 

ska utföras. Människan används som ett verktyg för att nå organisationens mål. 

 

Figur 1. Person- och uppgiftsorienterat ledarskap. Bilden visar en förenklad version över hur 

man som ledare kan välja att prioritera mellan personerna samt uppgifterna på arbetet. 
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Kultur 

 

Mental programmering  

Hofstede (2011) menar att varje individ har ett mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att 

agera vilket har lärts in under individens livstid, detta mönster kallas för mentala program. 

Människors mentala program har sitt ursprung från de sociala miljöer där dessa individer har 

vuxit upp och erhållit livserfarenheter, den mentala programmeringen börjar således i familjen 

och fortsätter i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Ett annat begrepp för denna mentala 

programmering är kultur. Hofstede lyfter fram att kultur är ett kollektivt fenomen eftersom 

individer som lever i samma sociala miljö delvis har den gemensamt samtidigt är kultur något 

man lär sig och är därmed inte medfött, kultur kan därmed främst hänföras till vår sociala 

miljö och inte våra gener. Enligt Hofstede består den mentala programmeringen av tre olika 

nivåer, dessa är; mänskliga naturen, kultur och personlighet. Mänskliga naturen är det alla 

individer har gemensamt och representerar den universella nivån i vår mentala mjukvara. Den 

mänskliga naturen har vi ärvt och bestäms av våra gener vilket i sin tur bestämmer individens 

fysiska och psykologiska funktionssätt, t e x individens förmåga att känna rädsla, kärlek och 

sorg. Kultur är den nivå som är specifik för en viss grupp, det är inte något vi har ärvt utan 

handlar om inlärda beteenden som härstammar från den sociala miljön. Personlighet är 

specifik och unik för den enskilde individen, personligheten består av mentala program som 

inte delas med någon annan. Personligheten består både av sådant som är ärvt, t e x gener och 

sådant som är inlärt, t e x erfarenheter.  

 

Moraliska cirkeln 

Vilken grupp är egentligen ”vår grupp”? Hofstede (2011) menar att vi människor drar en 

gräns mellan de vi anser tillhöra vår grupp och de som inte anses göra det. Endast individer 

som anses ingå i den moraliska cirkeln tillskrivs fullständiga rättigheter och skyldigheter. Den 

moraliska cirkeln påverkar våra symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Kopplat till den 

moraliska cirkeln presenterar Hofstede begreppen egengrupp och främlingsgrupp. 

Egengruppen representerar vad vi instinktivt känner är ”vi” medan främlingsgruppen är ”de”. 

Författaren menar att vi människor har ett beständigt behov av att klassificera individer och 

placera dem i endera gruppen. Majoriteten av individer strävar större delen av sin tid efter att 

vara goda gruppmedlemmar, vilket individerna uttrycker genom kläder, sättet att prata och 



   

  12   

agera samt genom sina arbeten. Medlemmarna utför ritualer vars syfte är att stärka gruppen 

och den moraliska cirkeln, t e x pratar, skrattar och äter. 

 

Nationalkultur: Fyra dimensioner 

Hofstede (2011) har studerat data från en enkätundersökning med fokus på individers 

värderingar, mer än 50 länder deltog i studien. Hofstede kunde identifiera kulturella skillnader 

mellan nationerna och fann fyra huvudsakliga dimensioner som beskriver kulturen. Hofstede 

betonar att en dimension är en aspekt av en kultur som kan mätas i förhållande till andra 

kulturer. Dessa fyra dimensioner fick beteckningarna: maktdistans (liten till stor), 

kollektivism kontra individualism, femininet kontra maskulinitet och osäkerhetsundvikande 

(svagt till starkt). Tillsammans utgör de en fyrdimensionell modell av skillnaderna mellan 

nationalkulturer.  

 

Maktdistans: Hofstedes studie visar att Sverige är ett land med låg maktdistans. Hofstede 

menar att maktdistansen baseras på de mindre inflytelserika medlemmarnas värdesystem, d v 

s om de föredrar en chef som är autokratisk eller ifall de förkastar detta förhållningssätt. 

Maktfördelningen bestäms däremot av de mer inflytelserika medlemmarnas beteende. I länder 

med låg maktdistans föredrar de anställda att chefen använder sig av ett konsulterande sätt när 

beslut fattas samt låter de anställda vara delaktig i beslut som påverkar deras arbete. De 

anställda brukar vara mindre beroende av sina chefer och förhållandet mellan parterna är 

ömsesidigt och de betraktar varandra som jämlikar. Det känslomässiga avståndet mellan 

anställda och chef är förhållandevis litet, de underställda har inga större problem med att 

närma sig och säga emot sin chef. Organisationerna brukar vara tämligen decentraliserade och 

lönenivån mellan toppen och botten är relativt liten.  

 

Individualism: Ur Hofstedes studie kan man tyda att Sverige är ett individualistiskt land. 

Hofstede förklarar att i individualistiska samhällen går individens intresse före gruppens och 

individer klassificeras inte efter grupptillhörighet utan efter personliga egenskaper. Dessutom 

går uppgiften före varje personlig relation. I denna typ av samhälle förväntas de anställda 

agera som individer med egna behov samt agera i eget intresse som överensstämmer med 

arbetsgivarens intresse. Relationen mellan arbetsgivare och anställd betraktas som en 

affärstransaktion, d v s ifall den anställde presterar dåligt eller blir erbjuden högre lön av en 

annan arbetsgivare är det socialt accepterat att arbetsrelationen avslutas. Företagsledning 

handlar i sin tur om att leda individer vilket innebär att anställda kan flyttas runt individuellt 
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och belöningar är kopplade till den enskilde individens prestationer. Hofstedes lyfte fram tre 

arbetsmål vilka anses vara betydelsefulla i individualistiska samhällen: 1) Fritid; arbetet ska 

ge tid över för individen själv eller familjen. 2) Frihet; stor frihet att bestämma över hur 

arbetet ska hanteras. 3) Utmaning; arbetet ska inkludera utmaningar som ger en känsla att 

man uträttat något.  

 

Femininitet: Hofstede menar att Sverige är en feminin kultur och definierar ett feminint 

samhälle som följande: ”Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar 

varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om 

livskvalitet.”(Hofstede, 2011, s. 176) I feminina kulturer löser organisationer konflikter 

genom att förhandla och kompromissa, därtill belönas individer på jämlikhetsgrunder, d v s 

till var och en efter behov. I feminina kulturer ”arbetar man för att leva” och de anställda 

föredrar mer fritid framför pengar, därtill humaniseras arbetet genom samarbete och 

kontakter. Den dominerande typen av ledarskap är ”ménage” vilket förespråkar intuition och 

ömsesidig förståelse. 

 

Osäkerhetsundvikande: Hofstede talar om osäkerhetsundvikande vilket handlar om i vilken 

omfattning individerna i en kultur känner sig hotade av oklara eller okända situationer. Denna 

känsla uttrycks genom nervositet, ångest, stress och en önskan av förutsägbarhet, d v s ett 

behov av skrivna och oskrivna regler. Sverige är ett land med svagt osäkerhetsundvikande 

vilket innebär ångestnivån är relativt låg. Organisationer som befinner sig i ett land med svagt 

osäkerhetsundvikande kännetecknas av att det är vanligt förekommande att de anställda 

arbetar kort tid på ett och samma ställe därtill att de byter arbetsgivare ofta. Organisationerna 

bör inte ha fler regler än nödvändigt och de anställda arbetar endast hårt när det krävs. Kaos 

tolereras och det finns en genomgående tro på sunt förnuft. Stort fokus läggs på 

beslutsprocessen därtill anses prestation, uppskattning samt samhörighet vara motiverande.  

 

Organisationskultur 

Hofstede (2011) menar att organisationskultur inte har någon standarddefinition dock menar 

han att de flesta författare inom området är överens om att organisationskultur är holistisk och 

historiskt determinerad vilket innebär att helheten är mer än summan av delarna därtill att 

kulturen speglar organisationens historia. Vidare anses kultur vara relaterat till ritualer och 

symboler, därtill är kultur socialt konstruerad vilket innebär att kulturen skapas och bevaras 

av den grupp individer som tillsammans bildar organisationen. Slutligen anses 
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organisationskultur vara mjuk och svårt att förändra. Hofstede definierar organisationskultur 

följande: ”Den kollektiva mentala programmering som särskiljer en organisations 

medlemmar från en annan organisations medlemmar”. (Hofstede, 2011, s. 423) Hofstede 

betonar att medlemmarna inte är de enda som ser till att organisationskulturen bevaras, även 

andra intressenter så som kunder, leverantörer och myndigheter ser till att kulturen 

upprätthålls. Hofstedes definition kan ställas i förhållande till en annan framstående forskare 

inom området, nämligen Edgar H. Schein. Scheins beskrivning av organisationskultur är: ”Ett 

mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt ut, kommit underfund 

med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina problem i fråga om extern 

anpassning och intern integration” (Schein, 1992 s.1-2)  

 

Lökdiagrammet 

Hofstede (2011) menar att kulturella skillnader uttrycks på olika sätt och framhåller att det 

existerar fyra begrepp vilka beskriver detta, nämligen; symboler, hjältar, ritualer och 

värderingar. Dessa begrepp kan avbildas i ett s.k. lökdiagram. (se bilaga 5.) Symboler är de 

ytligaste kulturella yttringarna och består av ord, gester, bilder eller objekt som har en specifik 

innebörd för individer i en viss kultur, men inte för andra. Gruppspråk, kläder, frisyrer och 

statussymboler tillhör denna kategori. Hjältar placeras i mitten av diagrammet och innefattar 

individer, levande eller döda, verkliga eller påhittade, som besitter högt värderade egenskaper 

inom en kultur och därmed blir förebilder. Ritualer placeras även i mitten av diagrammet och 

är kollektiva aktiviteter som inte krävs för att uppnå specifika mål, dock anses dessa vara 

socialt viktiga inom en kultur, t e x sociala ceremonier. Ritualer innefattar även diskurs vilket 

är språkanvändningen i tal och skrift i den dagliga interaktionen och vid förmedling av 

troslära. Symboler, hjältar och ritualer placeras under termen sedvänjor, sedvänjor är 

iakttagbara för utomstående åskådare dock är deras kulturella betydelse osynlig. Värderingar 

utgör kulturens kärna och inbegriper känslor vilka endera är positiva eller negativa. 

Värderingar anskaffas tidigt i livet medan sedvänjor förvärvas senare i livet. I det yttersta 

lagret av ”lökdiagrammet”, där sedvänjor återfinns, kan kulturella förändringar ske snabbt, vi 

kan t e x lära oss nya seder under hela livet. I lökens mitt, där vi finner värderingar, sker 

kulturella ändringar dock långsamt. Dessa värderingar lärde vi oss när vi var små av våra 

föräldrar, som i sin tur lärde sig de när dem var barn. Detta ”kretslopp” bidrar till en 

grundläggande stabilitet gällande värderingar i ett samhälle vilka är svåra att förändra. 

Kulturlager som individer tillägnar sig senare under livet, t ex organisationskulturer, är 

emellertid lättare att förändra.  
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Artefakter, vägledande värderingar och grundläggande antaganden 

Edgar H. Schein (1992) menar att kulturen i en organisation kan beskrivas utifrån tre olika 

nivåer, dessa är; artefakter, vägledande värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter 

är det individer säger och gör inom en organisation samt olika typer av föremål, t e x klädstil, 

produkter, fackspråk, humor och kroppsspråk. Vägledande värderingar omfattar mål, 

strategier, filosofi och verksamhetsidén organisationen arbetar utifrån. Grundläggande 

antaganden handlar om de förhållningssätt gruppen utvecklar för att kunna fullgöra sitt arbete 

samt lösa möjliga problem. Arbetsrutinerna och problemlösningen uppdateras ständigt och tas 

därmed som självklara och till slut reflekterar inte gruppmedlemmarna varför de gör på ett 

visst sätt. Artefakter och vägledande värderingar är synliga för utomstående och därmed 

förståeliga, dock kan de grundläggande antagandena vara osynliga eller uppfattas som helt 

ologiska för en utomstående.  

 

Det organisatoriska isberget 

Gällande aspekter som kan uppfattas som synliga respektive osynliga för utomstående finns 

det en passande modell, ”det organisatoriska isberget”. French och Bell (1990) har utvecklat 

begreppet ”det organisatoriska isberget” vilket ger en bild över de olika nivåer av kultur som 

existerar i en organisation, dessa nivåer består av formella (kända) aspekter och informella 

(okända) aspekter. Formella aspekter kan vara t e x mål, teknologi och struktur medan 

informella aspekter kan utgöras av t ex attityder, värderingar och känslor.  

 

Organisationskultur: Sex dimensioner 

Hofstede framhåller en studie vid namn ”IRIC-studien” där olika organisationer istället för 

nationer undersöktes. Vid analys av studien visade det sig att det existerar sex olika 

dimensioner som speglar organisationers sedvänjor, dessa sex dimensioner är ömsesidigt 

beroende och förekommer i olika typer av kombinationer. 

 

Processinriktad kontra resultatinriktad: Dimensionen ställer intresse för medel mot ett 

intresse för mål. I processinriktade kulturer undvek individerna risker, ansträngde sig måttligt 

och upplevde varje dag som ungefär likadan. I resultatinriktade kulturer upplevde individerna 

inget obehag i obekanta situationer, de ansträngde sig samtliga dagar och ansåg att varje dag 

bjöd på nya utmaningar.  
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Personalinriktad kontra arbetsinriktad: Dimensionen ställer ett intresse för människor mot ett 

intresse för att få arbetet utfört. I personalinriktade kulturer ansåg individerna att 

organisationen tog hänsyn till deras personliga problem och ansvar för deras hälsa, därtill 

fattades beslut i grupper. I arbetsinriktade kulturer visade organisationen större intresse för det 

arbete som utförs än för de enskilda individerna, individerna fattade egna beslut samtidigt 

som de upplevde en stress att utföra arbetsuppgifterna.  

 

Företagsidentifierade kontra uppgiftsrelaterade: Dimensionen ställer enheter där de 

anställdas identitet är kopplade till organisationen i förhållande till enheter där de anställda 

identifierar sig med det typ av arbete de utför. I företagsidentifierade kulturer upplevde 

individerna att organisationens normer styrde deras beteende både på jobbet och i hemmet. 

Vid nyanställning ansåg individerna att företaget tog hänsyn till deras sociala- och familjära 

bakgrund. I uppgiftsidentifierande kulturer ansåg individerna att privatlivet var deras 

angelägenhet och upplevde att organisationen endast anställde på kompetensbaserade grunder.  

 

Öppet system kontra slutet system: Dimensionen ställer öppna system mot slutna system. I ett 

öppet system ansåg individerna att det existerade en öppenhet både från organisationen och 

dess medlemmar emot nykomlingar och utomstående. I ett slutet system upplevde individerna 

att organisationen och dess medlemmar var hemlighetsfulla och slutna, det tog därför lång tid 

för nykomlingar att känna sig som hemma.  

 

Svag kontra strikt kontroll: Dimensionen handlar om hur strukturerad organisationen är 

internt. I enheter med svag kontroll ansåg individerna att ingen tänkte på kostnader, ingen 

passade tider och att skämt om företaget var vanligt. I enheter med strikt kontroll ansåg 

individerna att arbetsmiljön präglades av kostnadsmedvetenhet, det var viktigt att hålla tider 

därtill skämtade man sällan om företaget. 

 

Normativ kontra pragmatisk: Dimensionen handlar om kundinriktning. Normativa enheter 

ansåg sig ha ansvaret gentemot omgivningen att införa okränkbara regler. Inom normativa 

enheter var det viktigaste att följa organisationens procedurer, detta ansågs vara mer viktigt än 

resultaten. Därtill betonades ärlighet och företagsetiska frågor. Pragmatiska enheter tenderar 

att vara marknadsstyrda och stor hänsyn tas till kundens behov. Resultatet anses vara viktigare 

än tillvägagångssättet. 
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Stark kultur 

Enligt Lindmark och Önnevik (2006) kännetecknas en stark organisationskultur av att 

medarbetarna har en god kunskap om organisationens mål och resurser därtill förstår de sin 

egen roll samt ser helheten av organisationens arbete. Detta kan uppnås genom att ledningen 

går igenom verksamhetsplanen med medarbetarna samtidigt som ledningen åstadkommer 

enighet kring de grundläggande värderingarna, vilket i sin tur måste stödjas av rådande 

normer och regler. Vidare kännetecknas en stark kultur av att medarbetarna regelbundet får 

feedback och sina prestationer utvärderade, därtill bör arbetsplatsen präglas av en öppen 

kommunikation både vertikalt och horisontellt. Det är även nödvändigt med dagliga ritualer 

som förstärker organisationens värderingar. Slutligen inbegriper en stark företagskultur 

acceptans för nya idéer och förslag. Lindmark och Önnevik framhåller dock att en stark 

organisationskultur kan leda till motstånd bland gruppmedlemmarna gällande nya synpunkter. 

Medlemmarna utvecklar ett s.k. grupptänkande vilket kan leda till att arbetsgruppen 

överskattar gruppens makt och moral, trångsynthet kan uppstå och medlemmarna kan ha svårt 

att ta till sig kritik eller alternativa synpunkter. Därtill kan gruppen utveckla ett enhetligt 

tänkande. 

Ledarskap, beslutsfattande och empowerment 

Ghirmai T Kefela (2012) behandlar i artikeln ”Organizational culture in Leadership and 

Management” den existerande litteraturen gällande organisatoriskt ledarskap, 

ledningsstruktur och organisationskultur. Kefela betonar att ledarna har en viktig roll eftersom 

de kan påverka organisationskulturen genom sina handlingar och sitt ledarskap, t e x genom 

att skapa en känsla av identitet och enighet bland medlemmarna, vilket underlättar skapandet 

av engagemang och formandet av önskvärda beteenden. Det primära ansvaret hos ledaren är 

därmed att skapa och bevara organisatoriska egenskaper som belönar och uppmuntrar den 

kollektiva ansträngningen samt skapar en känsla av gemensamt ansvar, vilket kan uppnås vid 

hänsyn till organisationskulturen. Kefelas studie visar att det existerar ett positivt samband 

mellan organisationskultur, medarbetarnas trivsel och arbetsprestation. Från Kefelas studie 

kan man dra kopplingar till en studie gjord av Yafan Tsai (2011) som i sin artikel 

”Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job Satisfaction” 

har undersökt relationerna mellan organisationskultur, ledarskapsbeteende och trivsel bland 

medarbetarna. Resultatet visade att organisationskultur var signifikant (positivt) korrelerad 

med ledarskapsbeteende och trivsel, och ledarskapsbeteende var signifikant (positivt) 

korrelerad med arbetstrivsel. Tsai drog slutsatsen att kulturen inom en organisation är av stor 
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betydelse och påverkar ifall det är en glad och hälsosam miljö att arbeta i. Studien visade att 

det är viktigt att ledaren främjar och kommunicerar värderingar till medarbetarna, ifall 

medarbetarna erkänner och accepterar dessa värderingar kan ledaren i sin tur påverka 

medarbetarnas beteende och attityder. Studien visade även att när samspelet mellan ledning 

och medarbetare är bra ökar chanserna för samarbete och medarbetarna blir därmed 

uppmuntrade till att utföra uppdrag vilket i sin tur ökar den allmänna trivseln. Kefelas och 

Tsais studier ligger i linje med vad McMurray och Scott (2003) framhåller i artikeln “The 

relationship between organizational climate and organizational culture”, deras studie visade 

nämligen att organisationsklimatet är positivt på de arbetsplatser där organisationskulturen 

överensstämmer med ledarskapet samt att klimatet är som sämst på arbetsplatser där kulturen 

är oförenlig med ledarskapet. 

 

Hofstede (2011) betonar att det inte existerar någon universell formel för en framgångsrik 

chef som kan användas i samtliga kulturer, vidare framhåller Hofstede att man kan få en 

beskrivning av kulturen i en organisation genom att be individerna beskriva vilka egenskaper 

som kännetecknar en bra ledare. Enligt Hofstede är ledaren kulturens hjälte och därmed en 

förebild för hur individen bör bete sig. Individualistiska och feminina länder anser att 

ledarskap är en oberoende egenskap som kan förvärvas och tror på blygsamma ledare. Vidare 

framhålls att chefer i länder med svagt osäkerhetsundvikande och låg maskulinitet värnar om 

individers arbetslivskvalitet och värdesätter samarbetsförmåga. Empowerment inkluderar 

samtliga formella och informella sätt att dela upp rätten att fatta beslut och inflytande mellan 

ledare och underordnade. I länder med låg maktdistans och svagt osäkerhetsundvikande, så 

som Sverige, anses underordnade vara de som ska ta initiativ till att fatta beslut, informella 

och spontana former av deltagande uppskattas därför på verkstadsgolvet.  

Schein (1992) menar att organisationens grundare och ledare har störst betydelse vid 

skapandet av en organisationskultur. Ledarna i en organisation besitter en position som gör att 

de har större inflytande vid skapandet av en kultur än övrig personal. Ledarna framför 

visioner, affärsidé och verksamhetsidé, ansvarar för uppföljningssystem samt fattar beslut 

gällande organisationsstruktur och personalhantering. Dessa förhållanden medför att ledaren 

har en unik position och därmed tillfälle att påverka kulturen inom organisationen, ledarna 

betraktas som hjältar och blir förebilder. Detta synsätt delas emellertid av Kefela (2012)  

som menar att ledaren måste föregå med ett gott exempel eftersom denne representerar och 

förmedlar organisationens kultur, så som värderingar, beteenden, åtgärder och insatser.  
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Kefela menar att en förståelse av kultur och hur man kan omvandla kulturen är en viktig 

färdighet bland ledare som strävar efter att uppnå strategiska resultat. Kefela betonar att 

strategiska ledare har det bästa perspektivet p.g.a. deras position inom organisationen, de har 

möjlighet att se dynamiken i kulturen, vad som bör bevaras och vad som behöver förändras. 

Enligt Schein (1992) besitter ledningen mekanismer för att skapa och utveckla kulturen, 

mekanismerna bidrar även till att medarbetarna agerar enligt ledarnas önskemål eller rättar sitt 

beteende efter vad som är önskvärt. Mekanismerna är indelade i primära (fokus på hur ledaren 

kan påverka kulturen) och sekundära (organisationsstrukturen, system och procedurer, riter 

och ritualer, design av den fysiska miljön).  

 

De primära mekanismerna är följande: 1) Ledningens intresse och uppmärksamhet, t e x 

utvärderings- och belöningssystem signalerar vad som är viktigt. 2) Ledarens reaktioner på 

kriser och incidenter påverkar t e x medarbetarnas hantering av liknande händelser. 3) 

Ledarens sätt att fördela resurser, t e x presentation av budget sänder signaler om vad 

företaget kommer att satsa på. 4) Roller, lärdomar och coachning, t e x ledarens utförande av 

arbetsuppgifter påverkar hur medarbetarna kommer bete sig i liknande situationer. 5) 

Belöning och status: Ledaren kan t e x höja lönen för grupper med låg status, i strävan efter 

att uppnå motivation och utveckling. 6) Rekrytering, urval, befordran och reträtt: Ledarna 

kan t e x välja att rekrytera individer som redan har de värderingar som finns inom 

organisationen, eller individer som besitter andra värderingar och kompetenser.  

 

Rekrytering, kultur och motstånd 

 

Intern och extern rekrytering  

Granberg (2011) diskuterar begreppen intern- och extern rekrytering, intern rekrytering 

innebär att en redan anställd medarbetare får den lediga befattningen medan extern 

rekrytering innebär att en ny medarbetare tillförs utifrån. Granberg ställer frågan; bör ett 

företag främst rekrytera externt eller internt? Författaren menar att det endast existerar ett svar 

på den frågan, nämligen ”det beror på”. Granberg betonar dock att i slutändan är det 

arbetsmarknaden som styr oavsett om det existerar personalpolitiska dokument, t e x policy 

om att prioritera intern befordran. När marknaden präglas av sämre ekonomi och minskat 

behov av personal används främst intern rekrytering och köp av konsulttjänster. Något som 

även gagnar intern rekrytering kan vara att identifikation med företaget blivit allt viktigare, d 
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v s bevaring av redan anställda som identifierar sig med organisationskulturen. Vid 

snabbväxande tider måste dock företaget ofta rekrytera externt. Granberg lyfter fram några 

motiv till varför eller när extern rekrytering är att föredra: Genom att rekrytera medarbetare 

utifrån kommer ”nytt blod” in i företaget, vilket kan vara en del i ett åtgärdsprogram för att 

förändra organisationskulturen. Vid extern rekrytering har företaget möjlighet att skaffa insyn 

i konkurrerande företag därtill är det ett billigt sätt att få tag i kunniga medarbetare. Extern 

rekrytering kan även bero på att vissa lagmässiga krav måste uppnås. Slutligen kan denna typ 

av rekrytering tillfredställa ett kortsiktigt behov av personal för att åstadkomma större 

flexibilitet, t e x vid expansion. 

 

Organisationskultur: Rekrytering och introduktion 

Lindmark och Önnevik (2006) menar att organisationskulturen direkt och indirekt påverkar 

verksamheten, vid t e x rekrytering kan organisationen antingen rekrytera individer med 

samma kompetens och personlighet som de befintliga medarbetarna redan besitter eller kan 

individer med en annan bakgrund och kompetens rekryteras. De val som fattas under 

rekryteringsprocessen inverkar på organisationskulturen. Organisationer som rekryterar 

individer med samma personlighetsprofil som övriga medarbetare kan råka ut för ”ryska 

dockans” dilemma, vilket innebär att organisationen införskaffar kopior av dem som leder 

verksamheten, dock har dessa mindre makt och inflytande. Detta dilemma kan leda till att de 

rekryterade individerna har en personlighetsprofil och ett tänkande som liknar ledningens och 

övriga medarbetare, vilket kan medföra att nya idéer blir färre eftersom medarbetarna har 

liknande eller samma perspektiv på verksamheten och omvärlden. En ytterligare negativ följd 

kan bli att organisationen domineras av medarbetare som tycker och tänker exakt som 

ledningen vid frågor och beslut, vilket försämrar möjligheterna till utveckling. 

  

Lindmark och Önnevik framhåller att introduktionen av nyanställda är av stor betydelse och 

avgör hur pass snabbt den nya medarbetaren lär känna omgivningen. Ifall ledningen ser till att 

medarbetaren socialiseras in på ett bra sätt kan arbetsgruppens effektivitet förbättras. Vid 

introduktionen är det viktigt att förmedla vilka rutiner och arbetsformer som existerar, därmed 

får den nya medarbetaren en uppfattning om vad som krävs av denne i yrkesrollen. 

Författarna menar att samtliga arbetsprocesser inom en organisation präglas av 

organisationskulturen. Medarbetarna är medvetna om vissa typer av beteenden, dock utförs en 

stor del av arbetet enligt gammal vana och rutiner som ingen reflekterar över. När en 

utomstående börjar arbeta i organisationen kan denne observera beteenden som medarbetarna 
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inte tänker på, organisationen kan därmed ha användning av den nyanställdes intryck innan 

denne socialiseras in i kulturen.  

 

Förändring och motstånd 

Smollan och Sayers (2009) betonar i sin kvalitativa studie ”Organizational Culture, Change 

and Emotions: A Qualitative study” att organisatoriska förändringar av t e x processer på 

arbetsplatsen utlöser känslor bland medarbetarna. Författarna menar att en organisations 

emotionella kultur, som formar sättet hur känslor upplevs och uttrycks, har en särskilt viktigt 

roll när det sker ändringar i kulturen och andra delar av det organisatoriska livet. Studien 

visade att när medarbetarnas värderingar överstämde med organisationens övergripande 

värderingar och kultur så tenderade medarbetarna att reagera mer positivt på förändringar. 

Dock visade det sig att förändringar av organisationskulturen framkallade känslomässiga 

reaktioner av en intensiv karaktär. Ifall dessa reaktioner emellertid erkändes och behandlades 

med respekt blev medarbetarna engagerade i förändringen. Jacobsen (2008) menar att 

samtliga former av förändring leder till att interna maktförhållanden inom organisationen 

förändras. Författaren betonar att förändringar oftast möts med motstånd vilket är en rationell 

reaktion från individer och grupper. Förändringsmotståndet beror främst på att individen 

försvarar något som är känt, något som denne anser är rätt och riktigt. Granberg (2011) menar 

att vid förändring förändras det invanda och trygga, alltifrån arbetsuppgifter, yrkesroll, status 

och sociala relationer. Detta medför att individers känsla av att vara betydelsefulla, kapabla 

och uppskattade rubbas.  

 

Jacobsen (2008) lyfter fram tio orsaker till varför motstånd uppstår, vi har valt att lyfta fram 

några av dessa: Fruktan för det okända, vid förändring går man från något som man vet något 

om till en situation präglad av osäkerhet. Brytning av ett psykologiskt kontrakt, ett 

psykologiskt kontrakt betyder att det existerar ett antal oskrivna förväntningar mellan 

gruppmedlemmar, ledare och andra inom organisationen. En förändring kan bidra till att dessa 

oskrivna förväntningar bryts, då kan individen känna sig lurad och motstånd uppstår. Den 

symboliska ordningen förändras, organisationer är som bestående symboler och allt tillskrivs 

en mening, t e x plats på kontoret eller ledarnas sätt att prata. Förändring medför att sådana 

symboliska ordningar ändras. Maktrelationer förändras, vissa motsätter sig förändringar 

eftersom de ser möjligheterna till inflytande minska. En förändring kan medföra att t e x 

individen måste ge ifrån sig beslutsbefogenheter. Sociala band bryts, medarbetarna kan 

förlora kontakten med kollegor som de tidigare arbetat länge med och kan tvingas arbeta 
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tillsammans med individer som de inte vet någonting om. Utsikter till personlig förlust, det är 

vanligt förekommande att förändringar påverkar medarbetarnas karriärchanser. Även Lucas 

och Kline (2008) diskuterar faktorer som kan påverka vid förändringar. Författarna har i sin 

studie ”Understanding the Influence of Organizational Culture and Group Dynamics on 

Organizational Change and Learning” undersökt sambandet mellan organisationskultur, 

gruppdynamik och organisatoriskt lärande i förhållande till organisatoriska förändringar. 

Författarna undersökte hur kulturella faktorer påverkar gruppernas lärande i samband med 

förändringar. Studien visade att misstro, förändringar av psykologiska kontrakt, subkulturer, 

maktskillnader mellan grupper samt ledarskapet påverkar organisatoriska förändringar och 

graden av lärande. Författarna menar att organisationen måste bedöma och förstå vilka 

aspekter av kulturen som kan främja eller fungera som hinder vid förändringar, därtill hur 

olika gruppstrukturer kan underlätta inlärning. Författarna har identifierat fenomen gällande 

grupper och kultur som har signifikant inflytande på gruppmedlemmars respons vid 

förändringar och deras förmåga att lära. I synnerhet belyser denna studie att det är essentiellt 

att vara medveten om de egenskaper som är unika för den specifika organisationen och dess 

kultur. 
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METOD 

_______________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt introduceras vårt filosofiska förhållningssätt gällande ontologi och 

epistemologi, därtill redogörs våra metodologiska utgångspunkter. Vidare presenteras våra 

tankar bakom val av metod och undersökningsfokus.  Vi beskriver även tillvägagångssättet 

gällande urval, datainsamlingsmetod- och insamling, därtill bearbetning och analys av 

materialet. Slutligen lyfter vi fram vår metod i förhållande till etik. Varför vi har valt att vara 

genomgående gällande filosofi och vetenskapligt förhållningssätt beror på att vi från början 

av vår studie ville urskönja vår syn på världen och hur kunskap bildas, vi ville vara tydliga 

inför oss själva och ha en slags vägledning under vårt arbete.  

___________________________________________________________________________ 

 

Filosofi: Ontologi och epistemologi 

Patel och Davidson (2003) menar att filosofin kan delas in i olika delområden, bl.a. 

naturfilosofi (ontologi) och kunskapsfilosofi (epistemologi). Inom ontologin är de centrala 

frågorna fokuserade på förståelsen av universum, människan samt samhällets natur och 

ursprung. Författarna menar att ontologin kan delas upp i två olika riktningar, realism och 

idealism. Vi menar att realism, närmare bestämt kritisk realism, stämmer bäst överens med 

vår syn på världen. Enligt Patel och Davidson innebär ontologisk realism att vi tror på att 

världen finns oavsett om vi observerar eller upplever den, t e x skulle världen fortsätta att 

existera ifall vi stängde av alla våra sinnesintryck. Vidare beskriver författarna att kritisk 

realism innebär att verkligheten finns till oberoende våra uppfattningar om den, dock kan vi 

inte få direkt tillgång till den eftersom vi hämmas av vår subjektivitet, d v s våra fördomar och 

förkunskaper.  

 

Patel och Davidson beskriver epistemologin som läran om kunskapens ursprung och giltighet. 

Även inom epistemologin kan man skönja två olika inriktningar, nämligen empirism och 

rationalism. Vi menar att empirism stämmer bäst överens med vår uppfattning gällande 

kunskapens ursprung, närmare bestämt en mindre radikal form av empirism. Enligt Patel och 

Davidson betyder empirism att vi får kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. 

Författarna menar att det finns olika former av empirism, en radikal form menar att vi föds 

som ”oskrivna blad” utan någon kunskap och att sinnesintrycken därmed ger oss en äkta bild 

av verkligheten vilket i sin tur blir kunskap i form av erfarenhet. En annan form av empirism 
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menar att förhållandet verklighet-sinnesintryck-erfarenhet inte är ensidig, t e x kan tidigare 

erfarenheter influera vad vi väljer att inrikta oss på i omvärlden och därmed färgas den 

kunskap vi förvärvar. 

 

Patel och Davidson menar att forskaren behöver relatera teori och verklighet till varandra. 

Författarna presenterar tre olika begrepp och arbetssätt som forskaren kan arbeta med för att 

beskriva relationen mellan teori och empiri, dessa begrepp är deduktion, induktion och 

abduktion. Vi tänkte gå närmare in på abduktion eftersom vi anser att detta arbetssätt bäst 

överensstämmer med vår syn gällande relationen mellan teori och empiri. Patel och Davidson 

framhåller att abduktion kan liknas en kombination av induktion och deduktion. Abduktion 

betyder att man ur ett enskilt fall kan utforma en förförståelse som kan klargöra fallet, d v s ett 

utkast till en teoretisk djupstruktur. Nästa steg innebär att teorin prövas på nya fall, därmed 

kan den ursprungliga teorin utvecklas och breddas för att bli mer allmän. Varför anser vi då 

att abduktion är det arbetssätt som passar in på oss? I början av vår studie utgick vi från viss 

litteratur och teorier samtidigt som vi hade en viss förförståelse. Därefter närmade vi oss vår 

empiri, rättare sagt besökte vi ett företag. Syftet med besöket var dels att undersöka ifall 

litteraturen, teorierna samt de tankar vi hade stämde överens med de data vi genererade. Syftet 

var även att se om vi kunde erhålla information som skiljde sig från den litteratur, teorier och 

tankar vi hade. Slutligen var syftet att få svar på forskningsfrågorna och beskriva de 

studerande fenomenen för att kunna tolka och förstå relationer mellan förförståelse, teorier 

och de data vi genererade. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt: Hermeneutik 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt där tolkningen är central. Det handlar om 

att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. Vi har inspirerats av 

hermeneutiken då vårt syfte är: ”att beskriva, tolka och förstå hur internt respektive externt 

rekryterade ledare och hur deras ledarskap påverkar organisationskulturen samt hur 

organisationskulturen i sin tur kan tänkas påverka ledarna.” Enligt Fejes och Thornberg 

(2009) är hermeneutiken lämplig då syftet med studien är att få ta del av individernas 

personliga upplevelser av fenomen. Under vår studie studerade vi fenomen, närmare bestämt 

medarbetares upplevelser då en ledare befordras eller kommer in utifrån, samt ledares 

upplevelser av att befordras eller komma in i en organisation. Vi ville även ta del av båda 
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parternas uppfattning gällande den rådande organisationskulturen. Därmed bestämde vi oss 

för att ha det hermeneutiska förhållningssättet med oss under hela vår studie.  

 

Motsägelsefullt? 

Vi har förstått att vår syn på filosofi i förhållande till vårt vetenskapliga förhållningssätt 

stundtals kan låta motsägelsefullt. Denna tanke har slagit oss själv då vi t e x läste boken 

”Kunskapens former” skriven av Sohlberg och Sohlberg (2009). I denna bok får man se en 

bild som sammanfattar de filosofiska perspektiven. Den ser ut ungefär så här:  

 

 

 

Författarna menar att ontologi är läran om det varande och ibland används begreppet 

metafysik. Författarna framhåller att inom den positivistiska traditionen används begreppet 

metafysik i en förolämpande mening, som något spekulerande. Sohlberg menar dock 

begreppet metafysik kan betraktas på samma sätt som begreppet ontologi. Materialism 

(realism) och idealism är som tidigare förklarat två olika inriktningar inom ontologin. Nu när 

vi har förklarat begreppet metafysik tänkte vi gå vidare med vårt resonemang. När vi såg 

denna bild tolkade vi det som att vår filosofiska tro och vetenskapliga förhållningssätt 

motsäger varandra, t e x har vi kritisk realism som filosofisk tro samtidigt som vi menar att 

vårt vetenskapliga förhållningssätt präglas av hermeneutiken. Vi läste dock vidare och fann att 

författarna framhåller att materialismens och idealismens innersta kärna inte ska tolkas alltför 

bokstavligt. Det existerar inte någon absolut materialitet eller entydig idealitet, istället menar 

författarna att det inom vetenskapen existerar en gedigen gråzon där det råder konflikt mellan 

materialistiska och idealistiska perspektiv.   

 

Kvalitativ studie  

Patel och Davidson (2003) diskuterar kvantitativ samt kvalitativt inriktad forskning och menar 

att dessa två begrepp syftar på hur man väljer att bearbeta och analysera insamlad 
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information. Kvantitativ inriktad forskning avser forskning som innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ inriktad 

forskning avser emellertid forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka data”, t e x 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Författarna betonar att dessa två inriktningar ofta 

skildras som helt oförenliga vilket de menar inte stämmer, författarna menar att dagens 

forskning inom samhälls- och beteendevetenskapen ofta befinner sig mellan dessa två 

ändpunkter. Patel och Davidson menar att det främst är formuleringen av 

undersökningsproblemet som avgör ifall forskningen är kvantitativ eller kvalitativ till sin 

karaktär, d v s vad vill vi veta, vilken kunskap söker vi? Författarna betonar att ifall problemet 

handlar om att tolka och förstå, t e x gällande människors upplevelser, bör man använda 

verbala analysmetoder, d v s en kvalitativ inriktning. Vi upplever att vårt tidigare nämnda 

syfte kan kopplas samman med den kvalitativt inriktade forskningen. 

 

Undersökningsfokus och val av organisation 

Vi bestämde oss tidigt för att vi ville skriva om ledarskap i förhållande till 

organisationskultur, mer specificerat hur organisationskulturen kan tänkas påverkas av ledare 

och som rekryteras internt respektive externt och vice versa. Vi började fundera över vilka 

typer av organisationer där dessa två rekryteringsförfaranden kunde tänkas vara vanliga och 

kom slutligen in på bryggbranschen. Anledningen till varför vi tror att dessa två 

rekryteringsförfaranden är vanliga inom byggbranschen är dels av egna erfarenheter, vi har 

anhöriga som har blivit rekryterade internt därtill har vi erfarenheter av att delta i 

rekryteringsprocessen vid liknande företag. Vi började därmed söka information på Internet 

gällande vilka större byggföretag som är positionerade i Umeå, vi fann bl.a. Skanska, NCC 

och Peab varav vi valde att kontakta det senast nämnda företaget. Vi valde att kontakta Peab 

eftersom det företaget jämfört med tidigare nämnda, har flest antal anställda både i Sverige 

men främst i Umeå. Därmed antog vi att chanserna att få tag på internt respektive externt 

rekryterade ledare att intervjua ökade. Vi tog kontakt med personalchefen på Peab och 

framhöll att vi ville genomföra vår studie hos dem därtill presenterade vi vårt syfte, varpå vi 

fick svaret att vi var välkomna. 

 

Urval av intervjupersoner  

Gällande frågan hur många intervjupersoner man behöver för att kunna genomföra sin studie 

menar Kvale och Brinkmann (2009) att man helt enkelt bör intervjua så många individer det 
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krävs för att få svar på sitt syfte. Författarna betonar att vid kvalitativa intervjuer tenderar 

antalet individer att antingen vara för litet eller för stort. De menar att om antalet är för litet är 

det svårt att göra generaliseringar och pröva hypoteser gällande skillnader mellan grupper. 

Ifall antalet är för stort kan det emellertid vara problematiskt att göra djupgående tolkningar 

av intervjuerna. Författarna framhåller att vid vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer 

ligga mellan fem till 15 intervjuer, antalet kan dock växla beroende på den tid och resurser 

som finns tillgängliga.  

 

Peab i Umeå har som tidigare nämnts 98 anställda medarbetare och 14 anställda arbetsledare. 

Vår totala urvalsgrupp bestod alltså av 112 individer och vårt mål var att genomföra 12 

intervjuer. Vår strävan var att intervjua åtta medarbetare och fyra arbetsledare, de medarbetare 

som intervjuades var underordnade till de arbetsledare vi intervjuade. Således intervjuade vi 

två medarbetare under respektive arbetsledare. Totalt hade vi fyra olika intervjugrupper; 1) 

Medarbetare vars arbetsledare har blivit rekryterade internt. 2) Medarbetare vars arbetsledare 

har blivit rekryterade externt. 3) Internt rekryterade ledare. 4) Externt rekryterade ledare. Vårt 

syfte med detta val av intervjupersoner grundas på att vi ansåg att det skulle bidra med mer 

information som ger förutsättningar för en nyanserad och mångfacetterad förståelse, därtill 

bedömde vi att det skulle vara en fördel att ta del av båda parters uppfattning gällande 

ledarskap och kultur. Vår tanke var även att medarbetarnas och ledarnas åsikter samt 

upplevelser kunde vara skiljaktiga och därmed intressanta att analysera, t e x att det kunde 

vara svårt för arbetsledarna att vara självkritiska och att de kanske inte var uppmärksamma på 

sitt eget ledarskap.  

 

När vi hade bestämt hur många medarbetare respektive arbetsledare vi ville intervjua tog vi 

kontakt med personalchefen på Peab och framförde våra önskemål. Eftersom vi inte har haft 

tillgång till något anställningsregister bad vi personalchefen att välja ut våra intervjupersoner 

med hänsyn till våra forskningsfrågor och de praktiska omständigheterna. Gällande 

arbetsledarna blev det ett urval av de individer som anställts de senaste två åren och gällande 

medarbetarna blev det ett urval av de individer som har arbetat under arbetsledarna det 

senaste året. Dessa val grundas på att vi var intresserade av att lyssna till olika röster för att 

kunna fånga mångfalden och komplexiteten i upplevelser.  

 

Efter urvalet fick vi tillgång till de 12 individernas telefonnummer. Vi ringde upp och 

presenterade oss själva samt varför vi kontaktade dem. Vi förklarade syftet med vår studie, 
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deras roll i vår studie samt frågade ifall de kunde tänkas delta. Samtliga individer uppgav att 

de ville delta därmed förslog vi dagar och tider då intervjuerna kunde tänkas ske. Somliga 

kunde inte de dagar eller tider vi förslog och fick därmed komma med önskemål som vi 

senare anpassade oss efter. Intervjupersonerna informerades även om att vår studie är 

konfidentiell, t e x att inga namn kommer att nämnas eller vilken plats individerna arbetar på. 

Patel och Davidson diskuterar skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt. Ifall en intervju 

är anonym finns varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering, om intervjun är 

konfidentiell innebär det att vi vet vem vi har fått svar från men att det endast är vi som har 

tillgång till de uppgifterna. 

 

Studien hade ett bortfall från intervjugruppen ”medarbetare vars arbetsledare har blivit 

rekryterade externt”, detta berodde på att arbetsledaren inte hade två medarbetare under sig 

som hade arbetat med honom under det senaste året. Det totala antalet intervjupersoner blev 

således 11 stycken varav alla var män.   

 

Datainsamlingsmetod 

Vi har använt kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Patel och Davidson (2003) 

menar att syftet med en kvalitativ intervju är att utforska och urskilja egenskaper och 

karaktären hos något, t e x intervjupersonens uppfattning om ett fenomen. Våra intervjuer 

hade hög grad av standardisering samt låg grad av strukturering. Patel och Davidson menar att 

standardiserade intervjuer innefattar identiska frågor i exakt samma ordning till respektive 

intervjuperson, författarna lyfter fram att standardiserade intervjuer är fördelaktiga att 

använda ifall man vill jämföra och generalisera svar. Vi ville t e x jämföra externa chefers 

svar med varandra för att se ifall de t e x har olika uppfattning om hur det är att komma in i en 

organisation. Författarna menar att vid ostrukturerade intervjuer lämnar frågorna maximalt 

utrymme för intervjupersonen att svara inom, därtill betonar författarna att om man använder 

sig av öppna frågor, vilket vi har gjort, är graden av strukturering beroende av vår formulering 

av frågorna. Vi strävade efter att formulera frågor som gav intervjupersonen fritt 

svarsutrymme, t e x: ”Hur kändes det när en i arbetsgruppen klev upp och blev ledare?”. 

 

Patel och Davidson påpekar att det troligen är en fördel ifall den som ska genomföra en 

kvalitativ intervju har förkunskaper och är förberedd inom området som ska studeras. 

Författarna menar att forskaren kan förbereda sig genom att studera tidigare forskning inom 
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området, därmed erhåller forskaren en teoretiskt färgad kunskap, centrala aspekter eller teman 

som är viktiga för studien. Innan vi valde typ av intervjuform samt utformade vår intervjumall 

började vi läsa litteratur inom området samt söka artiklar på internationella databaser, vi 

inriktade oss främst på ledarskap, ledarstilar, diverse teorier kring ledarskap, 

organisationskultur, rekrytering samt förändring och motstånd. När vi upplevde att vi var 

pålästa inom området bestämde vi oss för att utforma våra intervjumallar utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. (se bilaga 1-4). I vår intervjumall valde vi att ha med en situationsfråga. 

Syftet med denna fråga var dels att få tal del medarbetarnas upplevelse gällande vad deras 

ledare prioriterar i stressiga situationer, dels var syftet att ta del av ledarnas uppfattning hur de 

anser sig hantera stressiga situationer. Tanken var även att vi skulle kunna jämföra svaren mot 

varandra. Innan vi skulle genomföra intervjuerna gjorde vi en s.k. pilotstudie, vi bad några 

bekanta vilka arbetar som hantverkare att svara på de frågor vi hade tänkt ställa till 

intervjupersonerna. Patel och Davidson menar att man använder sig av en pilotstudie för att 

pröva ett visst upplägg eller den teknik man har tänkt använda för att samla in information. 

Författarna framhåller att pilotstudien helst ska genomföras på en grupp som påminner om 

den egentliga undersökningsgruppen, dock genomförs den i mindre skala än den egentliga 

studien.  

 

Insamling av data 

Vi genomförde intervjuer ute arbetsplatserna samt telefonintervjuer med de individer som inte 

befann sig på arbetsplatsen av diverse personliga anledningar. Totalt genomfördes sex 

intervjuer där vi träffade individerna personligen och fem telefonintervjuer.  

 

Bjørndal (2005) menar att en intervjusituation ska präglas av en lugn och bra kontakt, därtill 

bör intervjuerna ske på en neutral plats. Författaren betonar att telefoner eller tidspress utgör 

störande faktorer som kan motverka ett lyckat samtal. När vi besökte intervjupersonerna ute 

på deras arbetsplatser bad vi om att få sitta i ett enskilt rum under intervjun. Vi frågade 

intervjupersonerna ifall vi fick använda diktafon under intervjun vilket samtliga accepterade, 

vi hade i åtanke att närvaron av en ljudupptagare kunde påverka intervjun negativt dock 

verkade samtliga individer avslappnade trots dess närvaro. Under dessa intervjuer var vi båda 

deltagande och vi turades om att hålla intervjuerna. När en av oss höll i intervjun var den 

andre passiv och antecknade, denne kunde även inskjuta med följdfrågor ifall det ansågs 

lägligt. Vi har tidigare gjort intervjuer tillsammans under ett uppdrag åt ett annat företag, vi 
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tyckte att detta var ett lyckat koncept eftersom vi båda därmed hade varit med i samtliga 

situationer och då kunde diskutera intervjun direkt därpå. Att vi båda har varit delaktiga under 

dessa intervjuer anser vi har underlättat arbetet med resultat, analys och diskussion eftersom 

vi båda kan dra personliga samt kollektiva upplevelser till respektive situation. Under 

telefonintervjuerna satt vi var för sig och använde headset samtidigt som vi dokumenterade 

direkt på datorn.  

 

Under samtliga intervjuer strävade vi efter att åstadkomma tillit i dialogen och ett bra 

samtalsklimat, något som enligt Ekstam (2011) medverkar till att intervjupersonen i fråga 

vågar dela med sig av sina åsikter. I strävandet efter att skapa tillit förklarade vi återigen syftet 

med intervjun och betonade att samtalet var konfidentiellt. Vi förklarade även hur information 

senare skulle behandlas och användas. Samtliga intervjuer genomfördes under två dagar och 

de varade i snitt 30 minuter.  

 

Bearbetning och analys av data  

Vi valde att använda oss av meningskoncentrering, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär att det viktigaste som sägs i intervjun plockas ut till kortare formuleringar. Vi menar 

att de tillägnade kunskaperna som vi fick genom att studera tidigare forskning och litteratur 

samt våra egna erfarenheter gällande intern och extern rekrytering av ledare tillsammans med 

våra genomförda intervjuer utgjorde vårt empiriska material när vi skulle börja tolka 

resultatet. När samtliga intervjuer var genomförda började vi transkribera respektive intervju 

ordagrant dock med undantag för långa pauser, skratt, stammande av ord eller liknande. 

Därefter plockade vi ut beskrivande meningar från respektive intervju som vi senare ställde i 

relation till utplockade meningar vid liknande intervjuer, t e x gällande intervjuerna vi hade 

med ”interna chefer” jämförde vi svaren på respektive fråga med varandra. Därefter läste vi 

igenom både utplockade meningar samt de fullständiga transkriberingarna ytterligare en gång 

för att inte missa något relevant. Vi ställde även dessa fullständiga intervjuer mot varandra för 

att få en helhetsbild av vad individerna menade, eller som Kvale och Brinkmann beskriver 

”för att få en känsla för helheten”. Under detta arbete, d v s pendlingen mellan delar och 

helheten, hade vi i åtanke att ifall bitar av det empiriska materialet (våra erfarenheter) gick 

tvärt emot helheten av vårt resultat skulle våra tolkningar vara osannolika.  
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Vårt förhållningssätt påminner om det Patel och Davidson (2003) benämner som del- och 

helhetsprincipen och menar att man vid hermeneutisk analysmetod försöker se helheten i 

forskningsproblemet. ”Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan 

del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt”. (Patel 

och Davidson, 2003, s.30). Kvale och Brinkmann (2009) nämner den hermeneutiska cirkeln 

som snarare kan liknas vid en spiral. Fejes och Thornberg (2009) menar att spiralmetaforen 

används för att exemplifiera att det ständigt sker en pendling mellan förförståelsen, 

erfarenheter och litteraturen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att tolkningsprocessen 

ständigt rör sig framåt och bakåt mellan delarna och helheten. Kvale och Brinkmann menar att 

textens enskilda delar bör tolkas för att därefter relateras till helheten, syftet är att uppnå en 

djupare förståelse av meningen. 

 

När vi kände oss färdiga med vår tolkningsprocess ställde vi meningskoncentreringen i 

förhållande till vårt syfte. Utifrån vårt syfte ”att beskriva, tolka och förstå hur internt 

respektive externt rekryterade ledare och hur deras ledarskap påverkar organisationskulturen 

samt hur organisationskulturen i sin tur kan tänkas påverka ledarna” valde vi att använda oss 

av sammanfattande överrubriker till vårt resultat och därefter placera ut valda 

meningskoncentreringar under respektive rubrik, vi valde även att numrera respondenterna för 

att ha en helhetsbild över vad varje enskild person har svarat. Gällande transkriberingen och 

meningskoncentreringarna valde vi att återge intervjupersonernas svar i talspråk, dock kortare 

formulerat. Detta val grundas på att vi inte har velat ”förfina” eller förvränga deras ord. 

Dessutom anser vi att intervjupersonernas talspråk visar på olika röster vilket i sin tur speglar 

mångfalden bland våra svar.  

 

Etik  

Under vårt uppsatsskrivande och under datainsamlingen har vi haft några forskningsetiska 

principer i åtanke som bl.a. Einarsson och Hammar (2002) framhåller. Dessa principer är ett 

slags riktlinjer gällande förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Dessa är; 

Informations-, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet. Kortfattat innebär dessa krav 

att de som berörs av forskningen måste informeras om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Syftet med studien bör även presenteras och en beskrivning 

av genomförandet bör ges. Forskaren bör därtill inhämta deltagarnas samtycke till att delta i 

studien och de får personligen bestämma över sin medverkan. Därtill får obehöriga inte ta del 
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av uppgifter som berör studiens deltagare och uppgifterna får endast användas i 

forskningsändamål.  

 

Med hänsyn till dessa krav var vi noga med att informera intervjupersonerna gällande studiens 

syfte och vad deras deltagande skulle innebära, innan intervjuerna fick de även möjlighet att 

ställa frågor, t ex sådant de ansåg vara oklart. Gällande konfidentialitet garanterade vi 

intervjupersonerna att man inte skulle kunna urskilja eller hänvisa specifika svar till en 

specifik person under vårt resultat, d v s vi försäkrade individerna om att man inte skulle 

kunna identifiera vem som har sagt vad eller vilken plats de arbetade på. Vi säkerställde detta 

genom att radera ljudfilerna direkt efter transkriberingen, därtill var våra intervjuutskrifter 

endast märkta med siffror. Vi var även tydliga med att framföra att endast personalchefen på 

Peab samt våra bedömare på Universitetet skulle ta del av denna studie.  

 

Även Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar etiska riktlinjer och lyfter fram fyra krav som 

forskare bör ta hänsyn till, dessa är; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Vi tänkte gå in på de två senare kraven då vi redan har beskrivit de två första. 

Konsekvenser innebär att man måste bedöma vilken skada deltagarna kan lida av studien samt 

vilka vetenskapliga fördelar deras deltagande i studien ger. Risken för att 

undersökningspersonerna lider skada ska därmed vara så liten som möjligt. Vi anser att det 

inte har existerat några tydliga risker med vår studie i förhållande till intervjupersonerna då vi 

anser att vi inte har behandlat speciellt känsliga ämnen, dessutom har vi inte upplevt någon 

typ av missnöje från intervjupersonernas sida. Forskarens roll handlar om forskarens 

integritet och eget förhållningssätt. Författarna menar att det finns en risk att man som 

uppdragstagare känner en vilja eller ett tvång att presentera ett specifikt resultat för 

uppdragsgivaren, därmed intar uppdragstagaren en speciell roll där denne försöker påverka 

intervjupersonernas svar i en viss riktning. Vi har inte upplevt något tvång eller att vi måste 

uppvisa ett specifikt resultat för Peab, detta kan bero på att vi inte skriver på uppdrag åt 

företaget. Vi var dock uppmärksamma på vårt eget beteende vid intervjusituationerna, främst 

eftersom vi ville undvika att färga eller påverka intervjupersonernas svar.  
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RESULTAT 

________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår studie. Resultatet är sorterat i fyra olika stycken: 

”medarbetare vars arbetsledare blivit rekryterade internt”, ”medarbetare vars arbetsledare 

blivit rekryterade externt”, ”arbetsledare som blivit rekryterade internt” och slutligen 

”arbetsledare som blivit rekryterade externt”. Varje stycke inleds med en kort presentation av 

intervjupersonernas bakgrund därtill har varje stycke två huvudsakliga rubriker nämligen 

”ledarskap” och ”kultur”. Vi valde dessa genomgående rubriker eftersom våra 

frågeställningar och intervjusvar främst fokuserar på dessa områden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Medarbetare vars arbetsledare har blivit rekryterade internt 

Medarbetarna är i snitt 34 år gamla och har arbetat på Peab i snitt sju år. De har antingen 

snickarutbildning eller träutbildning på gymnasialnivå.  

 

Ledarskap 

 

Ett gott ledarskap och medarbetarnas beskrivning av sin arbetsledare 

Medarbetarna anser att ett gott ledarskap innefattar att ledaren ska kunna fatta viktiga beslut 

och därtill vara bestämd. Ledaren ska kunna styra medarbetarna genom klara besked, därmed 

kan tveksamheter i arbetssituationen undvikas och arbetet flyter på. Medarbetarna framhåller 

samtidigt att det är viktigt att ledaren är ödmjuk mot sina underordnade och arbetar för ett 

öppet klimat där gruppen fungerar bra tillsammans. Något som även betonas som essentiellt 

är en öppen dialog både upp och ner inom organisationen, ledaren bör vara lyhörd och 

uppmärksam samt lyssna på samtliga medarbetares åsikter. Medarbetarna anser även att 

ledaren bör dela med sig av sin kunskap och försöka lära ut till medarbetarna under sig så att 

dessa utvecklas och kommer framåt. Andra egenskaper som framhålls som betydelsefulla är 

att arbetsledaren bör vara lugn och stabil. Till sist bör ledaren förmedla en känsla av frihet 

istället för att styra medarbetarna.  

 

Medarbetarna är kluvna gällande beskrivningen av deras arbetsledare. Ena gruppen anser att 

de har bra arbetsledare som besitter betydelsefulla egenskaper och kunskaper. Dessa 
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medarbetare framhåller att deras arbetsledare tidigare har arbetat både som snickare och med 

betong, därmed har arbetsledarna kunskap om hur det fungerar inom branschen. Medarbetarna 

menar att ledarna är bestämda, fattar beslut, får saker gjorda samt ser till att medarbetarna har 

tillgång till relevant material som krävs för att utföra uppgifterna. Sammanfattningsvis anser 

denna grupp medarbetare att arbetsledarna besitter mycket praktisk kunskap vilket ses som 

något positivt.  

 

Den andra gruppen av medarbetare anser sig ha veliga arbetsledare som har svårt att fatta 

beslut. Medarbetarna menar att arbetsledarna försöker upprätthålla en fasad utåt att de besitter 

mer kunskap än vad de faktiskt gör. Därtill anser medarbetarna att arbetsledarna inte är 

speciellt lyhörda, t e x tas ingen hänsyn till medarbetarnas åsikter eller förslag på lösningar. 

Medarbetarna lyfter dock fram att arbetsledarna har en bra personlighet, att de är trevliga och 

snälla, samtidigt anser de att arbetsledarna inte är lämpade för den befattning de har.   

 

Man funderar själv på saker, då kör han sitt egna race fast man kommit på en lösning. 

 

För- och nackdelar med intern rekrytering av arbetsledare  

Angående intern rekrytering av arbetsledare svarade majoriteten av medarbetarna att fördelen 

är att arbetsledarna vet hur det fungerar inom branschen samt vet hur medarbetarna är och 

beter sig, vad de har för kunskaper och vad de har varit med om. Ett genomgående svar som 

lyftes fram som positivt var att arbetsledarna vid intern rekrytering känner de underordnade. 

Gällande nackdelar vid intern rekrytering svarade medarbetarna att det kan vara svårt för 

arbetsledaren att vinna respekt och fatta beslut.  

 

Nackdelen kan vara att man får en liten högre befattning från de man har arbetat med förut, 

man blir chef över de som man arbetat med förut, där kan det bli problem. Helt plötsligt 

kommer arbetskamraten och börjar bestämma och fatta beslut, det kan sticka i ögonen på 

vissa. 

 

De menar även att arbetsledarna efter ett tag kan byta förhållningssätt jämfört med när de 

tidigare arbetade som snickare, t e x när arbetsledaren från början arbetade som snickare hade 

denne samma åsikter som sina kollegor om hur vissa arbetsuppgifter skulle utföras, senare när 

snickaren klev upp och blev arbetsledare upplever medarbetarna att deras åsikter stundtals blir 

förbisedda.  
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Det är svårt att få samma respekt, kanske någon säger ”sådär skulle du inte gjort om du var 

snickare”.  

 

För- och nackdelar med extern rekrytering av arbetsledare 

Gällande extern rekrytering betonar medarbetarna att den främsta nackdelen är att ledarna 

saknar erfarenhet inom byggbranschen. Medarbetarna menar att det emellanåt kan vara svårt 

för ledaren att fatta beslut då denne inte har kunskap gällande hur processerna inom företaget 

fungerar. Därtill tror medarbetarna att det kan vara svårt för en ledare att komma in utifrån, de 

menar att arbetsgrupperna oftast har utvecklat en stark gruppkänsla. Somliga tror att ledare 

utifrån kan få motstånd ifall denne är auktoritär samtidigt som medarbetarna ofta har stora 

förväntningar på den som kommer utifrån. Fördelar med extern rekrytering anses vara att 

dessa ledare ofta är mer tekniska, de har t e x mer kunskap om dataprogram och diverse. 

Medarbetarna tror även att ledare som kommer utifrån kan bidra med ett nytänkande och har 

lättare att fatta svåra beslut.  

 

Ifall man kommer från ett företag utifrån kan de ha andra rutiner, man får in ett litet annat 

tänk, inom företaget blir man ganska hemmablind. 

 

Lättare för den utifrån att ta svåra beslut, t e x den killen o den killen inte går ihop eller något 

är personligt, har ej ryggsäcken att jag har arbetat med honom förut, ser bara från datumet 

från när de kommer in, lättare att ta beslut än att ha arbetat i firman i 10 eller 15 år, får 

andra ansvarsområden eller skyldigheter.  

 

Somliga medarbetare menar att det är positivt med ledare utifrån eftersom dessa inte känner 

individerna inom företaget, därmed måste ledaren bilda sin egen bild och uppfattning gällande 

respektive individ. Medarbetarna menar att ledaren därmed inte är färgad av tidigare 

erfarenheter och att vissa medarbetare då kan få en andra chans. I överlag, oavsett intern eller 

extern rekrytering anser medarbetarna att kommunikation och ödmjukhet har stor betydelse.  

 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap  

Medarbetarna fick följande situation uppläst för sig och skulle därefter beskriva hur deras 

ledare skulle agera i en liknande situation: ”Ni har ett projekt som har en deadline som ni 

troligast ej kommer hinna och din arbetsledare är stressad. Två av dina kollegor står och tar 
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upp tid genom att diskutera något intensivt som inte har med arbetet att göra, vad gör din 

arbetsledare i det här läget?” 

 

Samtliga medarbetare svarade att deras arbetsledare inte skulle tolerera en liknande situation. 

Arbetsledaren skulle ha klivit in i diskussionen och frågat vad saken gällde, så att arbetet 

därefter skulle kunna fortsätta.  

 

Kultur 

 

Organisationskultur 

Medarbetarna förknippar organisationskultur med en viss typ av jargong och de individer som 

arbetar inom företaget, ifall det t e x är mans- eller kvinnodominerat. Vidare anser de att 

organisationskultur handlar om hur organisationen är organiserad, vilka arbetssätt som 

dominerar, vilka policys som existerar och vad företaget förmedlar till omvärlden.  

 

Den fungerar väldigt bra här. Kamratskap på hög nivå, bra kompisnivå, bra rutiner på 

morgonen, man vet vad man ska göra. 

 

Det är ordning och reda det är ett stort företag, man följer regelverken som finns. Det är ej 

halvdanna jobb och dokument osv. 

 

Den är väldigt öppen, högt i tak, den som är lärling kan gå upp till högsta chef och säga vad 

han tycker, det är bara bra. 

 

Samtliga medarbetare trivs bra inom företaget och tycker att det råder en bra 

organisationskultur på Peab. De menar att klimatet är öppet, det är högt i tak och 

gemenskapen är bra. Medarbetarna lyfter även fram att företaget har en tillfredställande 

personalpolitik samt att arbetsrelationerna präglas av en öppen dialog. 

 

Hur det kändes när en i arbetsgruppen blev arbetsledare 

Samtliga medarbetare anser att de inte märkt av några problem då en kollega har klivit upp 

och blivit arbetsledare. Somliga medarbetare menar att rekryteringen inte bidrog till någon 
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större skillnad och att det i överlag kändes bra. Dessa medarbetare syftar på att de har en bra 

relation till arbetsledaren sedan tidigare samtidigt visar rekryteringen på karriärmöjligheter.  

 

Jag tycker det kändes bra. Då ser man möjligheter att själv kunna klättra, samtidigt tycker jag 

att det är bra att det finns kompetens. 

 

Flertalet medarbetare framhåller att deras nuvarande arbetsledare har haft problem kroppsligt 

och att han inte hade kunnat fortsätta om han inte hade fått sin nuvarande tjänst. De anser att 

det är positivt att företaget tar tillvara på den kompetens som existerar inom företaget. 

 

Innan han blev arbetsledare var han som ändå en individ som tog beslut och initiativ, var 

lagbas på vissa byggnader, tagit beslut tidigare, han gör samma sak nu men klarar inte av att 

vara ute och arbeta själv. Fixar fram grejer och så, egentligen ingen större skillnad. Funkar 

på ganska samma sätt.  

 

Somliga medarbetare framhåller att de är glada för att deras kollega fick chansen att bli 

arbetsledare, samtidigt betonas att de förlorade en bra arbetskamrat.  

 

Trist att han gick upp, men han var ju duktig då. Personligt var det tråkigt. Men det är ju 

bara bita ihop och köra vidare. Alla fick en chans, man fick som söka, och han var bäst 

lämpad, tillslut kanske min chans kommer också. Så avundsjuk vill jag ej säga att jag blev. 

 

Samtliga medarbetare betonar att arbetsrelationen till deras kollega inte har förändrats på 

något sätt sedan att denne klev upp och blev arbetsledare. Medarbetarnas svar är dock en 

aning splittrade gällande frågan huruvida kulturen i arbetsgruppen har förändrats sedan en 

kollega klev upp och blev arbetsledare. Somliga medarbetare anser att allt är sig likt vilket 

tros beror på att arbetsgruppen har arbetat tillsammans under en lång tid därtill att kulturen 

präglas av en ständigt öppen dialog. Samtidigt menar vissa medarbetare att förändringen 

bidrog till viss irritation och avundsjuka inom gruppen.  

 

Det enda som skulle kunna förändras, är att det kan sticka i ögonen på vissa att någon som 

man har jobbat med kliver upp och blir chef, men han har inte haft någon översittarposition, 

vi kommer överens allihopa. 
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Det var nog både och. Tror många blev irriterad. Och vissa blev väldigt glad, tror det var 

mycket avundsjuka. Speciellt de som var äldre blev nog mer irriterad. Även de i min ålder, 

men i efterhand så blev det som bättre. 

 

Medarbetare vars arbetsledare har blivit rekryterade externt 

Medarbetarna är i snitt 43 år gamla och har arbetat på Peab i snitt 19 år. Samtliga har gått 

bygg och anläggning på gymnasialnivå.  

 

Ledarskap  

 

Ett gott ledarskap och medarbetarnas beskrivning av sin arbetsledare 

Medarbetarna anser att ett gott ledarskap innefattar att ledaren är aktiv i det vardagliga arbetet 

därtill att ledaren är förutseende. Egenskaper som även uppskattas bland medarbetarna är 

kunnighet, saklighet och tydlighet, samt att ledaren är duktig på att ta beslut samt står bakom 

de beslut som tas. Till sist betonar medarbetarna att ledaren bör ha människokännedom.  

 

Jamen det är typ att dom är lite förutseende så att säga, så man inte behöver vänta på 

material eller ja, sådana dära grejer. Att man är ett litet steg före så att säga, det är ju 

positivt både för dem och för vi. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att majoriteten av medarbetarna anser att deras 

arbetsledare inte lever upp till vad de anser är ett gott ledarskap. Dessa medarbetare anser att 

deras arbetsledare är en aning för snäll och är dålig på att ta beslut, samtidigt betonas att 

arbetsledaren är så pass ny på sin befattning att de inte kan dra någon slutgiltig slutsats ännu. 

Övriga medarbetare anser dock att deras arbetsledare lever upp till vad de anser är ett gott 

ledarskap.  

 

Han är väl ganska dålig på just ta beslut. Han vill väl nästan att någon ska styra han till 

något beslut. 

 

För- och nackdelar med intern rekrytering av arbetsledare  

Samtliga medarbetare anser att en av fördelarna med intern rekrytering är att arbetsledaren har 

arbetat inom branschen och tagit del av de vardagliga arbetsuppgifterna.  
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De har som varit och sett verkligheten. Nä, tror inte att det finns några nackdelar, är bara 

positivt tror jag. 

 

Medarbetarna menar att arbetsledaren därmed förstår hur processerna fungerar inom företaget. 

Ytterligare en fördel tycks vara att medarbetarna har en relation till arbetsledaren sedan 

tidigare och därmed vet hur denne fungerar, vissa menar dock att detta kan vara en nackdel. 

 

Men samtidigt kan det ju vara en nackdel också att det är någon som dom känn.. och dom 

kanske inte har kunskapen som ledare. Och eftersom det är någon i firman, att dom bara tar 

upp någon för att slippa ta in någon utifrån. 

 

Vi har ju som en bild av hur vi vill att en arbetsledare ska vara, när de nyss har kommit upp 

osådär då är ju dem så, men efter ett halvår - ett år är det ju som att de inte har varit 

snickare. 

 

För- och nackdelar med extern rekrytering av arbetsledare  

Medarbetarna tror att en av fördelarna med extern rekrytering är att arbetsledaren är mer 

påläst inom sitt område. Samtliga medarbetare är överens om att en ledare som kommer in 

utifrån kan bidra med nytänkande, t e x andra tillvägagångssätt och idéer.  

 

Fördelarna är ju att han kan komma med andra idéer. För ofta om man är samma personer 

så kanske det blir samma sak hela tiden. 

 

Gällande nackdelar med extern rekrytering tror medarbetarna att denna typ av arbetsledare 

saknar rutin, speciellt ifall ledaren kommer direkt från skolan och en utbildning. De menar att 

denna typ av ledare har mindre kunskap om hur verksamheten fungerar. Därtill tros en 

nackdel vara att medarbetarna inte känner ledaren personligen. Slutligen tror somliga 

medarbetare att det inte har någon betydelse ifall arbetsledaren kliver upp inom 

organisationen eller kommer in från ett annat företag inom samma bransch. 

 

Nackdelen kanske kan vara att man inte vet vem hon eller han är.. arbetsledaren. Den 

personen kan ju vara värdelös, det vet man ju inte. För tar man in någon inifrån så vet man ju 
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vad personen kan, vad han har för- och nackdelar. Men anställer du utifrån har du ju ingen 

aning om vem det är. 

 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap  

Även denna grupp medarbetare fick tidigare nämnd situation uppläst för sig och fick därefter 

beskriva hur deras ledare skulle agera i en liknande situation.  

 

Samtliga medarbetare är överens om att deras arbetsledare skulle kliva in i diskussionen, prata 

med dem och säga åt medarbetarna att börja arbeta. Medarbetarna menar att det är ”högt i tak” 

och att ledaren därmed kan ta diskussionen direkt i gruppen eller personligen. Majoriteten 

påpekar att om arbetsledaren inte säger till eller inte är närvarande vid tillfället så skulle de 

personligen säga åt sina kollegor att avsluta diskussionen och börja arbeta. 

 

Han blir säkert irriterad om de står och snackar massa skit istället för att jobba. Jag tror att 

han skulle gå fram och säga typ ”här kan ni inte stå och snacka”, även någon av oss alltså, 

man vill ju inte jobba ihjäl sig för att några står och surrar massa skit heller. Så att ibland 

hinner inte arbetsledaren dit ens, då har någon annan sagt att här kan ni inte stå och babbla. 

 

Jamen, som precis, om han inte gör det så gör jag det då jag är lagbas, jag är mest mån om 

tiden och om gubbarna, vi är ju som ett lag, det är vi som tjänar pengarna, förhoppningsvis 

går han och pratar med dem.  

 

Kultur 

 

Organisationskultur 

Medarbetarna förknippar organisationskultur med begrepp så som klimat och arbetskärnan, 

därtill relationerna mellan arbetskamrater och kemin i arbetsgruppen. Därtill anses det 

vardagliga språket höra samman med organisationskultur, t e x frispråkighet. 

 

Samtliga medarbetare anser att Peab har en tillfredställande organisationskultur. De anser att 

individer som är högt uppsatta inom företaget bryr sig om de anställda. Medarbetarna menar 

även att klimatet är öppet och att det är enkelt att skapa arbetsrelationer. Därtill anses det som 
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positivt att det är ”högt i tak”, t e x att alla får säga vad de tycker samt att alla får komma med 

idéer.  

 

Jamen alltså har vi lite dåligt med jobb så då kan vi få vara hemma med lön alltså ändå, 

alltså de säger inte upp oss för att det är dåligt med jobb då så att säga. De är ju en bragd 

som de här jag tycker har, det är väl därför man har varit kvar så länge. 

 

Vissa företag jag har varit på är mer som att det tar en stund innan de släpper in folk, här är 

det som ja ganska öppet och lätt att komma in och få kontakt, även chefer uppåt har som koll 

på vilka som jobbar och kan som nästan namn på alla som jobbar, det känns hjärtligt och 

som att de bryr sig. 

 

Hur det kändes när en arbetsledare kom in utifrån 

Medarbetarna menar att det inte har någon större betydelse ifall en arbetsledare kommer 

utifrån jämfört med att någon kliver upp inom företaget. Majoriteten menar att man måste ge 

alla individer en chans att visa vad de kan. Somliga menar att det är intressant att se vad 

ledaren utifrån kan tillföra, vilket de menar märks relativt omgående. Angående huruvida 

medarbetarna märker skillnad på ledare som kommer utifrån i förhållande till intern 

rekrytering har en medarbetare svarat följande: 

 

En arbetsledare som har varit yrkesman i 20-25år, de har en helt annan erfarenhet, de kan ju 

själva klimatet och hur allting fungerar på bygget. Det är svårare för de som kommer utifrån, 

de måste bygga upp successivt alltihop, men de som kommer från skolan har kanske andra 

kunskaper, t e x snabbare på att rita oså.  

 

Medarbetarna är överens om att de har utvecklat en god och vänskaplig relation till sin 

arbetsledare. De menar att ifall något missnöje uppstår kan de tala om det med sin ledare och 

dialogen brukar vara ömsesidig. Medarbetarna framhåller att kulturen inom arbetsgruppen 

inte har förändrats sedan en ledare kom in utifrån.  

 

Nejmen många är ju som bra på att ”ta folk” så att säga, i den hära gruppen i alla fall. Man 

hjälps ju åt allihop, så är det ju.  
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Ingen av medarbetarna har märkt av några förändringar sedan arbetsledaren kom in utifrån. 

Somliga anser att det existerar ett samspel mellan arbetsgruppen och arbetsledaren, t e x att 

arbetsledaren förklarar kommande veckans uppgifter samtidigt som arbetsgruppen påpekar 

vilket material som krävs. Vissa medarbetare anser dock att arbetsledaren får lov att anpassa 

sig efter gruppen som har arbetat under en längre tid tillsammans. 

 

Nä, det är nog mer att de försöker bara anpassa sig, de tar inte så mycket plats liksom, det är 

ganska tuff miljö att komma till så det kanske är svårt att komma från skolan och ta plats.  

 

Internt rekryterade arbetsledare 

Arbetsledarna är i snitt 57,5 år gamla och har i snitt arbetat 11 år på Peab. Arbetsledarna har 

yrkesbevis i trä och betong, därtill har de gått kurser, t e x arbetsmiljödiplomering.  

 

Ledarskap 

 

Beskrivning av sig själv som ledare och varför de klev upp som arbetsledare 

Arbetsledarna anser sig vara bra ledare, de framhåller att de har stor erfarenhet av branschen 

och att de därmed är rutinerade. Dock kan man skönja att somliga vill bli bättre på att ta och 

ge kritik.   

 

Allting handlar ju om rutin, har man gjort en sak en gång så har man ju bara vetskapen hur 

man gjorde förra gången men har man gjort en sak tusen gånger då har man ganska kompakt 

rutin att lägga upp det på.   

 

Anledningen till varför dessa individer klev upp som arbetsledare är antingen arbetsskada 

eller att det var brist på individer som kunde leda. Arbetsledarna som lider av arbetsskada 

påpekar att de inte kunde arbeta i produktionen samtidigt som företaget ville bevara deras 

kompetens, således var intern befordran lösningen. De arbetsledare som fick sin nuvarande 

befattning till följd av personalbrist påpekar att de såg en möjlighet och tog den. 

Arbetsledarna menar att det finns ytterligare karriärmöjligheter, t e x att delta i Peabs egna 

skolor och därmed bli platschef. Arbetsledarna framhåller att de har stor kunskap om de 

vardagliga arbetsuppgifterna ute på byggplatserna samtidigt som de anser sig behöva mer 

kunskap gällande diverse datorprogram.  
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Dög inte till nå längre till och jobba i produktionen. Då tyckte dom i företaget att de ville 

använda min hjärna men inte min kropp, eftersom min kropp inte dög nå längre till.  

 

Har inget behov att sätta mig i skolbänken, jobbet det kan jag, har arbetat länge på stora och 

små byggen, kan hitta lösningar, det man känner sig svag på är data och den biten, men man 

lär sig allteftersom. 

 

För- och nackdelar med att kliva upp som arbetsledare 

Arbetsledarna lyfter fram att fördelarna med att kliva upp som arbetsledare är dels att de har 

rutin och erfarenhet gällande hur de specifika arbetsuppgifterna ska genomföras samtidigt 

som kroppen tar mindre skada. Arbetsledarna har inte märkt av något problem i och med 

deras befordran, därtill har de inte märkt någon förändring angående relationerna till sina 

tidigare kollegor i arbetsgruppen. Dock tror de att det kan uppstå problem om det kommer in 

en arbetsledare utifrån som medarbetarna inte har någon relation till.  

 

Vi känner ju varandra och vi ska ju göra samma sak oavsett vad man är. Vi ska ju bygga det 

där huset oavsett eller vad det nu kan vara. Så det är ju inga problem som jag ser det.  

 

Däremot så kan det ju vara problem när det kommer in någon utifrån som man inte känner 

igen, för då måste man ju se vad dom går för först innan dom har pissat färdigt på alla 

stolpar, så att dom vet.. ja! 

 

Gällande nackdelar framhåller arbetsledarna att det kan vara problematiskt med den nya 

tekniken som de inte har erfarenhet av sedan tidigare, somliga upplever därtill stress på ett 

annorlunda sätt än tidigare. Slutligen kan man skönja att en vanlig tanke bland arbetsledarna i 

samband med deras befordran var; ”hur deras tidigare arbetskollegor skulle reagera på deras 

befordran”.  

 

Det enda jag saknar är ju kunskapen om den nya tekniken. Jag menar exempelvis 

matematiken, jag har ju användning av att lära mig Pythagoras sats, jag kan ju räkna på hur 

mycket betong vi ska ha här, men jag kan fan inte förstå varför jag ska lära mig att räkna ut 

annat som jag inte har behov av. Och så känner jag ju lite här då vad har jag för behov, vad 

behöver jag lära mig för ny teknik?  
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Kanske upplever stress, är av årgången att jobbet ska flyta på, måste stå en stund på kvällen 

och fixa inför morgondagen, vill komma framåt. Mer stress på något vis. 

 

Man stod och jobbade med grabbarna ena dagen och andra dagen var man plötsligt 

arbetsledare, kan bli en konflikt, men för mig har det funkat bra, mest jag själv som har 

funderat vad grabbarna tycker om mig, fått chans att kliva upp – är de emot? 

 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Arbetsledarna fick följande situation uppläst för sig och skulle därefter beskriva hur de skulle 

agera i en liknande situation: ”Ni har ett projekt som har en deadline som ni troligast ej 

kommer hinna och du är stressad. Två av dina medarbetare står och tar upp tid genom att 

diskutera något intensivt som inte har med arbetet att göra, vad gör du?” 

 

Arbetsledarna framhåller att deras agerande beror på situationen. Ifall diskussionen har 

kopplingar till den specifika arbetsuppgiften kan arbetsledarna acceptera pausen, men ifall 

medarbetarna diskuterar något annat än arbetsuppgiften skulle arbetsledarna kliva in i 

samtalet och påpeka att arbetet måste fortskrida och att de får lösa dispyten efter arbetstid.  

 

Men om dom står nonchalant och skiter i att göra något då måste jag ju naturligtvis säga det 

att ”hallå där.. så här kan vi ju inte göra”.. Men jag menar står dom och pratar om något 

som hör ihop med hela så får man ju acceptera det. 

 

Jag skulle nog gå dit o fråga vad de sysslar med, ifall de ej har med bygget att göra får ni 

lösa det efter fyra, nu är det jobbet som gäller, vi måste arbeta på. För att klara tider och 

kostnader skulle jag absolut inte acceptera detta.  

 

Introduktion, ledarutbildning och ledaregenskaper 

Ingen av arbetsledarna anser sig fått någon typ av introduktion eller ledarutbildning i samband 

med att de klev upp som arbetsledare, dock betonas att de senare har fått tagit del av vissa 

kurser som Peab har anordnat, t e x juridik och ekonomi. Samtliga arbetsledare framhåller 

parallellt att de inte är intresserad av någon omfattande utbildning. Detta förhållningssätt 

tycks bero på att vissa tycker att det är onödigt med utbildning då de börjar närma sig 
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pensionen samtidigt som vissa anser att teoretiska kunskaper inte är lika viktigt som praktisk 

erfarenhet.  

 

Varför jag är arbetsledare och inte platschef beror ju på att jag måste gå kurser och 

utbildningar för att bli platschef och det är ju som att bli veterinär vid 55 års ålder, då hinner 

man ju inte bli utbildad färdigt innan man går i pension.  

 

Jag har inte fått något sådant, klev från ena dagen till andra dagen. Gått kurser som Peab 

har. Jag hade gått på utbildning om jag hade fått, känns dock inte så viktigt att gå i skolan, 

tycker jag kan det praktiska. 

 

Arbetsledarna anser sig ha tillräckligt med ledaregenskaper, de framhåller återigen att de har 

tillräckligt mycket erfarenhet och rutin för att lösa vardagliga situationer och problem. De 

betonar att ifall de inte kan lösa en situation får de ta hjälp av en kollega. Somliga arbetsledare 

menar att de alltid har upplevt sig själv som en typ av ledare.  

 

Uppfattning om extern rekrytering  

Arbetsledarna har kluvna uppfattningar gällande extern rekrytering av arbetsledare. Somliga 

arbetsledare menar att företaget har en rätt hård kultur där alla känner varandra, därmed måste 

de som kommer utifrån visa att de duger. En annan uppfattning är att det fungerar bra för de 

ledare som kommer utifrån, de menar att externa arbetsledare har visat sig vara nöjda med 

företaget i helhet, därtill påpekar arbetsledarna att Peab är en platt organisation med korta 

beslutsvägar, något som tros underlätta för ledare som kommer utifrån.  

 

Kultur 

 

Organisationskultur 

Somliga arbetsledare förknippar begreppet organisationskultur med något negativt, dock ges 

ingen omfattande förklaring till detta, förutom: ”Jag ser inte det och jag kan inte ta på det.” 

Övriga beskrivningar är att organisationskultur innefattar organisationens uppbyggnad samt 

hur man utför och fördelar arbetsuppgifter.  
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Arbetsledarna beskriver organisationskulturen på Peab som flexibel och hjälpsam vilket anses 

bidra till en bra kultur. Med flexibel kultur menar arbetsledarna att de ofta rör sig mellan flera 

arbetsplatser. Gällande hjälpsamhet framhåller arbetsledarna att de inom företaget hjälper 

varandra ifall problem uppstår. Det framgår även att det är korta beslutsvägar och att det är 

lätt att få kontakt med kollegor eftersom de flesta sitter på samma ställe eller har telefoner, 

dessutom träffas samtliga med jämna mellanrum, detta är något som uppskattas bland 

arbetsledarna och anses bidra till gemenskap på arbetsplatsen. 

 

Vi är en väldigt flexibel kultur, vi springer mellan olika arbetsplatser, vi som är arbetsledare 

gör ju så. Däremot kan ju entreprenadingenjör som sitter här hela tiden ha en egen kultur om 

man jämför så. Så vi har nog olika kulturer beroende på vad vi håller på med helt enkelt. 

 

Vad man än ska göra så får man ju stöd och hjälp, jag menar det finns ju ingen konkurrens. 

 

Relation till underordnade 

Arbetsledarna anser sig ha goda relationer till sina tidigare arbetskollegor, d v s deras 

nuvarande underordnade. De goda relationerna tros dels bero på bra kommunikation samtidigt 

som arbetsledarna påpekar att det är en norm inom byggbranschen att ställa upp för varandra. 

De goda relationerna tros även bero på arbetsledarens personlighet och sätt att vara.  

 

Jag tror faktiskt att mitt eget sätt att hantera det, att inte klappa sig på bröstet, inte tro att 

man är märkvärdig eller duktigare än någon annan, att vara kompis, vara rädd om dem, jag 

har försökt vara det.  

 

Arbetsledarna upplever inte att relationerna till sina tidigare kollegor har förändrats på något 

sätt, dock framhåller ledarna att de endast kan utgå från sig själva och vet egentligen inte hur 

deras underordnade uppfattar förändringen. Arbetsledarna menar att de emellanåt har fått höra 

några repliker från sina underordnade. De framhåller även att de personligen hade en del 

funderingar i början då de klev upp och blev arbetsledare.  

 

Dom kunde säga ”ja men du sitter ju bara på kontoret hela dagarna”, men det är ju alltid 

med glimten i ögat. Det är en ganska rå hjärtlig ton men det har vi alltid haft i våran bransch. 
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Det var mest i början, det var nog jag själv som funderade på vad de tyckte och tänkte om 

mig, känner jag inte av idag, jag är kompis med de allihop, jag tror de också uppfattar det 

som så.  

 

Externt rekryterade arbetsledare 

Arbetsledarna är i snitt 25,5 år gamla och har i snitt arbetat 1 år på Peab. Båda har läst 

byggingenjör i tre år på Universitetet.  

 

Ledarskap 

 

Beskrivning av sig själv som ledare  

När vi bad arbetsledarna att beskriva sig själva som ledare ansåg de att deras främsta 

egenskaper var; lugna, sakliga, ödmjuka och lyssnande.  

 

Försöker vara ganska saklig, försöker nog eftersom det är svårt att komma in såhär och 

jobba ett år oså ska man leda dom där ute.. eftersom dom är ju som proffs på det dom gör. 

Det är svårt att komma in och styra och ställa. 

 

Man försöker lyssna och ta till sig som jag ser det och sen av erfarenhet göra samma sak eller 

på ett annat sätt vid nästa projekt. Men jag försöker vara lugn, ödmjuk och försöka lyssna på 

dom, ta till mig och lära. 

 

Jag tycker det är viktigt att lyssna på vad andra har att säga och ta till vara på allas kunskap 

och så. Jag är ingen diktator eller liknande i alla fall. 

 

För- och nackdelar med att komma in som ledare utifrån 

Arbetsledarna anser att några av fördelarna med att komma utifrån är att de inte behöver börja 

långt ner inom organisationen, därtill tror de att man som ledare utifrån kan bidra med 

nytänkande och nya idéer. Ytterligare en fördel tros vara att de har mer kunskap om dagens 

teknik. Arbetsledarna tror att den personliga attityden påverkar hur man blir bemött när man 

kommer in som ny i organisationen, t ex tror de att det kan vara svårt att få respekt ifall man 

har fel attityd vid t e x genomförandet av förändringar, istället bör man uppträda ödmjukt. 

Slutligen nämner arbetsledarna intern rekrytering av ledare, de tror att det kan vara svårt att 
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bli chef över någon som man har arbetat med tidigare, de menar att ledare som kommer 

utifrån direkt får en relation som bygger på över- respektive underordnad.  

 

Man kan ju ta med sig kanske lite nytänk, men även sitt sätt att leda på. Nu har man ju ändå 

varit med ett år och man känner ju att man tar med sig samtidigt som man skulle vilja göra 

vissa saker annorlunda. Det känner man ju ganska snabbt.. Om man skulle styra upp ett 

projekt eller vad som helst.  

 

Man skulle inte komma in i en ny organisation och förändra allt över en natt alltså. Man får 

ju ta det för vad det är, sen får man ju börja med små moment, att man kanske skulle göra på 

det här sättet istället. Så får man trappa upp det beroende på hur mycket man vill ändra och 

man ska inte komma in i organisationen och tro att man ska göra något mirakel och ändra på 

allt ihop heller. 

 

Arbetsledarna är överens om att de största nackdelarna med att komma utifrån är att det tar ett 

tag att lära känna samtliga medarbetare samt de system som existerar inom företaget.  

 

Och i byggbranschen när man kommer in i en organisation och träffar de som har jobbat 

ihop i tio år. Ja menar det är ju helt andra rutiner, det är ju helt andra tänk.. det är väl det 

som är nackdelen.. det blir en annan situation helt enkelt. 

 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Även denna grupp arbetsledare fick tidigare nämnd situation uppläst för sig och fick därefter 

beskriva hur de som ledare skulle agera i en liknande situation.  

 

Arbetsledarna menar att de först tolkar situationen och därefter beslutar hur de ska hantera 

diskussionen. Om det handlar om projektet kliver de inte in i situationen, ifall det inte handlar 

om projektet men endast upptar cirka fem minuter skulle de inte heller kliva in i situationen. 

Om diskussionen dock tar ungefär en halvtimme och handlar om något oväsentligt som inte 

har anknytning till arbetsuppgiften skulle de ingripa.  

 

Om jag går in och kommer tillbaka och de fortfarande står och diskuterar då går jag ju 

självklart dit och frågar vad det handlar om. Är det bara skotrar eller vad som helst som de 

står och pratar om då går jag ju bara in och avbryter.  
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Men det är inte så att man går omkring som någon polis heller, det är ju eget ansvar som 

gäller. Men man får ju känna av situationen, men blir det upprepade tillfällen då får man ju 

ta in dom på kontoret och snacka med dom, självklart. 

 

Introduktion, ledarutbildning och ledaregenskaper 

Arbetsledarna menar att de inte har tagit del av något specifikt introduktionsprogram eller 

ledarskapsutbildning. De framhåller dock att de fick en viss typ av introduktion i början samt 

att företaget emellanåt erbjuder flertalet interna utbildningar som de får ta del av, både 

gällande ledarskap och praktiska kunskaper.    

 

Men sen vet jag att det finns ledarskapsutbildningar att gå men jag tror inte att det prioriteras 

på arbetsledarnivå så att säga utan det är nog platschefnivå och högre. Men samtidigt kan 

jag tycka att det är lite knepigt, jag tycker man skulle fått gå någon ledarskapsutbildning.  

 

Arbetsledarna menar att de har tillräckligt med ledaregenskaper för den befattning och det typ 

av arbete de sysslar med för tillfället, dock betonar de att det hade varit bra ifall de hade fått ta 

del av någon ledarskapsutbildning som var branschspecifik. Samtidigt framhåller 

arbetsledarna att de kommer att behöva mer ledarutbildning ju högre befattning de får. 

 

Jag tycker i alla fall att man har grunderna. Men samtidigt kan man ju utveckla dom också, 

så är det ju.. Ja, det är just det, erfarenheten, då känner man ju att man kan växa som ledare 

också. Ju mer erfarenhet man får ju lättare kommer det också att bli som ledare.  

 

Uppfattning om intern rekrytering 

Arbetsledarna tror att erfarenheten är en fördel bland dem som kliver upp och blir 

arbetsledare, därtill att de internt rekryterade besitter ett slags detaljtänkande.  

 

Man har ju det här detaljtänket, som kanske inte jag har i vissa situationer. Man har ju 

helheten men dom som har arbetat där i tio år dom har ju alla detaljer i huvudet klart för sig. 

Då har man ju som en erfarenhetsbank i sig när man exempelvis ska beställa hem grejer.  

 

Angående nackdelar tror arbetsledarna att de internt rekryterade är sämre på att läsa ritningar 

och handskas med blanketter. Därtill tror arbetsledarna att de internt rekryterade har sämre 
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”helhetstänk”, dock framhåller de att lagbaser är bra på att samordna och ifall det är en lagbas 

som rekryteras internt så besitter troligtvis denne ett sorts helhetstänkande. Återigen påpekar 

arbetsledarna att de tror att det är problematiskt att kliva upp och leda sina tidigare 

arbetskamrater, men om individerna är ödmjuka lär det fungera väl.  

 

Som arbetsledare måste man ha koll på både han som spikar vägg, han som monterar fönster 

och han som gjuter plattan. Man måste ha ett samspel över alla moment egentligen. Och det 

kan ju egentligen vara en nackdel när man kommer inifrån, då man tidigare bara haft en 

uppgift att tänka på.  

 

Kultur 

 

Organisationskultur 

Gällande begreppet organisationskultur tänker arbetsledarna dels på byggbranschens 

övergripande kultur, nämligen att den är mansdominerad och präglas av en i överlag hård 

jargong. De framhåller även att organisationskultur inbegriper en sorts stämning och 

inställning mellan kollegor, samt känslan individer får när de vistas i företagets lokaler.  

 

De beskriver Peabs organisationskultur som väldigt jordnära och bra. Arbetsledarna 

framhåller att det existerar fyra ord som företaget strävar efter att följa och som de tycker 

stämmer bra in på Peab, dessa är; jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. De menar 

även att individerna inom företaget i överlag är ödmjuka och kommer bra överens därmed är 

det enkelt att utveckla goda arbetsrelationer. Något som även uppskattas av arbetsledarna är 

diverse tillställningar, t e x kick-offer.  

 

Vi är ett stort litet företag om man säger så, eftersom det inte är så många steg att ta och man 

är jordnära på Peab till skillnad från andra företag. Man kan säga vad man tycker, det är 

väldigt högt i tak. En bra organisation och många som kommer in på Peab, platschef, 

arbetsledare eller så.. har som samma tänk. Många är ödmjuka.  

 

Sen brukar vi även ha sånna kick-off vid byggen och sådär så man kommer igång och lär 

känna gänget och även om det var ett tag sen man jobbade tillsammans så tar man som upp 

kontakten igen. Sånna saker tycker jag är jättebra.  
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Bemötande och relation till underordnade  

Samtliga arbetsledare anser att de fick ett bra bemötande från sina underordnade, de menar att 

medarbetarna är van vid att arbetsledare kommer in utifrån. Dock framgår det att somliga 

arbetsledare blev ”testade” av sina underordnade i början av anställningen. Återigen betonar 

arbetsledarna att det är viktigt att vara ödmjuk när man kommer in som ny i en organisation. 

 

Jag minns i början då var det någon som sa ”ja men säg hur jag ska göra, det är du som är 

arbetsledare det är du som ska säga hur jag ska göra”. Och så kommer man in som ny och 

man har inte direkt koll på hur man ska göra. Då märker man att dom testade mig hur jag 

skulle reagera och så, men det gick ju bra tillslut.  

 

Arbetsledarna menar att de har goda och jämlika relationer till sina underordnade. De strävar 

efter att träffa samt prata med sina underordnade kontinuerligt, vilket de anser har gett 

utdelning då de känner sig som ”en i gänget”. Samtidigt framhåller arbetsledarna att det är 

viktigt att ha en sorts distans till sina underordnade och emellanåt inta en auktoritär ställning. 

Arbetsledarna påpekar även att man bör lyfta fram när de underordnade har rätt eller gjort 

någonting bra, därmed kan man som arbetsledare vinna respekt i de underordnades ögon. I 

överlag anser arbetsledarna att det inte existerar någon grov hierarki och ingen uppträder med 

en dominant attityd.  

 

Det är ingenting att ”jag ser ner på dig”, eller så.  Utan det gäller att ha en viss ödmjukhet 

mellan varandra. Jag tycker att vi står varandra väldigt lika förutom att vi har olika 

arbetsroller. Dom har ju andra arbetsuppgifter än jag har och så blir det ju lika indelat på 

grund av det men.  

 

Fast ändå vill jag att dom ska veta att jag är arbetsledare. Man ska som ha en slags distans 

till det, så det tycker jag att man ska ha, eller det är så jag vill ha det. Man ska ha en distans 

men också kunna underordna sig dom om det behövs. Om dom vet bättre så är det ju så.  

 

Jag menar, har jag och platschefen bestämt något och även om dom är emot det så är det 

bara att gå ut och säga att det är det som gäller. Tror det är viktigt att man visar att man har 

den där auktoriteten så att säga, alla beslut kommer dom ändå inte att gilla så är det ju, men 



   

  52   

man får ju inte ta det personligt heller, utan det är ju för att man ska driva det här projektet 

på bästa sätt.  

 

Färgade av tidigare organisationskultur? 

Ingen av arbetsledarna anser sig vara färgade av organisationskulturen från tidigare 

arbetsplatser, dock framhåller samtliga arbetsledare att de inte har hunnit arbeta någon längre 

tid på ett annat företag och att det därmed är svårt att svara på frågan. De påpekar dock att det 

är viktigt att vara öppen och ta åt sig intryck då man kommer in i ett nytt företag. 
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ANALYS  

____________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras vår analys av resultatet i förhållande till forskning och litteratur 

som vi tidigare nämnt. Vi ansåg att det inte gick att dela in analysen i två delar, t e x ”analys 

av medarbetare” och ”analys av ledare”. Vi har istället valt att presentera både 

medarbetarnas och ledarnas svar samt tillhörande analys i en löpande text som är indelade 

efter rubriker som vi ansåg var framträdande och beskrivande. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syn på ledarskapet  

När vi frågade medarbetarna vad ”gott ledarskap” var för dem fick vi fram dessa egenskaper; 

ödmjuk, lugn, stabil, kunnig, saklig, duktig på fatta beslut samt ha god människokännedom. 

Dessa egenskaper ansåg även Olsson (2001) vara viktiga ingredienser för ett gott ledarskap, 

vilket är ett tydligt tecken på att dessa egenskaper uppskattas av samtliga medarbetare oavsett 

organisation och bransch. En medarbetare ansåg även att det är viktigt att uppleva frihet på sin 

arbetsplats, huruvida medarbetarna upplever detta eller inte kan tänkas bero ledarens 

förhållningssätt. McGregor (1960) beskriver att en ledare kan ha olika typer av människosyn. 

Ledare med människosyn enligt teori X kan tänkas hämma upplevelsen av frihet bland 

medarbetarna. Denna typ av ledare anser att människan är lat vilket resulterar i att ledaren inte 

delegerar ut ansvar utan väljer istället att kontrollera då denne tror att medarbetaren inte klarar 

av uppgiften. Detta resulterar i en ond cirkel där motivationen sänks och medarbetarna tar inte 

större ansvar än de måste vilket senare kan leda till inlärd hjälplöshet. Medarbetarna ansåg 

även att det är viktigt att ledaren besitter praktiska kunskaper, denna inställning kan bottna i 

att deras yrke är baserat på kunnande. Enligt Granberg (2011) finns det två faktorer som styr 

en grupps val att acceptera en ledare, det ena är personliga egenskaper som har nämnts ovan 

och det andra är just sakkunnandet, d v s kunnandet gällande processer, teknik och utförande.  

 

När vi frågade medarbetarna ifall deras ledare motsvarade vad de ansåg utgöra ett gott 

ledarskap tyckte medarbetarna med externt rekryterade ledare att deras ledare var för snälla 

samt hade svårt att fatta beslut. De upplevde även att ledarna helst ville att medarbetarna 

skulle fatta beslut åt dem. Vi frågade även de externt rekryterade ledarna hur de uppfattade 

sitt eget ledarskap, även dem ansåg att de var snälla och ödmjuka. Detta kan tyda på att 

ledarna har en god självkännedom vilket enligt Bergengren (2001) är en viktig egenskap då 
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medarbetare gärna kan skylla sitt egna misslyckade på det bristande ledarskapet. En 

medarbetare sa ” ..de försöker bara anpassa sig, de tar inte så mycket plats liksom, det är 

ganska tuff miljö att komma till så det kanske är svårt att komma från skolan och ta plats.”. 

Denna medarbetare var inte ensam om att tycka att Peabs jargong är hård, detta kan tolkas 

som att Peab har en väldigt stark kultur, vilket enligt Lindmark och Önnevik (2006) kan bidra 

till att gruppen utvecklar ett s.k. ”grupptänk” vilket kan leda till motstånd från 

gruppmedlemmarna vid förändringar eller synpunkter.  Möjligtvis kan dessa reaktioner uppstå 

när en externt rekryterad ledare kommer direkt in i organisation från sin tidigare utbildning.  

 

Under intervjuerna med de externt rekryterade arbetsledarna framkom det att det är viktigt att 

ha rätt attityd när du kommer in som ny i en organisation, speciellt ifall du är nyexaminerad, 

de menade att man annars kan förlora den respekt man förtjänar. Dessa ledares 

förhållningssätt kan tolkas som att de vill undvika potentiellt motstånd från medarbetarna. 

Jacobsen (2008) beskriver motstånd som en rationell reaktion från individer och grupper. 

Motståndet beror på att individen vill försvara vad som för denne är känt, det denna anser är 

rätt och riktigt (Lucas och Kline 2008, Smollan och Sayers 2009). Dessa ledare framhöll även 

att de inte kunde förändra allt över en natt, dock verkade de ha bestämda uppfattningar 

gällande vad de vill förändra men uppgav att större förändringar måste ske stegvis, en 

arbetsledare sa: ”Man skulle ju inte komma in i en ny organisation och förändra allt över en 

natt eller så. Man får ju ta det för vad det är, sen får man ju börja med små moment och så 

får man trappa upp beroende på hur mycket man vill ändra”. Detta kopplas till det Kefela 

(2012) framhåller, nämligen att strategiska ledare har en position inom företaget vilket medför 

att de har den bästa positionen att upptäcka vad som bör bevaras och vad som behöver 

förändras.  

 

En av de externa arbetsledarna sa även att det är viktigt att lära sig av sina underordnade då 

dem är proffs på vad de gör. Enligt Larsson och Kallenberg (2003) är det viktigt att låta alla 

medarbetare få framföra sina idéer och tankar, detta för att skapa ett bra inlärningsklimat i den 

rådande gruppen. En extern arbetsledare ansåg även att det är viktigt att ha en viss distans till 

sina underordnade samtidigt som man måste bygga upp en bra relation, han betonade även att 

man som ledare måste våga vara auktoritär i strävandet efter att vinna respekt. ”..alla beslut 

kommer dom ändå inte att gilla så är det ju, men man får ju inte ta det personligt heller, utan 

det är ju för att man ska driva det här projektet på bästa sätt.”. Från detta citat kan man dra 

slutsatsen att ledare bör vara bestämda och stå fast vid sina beslut eftersom man då visar 
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medarbetarna vad som uppskattas och inte. Detta förhållningssätt överensstämmer med 

ledarstilen transformativt ledarskap som Eeden et al. (2008) beskriver, nämligen att det 

sociala utbytet är viktigt därtill att ledaren tydligt förklarar vad som uppskattas eller inte 

samtidigt som denne klargör vad som ska göras. Berson och Linton (2005) samt Jung (2003) 

anser att det transformativa ledarskapet är strukturerat och väl genomtänkt. Det kan bidra till 

att höja prestandan bland medarbetarna, skapa ett hållbart arbetsklimat samt skapa 

organisatorisk innovation.  

 

Person- och uppgiftsorienterat ledarskap 

Utifrån samtliga intervjupersoners svar på vår situationsfråga (se bilaga 1-4) kan vi tyda att 

alla ledare främst fokuserar på arbetet och inte relationen mellan medarbetarna. Dessa svar 

tyder på att ledarna värderar kunnande och resultat, dessa egenskaper inbegrips i en ledarstil 

som Bergengren (2001) kallar för Experten. Ur vår studie framgick det även att ledarna var 

fokuserade på ”vad som faktiskt ska göras just nu” vilket stämmer in på det 

uppgiftsorienterade ledarskapet. Enligt Bergengren fokuserar den uppgiftsorienterade ledaren 

på att ständigt leverera resultat och har inget behov av att skapa relationer på arbetet. Ledarna 

på Peab tycks vara oerhört fokuserade på sitt arbete då de ständigt ser hur mycket som blir 

gjort på t.ex. ett husbygge. Ifall en ledare besitter ett uppgiftsorienterat ledarskap borde en 

människosyn enligt teori Y vara det mest ultimata för att få en organisation att bli lönsam och 

effektiv, dvs. att ledaren tror på sina medarbetare, ger dem förtroendet att utföra arbetet samt 

ger dem ansvar och låter de ta egna initiativ vid uppkommande problem.  

 

För- och nackdelar med intern respektive extern rekrytering 

Samtliga medarbetare och arbetsledare lyfte fram en specifik fördel vid extern rekrytering av 

ledare, nämligen att denna typ av rekrytering medför ”nytänk” till organisation. Medarbetarna 

trodde även att externt rekryterade ledare lättare kan fatta större beslut eftersom dessa inte har 

några tidigare relationer till medarbetarna jämfört med internt rekryterade ledare. Det är 

betydelsefullt att rekrytera medarbetare utifrån eftersom dessa kan tillföra ny kunskap, genom 

detta förfarande undviker man även vad Lindmark och Önnevik (2006) kallar för ”ryska 

dockans” dilemma. Dilemmat innebär att möjligheterna till nya idéer och utveckling 

försämras ifall organisationen endast rekryterar individer med samma kompetens och 

personlighet. Medarbetarna ansåg att de främsta nackdelarna med extern rekrytering var att 

dessa ledare saknar rutin och arbetslivserfarenhet, som tidigare nämnt kan detta generera 
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motstånd från medarbetarna samt att de inte riktigt vill acceptera den nya ledaren då Granberg 

(2011) menar sakkunnandet är en så pass viktig bit för att kunna inta rollen som ledare.  

 

Samtliga arbetsledare framhöll att de hade fått ett bra bemötande på sin nya position i 

företaget. En av arbetsledarna framförde att individerna som arbetar på Peab i överlag är 

ödmjuka och att det därmed är enkelt att skapa goda relationer. Bland de externt rekryterade 

arbetsledarna framkom dock att de i början hade upplevt att deras underordnade ville ”testa” 

hur de var som ledare. Enligt Hofstede (2011) kan organisationer ha ett ”öppet eller slutet 

system”, eftersom arbetsledarna generellt ansåg sig få ett bra bemötande från medarbetarna 

tyder detta på att Peab har ett öppet system vilket innebär att det existerar en öppenhet från 

både organisationen samt dess medlemmar och att nykomlingar och utomstående fort känner 

sig välkommen.  

 

Samtliga medarbetare var positivt inställda till intern rekrytering av ledare, dock framhöll 

somliga medarbetare att vissa ledare inte hade tillräckligt med kunskaper för att vara en god 

ledare. Därtill ansåg vissa att det var tråkigt att mista en arbetskamrat och den relation man 

tidigare hade. En medarbetare beskrev det på följande sätt ”Trist att han gick upp, men han 

var ju duktig då. Personligt var det tråkigt…”. Enligt Jacobsen (2008) kan motstånd 

uppkomma vid eventuella förändringar och vid intern rekrytering finns det en potentiell risk 

för att bl.a. maktrelationerna förändras (t e x möjligheter till inflytande minskar) eller att de 

sociala banden bryts (t e x förlorar kontakten med tidigare kollegor) vilket kan resultera i att 

medarbetarna inte är lika villiga att följa sin ledare eftersom de inte upplever samma trygghet 

jämfört med tidigare. Gällande situationen på Peab verkar det dock i överlag vara avsaknad av 

sådana reaktioner. Under intervjuerna med medarbetarna vars ledare hade blivit rekryterade 

internt framkom det att vissa ansåg att arbetsledarna bytte sitt förhållningssätt då de gick från 

att vara snickare till ledare. Anledningen till varför man som internt rekryterad ledare intar en 

ny roll kan kopplas till vad Hofstede (2011) beskriver som den moraliska cirkeln, vilket 

innebär att vi människor har ett ständigt behov av att klassificera oss själva samt andra i 

grupper. Arbetsledaren väljer därmed att inta en ny roll och ”tillhöra de andra arbetsledarna” i 

syfte att förstärka den moraliska cirkeln.  

 

Medarbetarna lyfte fram några fördelar gällande intern rekrytering av ledare, bl.a. att ledarna 

är sakkunniga och har erfarenhet samt att ledarna förstår sig på den rådande kulturen och 

sedan tidigare har en relation till sina underordnade. Medarbetarna betonade även att det var 
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bra att få se att individer kunde befordras då detta tyder på att det existerar möjligheter att 

göra karriär inom organisationen. Vid användning av intern rekrytering kan man skönja att 

transformativt ledarskap existerar inom organisationen, t e x att högre uppsatta ledare 

värdesätter den intellektuella förmågan och uppmuntrar sina medarbetare till innovation och 

utveckling (Eeden et al. 2008, Jung 2003).  

 

Kulturen på Peab 

Medarbetarna beskrev organisationskultur med bl.a. följande ord; klimat, arbetskärnan, kemin 

och ”frispråkigheten”. När vi bad medarbetarna beskriva Peabs kultur fick vi främst svaren att 

företaget har ett öppet klimat, högt i tak samt en hård jargong. Medarbetarna ansåg även det 

råder en öppen dialog mellan samtliga anställda och att alla därmed vågar säga vad de tycker. 

Arbetsledarna beskrev i överlag Peab som en platt organisation med korta beslutsvägar, något 

de ansåg är bra. De internt rekryterade ledarna ansåg att Peab har en flexibel och lättsam 

kultur, samtidigt som de externt rekryterade ledarna ansåg att företagets kärnvärden; jordnära, 

utvecklande, personliga och pålitliga, beskrev Peabs kultur samtidigt betonade dessa ledare 

att det existerar en väldigt hård jargong inom byggbranschen. Dessa svar tyder på att företaget 

i överlag präglas av låg maktdistans (Hofstede 2011).  

 

Utifrån de svar vi har fått från både medarbetarna och arbetsledarna, d v s vårt helhetsintryck, 

anser vi att man kan skönja några dimensioner som Hofstede (2011) menar existerar inom 

organisationer och som speglar bl.a. de rådande sedvänjorna. Peab visar sig vara 

resultatinriktat, medarbetarna på företaget tycks anstränga sig varje dag och tycks gilla 

utmaningar. Peab förefaller vara både personalinriktat samt arbetsinriktat. Företaget tar t e x 

hänsyn till medarbetarnas hälsa då de låter medarbetare kliva upp och bli arbetsledare p g r av 

kroppsskada. Parallellt har medarbetarna uppgett att de emellanåt får lov att fatta egna beslut, 

en medarbetare uttryckte: ”Han vill nästan att någon ska styra han till något beslut”. 

Dessutom har båda medarbetare och arbetsledare uppgett att de t e x inte har tid för personliga 

diskussioner under arbetstid då de har flertalet uppgifter som måste utföras i tid, en 

medarbetare sa: ”Han skulle gå fram och säga typ ’här kan ni inte stå och snacka’, även 

någon av oss alltså, man vill ju inte jobba ihjäl sig för att några står och surrar massa skit”. 

Peab ger även intrycket av att vara uppgiftsrelaterat, t e x att medarbetare anställs på 

kompetensbaserade grunder. Samtliga medarbetare hade snickarutbildning vilket krävs för att 

utföra uppgifterna därtill hade de externt rekryterade ledare en utbildning från universitetet. 
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Detta tyder på att det är essentiellt med ”rätt kompetens”. Som tidigare nämnt präglas Peab av 

öppna system, arbetsledarna ansåg som sagt att de har fått ett bra bemötande från 

medarbetarna. Peab ger även uttryck för strikt kontroll vilket innebär kostnadsmedvetenhet 

och vikten av att hålla tiden, på vår situationsfråga svarade t ex en arbetsledare; ”Nu är det 

jobbet som gäller, vi måste arbeta på. För att klara tider och kostnader skulle jag absolut inte 

tolerera detta”. Till sist tycks Peab vara av pragmatisk karaktär. Pragmatiska enheter tenderar 

att vara marknadsstyrda och hänsyn tas till kundens behov, stort fokus ligger på resultatet. 

Peab som är ett byggföretag påverkas av kontexten så som ekonomi och konjunkturer, t e x är 

det stor eller liten efterfrågan gällande byggnationer av hus? Samtidigt måste företaget ta 

hänsyn till uppdragsgivarna och anpassa sig efter deras önskemål, t e x att kunden vill ha ett 

hus utfört på ett speciellt sätt. Indirekt blir det viktigt att leverera resultat så att kunderna blir 

tillfredställda och får en positiv uppfattning om företaget.  

 

Hofstede (2011) menar att medarbetarnas beskrivning av ledarens egenskaper speglar den 

rådande kulturen inom organisationen. Vi bad således medarbetarna att beskriva sina ledare. 

Medarbetare vars ledare hade blivit rekryterade internt hade tudelade uppfattningar gällande 

sina ledare. Ena gruppen menade att deras ledare var bestämda, var duktiga på fatta beslut, 

fick saker gjorda och såg till att medarbetarna hade tillgång till nödvändiga resurser. Den 

andra gruppen ansåg att deras ledare var velig och hade svårt att fatta beslut, att denne 

upprätthöll en fasad utåt och var dålig på att lyssna på sina medarbetare och ignorerade 

åsikter. Medarbetarna vars ledare hade blivit rekryterade externt var mer eniga och uppgav att 

deras ledare var en aning för snäll och dålig på att fatta beslut. Utifrån dessa svar kan man dra 

slutsatsen att kulturen och klimatet verkar skilja sig mellan de olika arbetsgrupperna. 

 

Schein (1992) menar att ledarna kan skapa och utveckla kulturen med hjälp av vad han kallar 

primära mekanismer. Vissa av dessa mekanismer har vi urskiljt under vår studie och kan 

kopplas till Peab och ledarnas agerande. Ledningens intresse och uppmärksamhet signalerar 

vad som är viktigt. Vissa medarbetare uppgav att deras ledare brukar ignorera åsikter, en 

medarbetare sa; ”Man funderar själv på saker, då kör han sitt egna race fast man kommit på 

en lösning.”  Detta tycks vara något som påverkar kulturen i negativ bemärkelse. En annan 

mekanism vi har identifierat är ledarens sätt att fördela resurser, majoriteten av medarbetarna 

ansåg att deras ledare vara duktiga på att tillgodose medarbetarna med relevant material och 

resurser som krävs för arbetet, detta verkar påverka kulturen positivt då medarbetarna blir 

nöjda. En tredje mekanism vi har lagt märke till är belöning och status vilket handlar om att 
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ledaren t e x kan höja lönen för grupper med låg status i strävan efter motivation. Några 

medarbetare uppgav att de anställda inte varslas trots arbetsbrist, en medarbetare uttryckte: 

”Jamen alltså har vi lite dåligt med jobb så då kan vi får vara hemma med lön ändå, alltså de 

säger inte upp oss för att det är dåligt med jobb så att säga. De är ju en bragd.”  Detta verkar 

leda till nöjda medarbetare samtidigt som Peab vinner respekt av medarbetarna, något som 

påverkar kulturen positivt. Slutligen har vi lagt märke till mekanismen rekrytering, urval, 

befordran och reträtt vilket handlar om de val ledarna eller organisationen gör vid urval och 

rekrytering, t e x ifall de väljer att rekrytera individer med samma värderingar som redan finns 

inom organisationen. Peab tycks ha gjort en avvägning och rekryterar både internt (dessa 

individer förmodas besitta samma värderingar som redan existerar inom organisationen) samt 

externt (dessa individer förmodas besitta andra värderingar och kompetenser). Medarbetarna i 

vår studie menar att organisationskulturen inte har förändrats till följd av intern respektive 

externt rekrytering av ledare, dessutom trodde medarbetarna att det saknar betydelse ifall 

ledare tillsätts internt eller externt. Således verkar valet av rekryteringsform varken påverka 

kulturen i en positiv eller negativ bemärkelse.  

 

Utifrån vårt helhetsintryck, d v s den samlade bild vi har fått genom att hålla intervjuer och 

besöka företaget kan man fastställa några artefakter och vägledande värderingar (Schein, 

1992) som utmärker Peab. Gällande artefakter hade t e x samtliga medarbetare likadan 

klädsel. Ledaren uttryckte även några vägledande värderingar som Peab arbetar efter, 

nämligen; ”jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga”. Dock är det svårt att uttala sig 

gällande vad Schein kallar grundläggande antaganden, d v s gruppens förhållningssätt. Detta 

är något French och Bell (1990) kallar för informella aspekter, t e x attityder och värderingar 

och är ofta osynliga för utomstående. Hofstede (2011) presenterar fyra begrepp som beskriver 

kulturella skillnader, dessa är: symboler och värderingar vilket liknas vid det Schein kallar 

artefakter och grundläggande antaganden, de två övriga begreppen är hjältar och ritualer. 

Varken medarbetarna eller ledarna uttryckte några specifika hjältar, dock verkade samtliga 

uppskatta individer som har arbetat länge inom organisationen och som besatt praktiska 

kunskaper. Medarbetarna och arbetsledarna gav inte uttryck för några specifika ritualer, en 

arbetsledare sa dock: ”Sen brukar vi även ha sånna kick-offer vid byggen och sådär så man 

kommer igång och lära känna gänget”.  

 

Utifrån vår studie kan vi även dra några kopplingar gällande Peabs organisationskultur till 

nationalkultur och de fyra dimensioner som Hofstede (2011) nämner. Peab tycks motsvara 
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Hofstedes beskrivning av länder med låg maktdistans, d v s att förhållandet mellan anställda 

och ledare är ömsesidigt och jämlikt. Medarbetarna uppgav t e x att de får vara delaktiga i 

beslut och kan säga vad de tycker till sin arbetsledare. En medarbetare sa; ”Kulturen är 

väldigt öppen, högt i tak, den som är lärling kan gå upp till högsta chef och säga vad han 

tycker, det är bara bra”. Ledarna tycks även förlita sig på att medarbetarna tar sig an 

uppgifter på egen hand. Dessutom betonade t e x de externt rekryterade arbetsledarna att de 

har goda och jämlika relationer till sina underordnade. Medarbetarna uppgav att även att 

företaget värnar om de anställda, t e x får arbetsskadade kliva upp och blir arbetsledare, därtill 

är det ingen som varslas vid brist på arbete. Peab tycks även motsvara Hofstedes beskrivning 

gällande individualistiska länder. Medarbetarna uppgav t e x att de brukar flytta mellan och 

arbeta på olika byggen, en medarbetare uttryckte: Vi är en väldigt flexibel kultur, vi springer 

mellan olika arbetsplatser”. Dessutom, som tidigare nämnt tycks huvudsakligt fokus ligger 

på arbetsuppgifter och inte på personliga relationer. Hofstede betonade att tre arbetsmål 

framstås som speciellt viktiga i individualistiska samhällen, ett av dessa har tydligt uttryckts 

av medarbetarna i vår studie, nämligen frihet. Man kan även dra kopplingar mellan Peab och 

dimensionen femininet. De externt rekryterade ledarna framhöll t e x att det är viktigt att 

uppvisa ”rätt attityd” och att man som ledare måste vara ödmjuk, samtidigt ansåg deras 

underordnade att de hade snälla ledare. Medarbetarna uppgav även att det råder gott 

samarbete inom organisationen, en medarbetare sa; ”De fungerar väldigt bra här. Kamratskap 

på hög nivå, bra kompisnivå, bra rutiner på morgonen, man vet vad man ska göra”. Slutligen 

kan man dra kopplingar mellan Peab och dimensionen osäkerhetsundvikande. Peab ger 

uttryck för en låg grad av osäkerhetsundvikande, t e x har varken medarbetarna eller ledarna 

gett uttryck för att vara nervösa, ångestfyllda eller stressade.  
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DISKUSSION 

________________________________________________________ 

I detta avsnitt har vi valt att sammanfatta resultatet och lyfta fram centrala slutsatser i 

förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Därefter presenteras våra tankar gällande 

studien. Vi diskuterar även använd metod samt framhåller några kvalitetskriterier och etiska 

principer som vi har haft i åtanke under detta arbete. Slutligen resonerar vi kring tidigare 

forskning och ger förslag på vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med vår studie var ”att beskriva, tolka och förstå hur internt respektive externt 

rekryterade ledare och hur deras ledarskap påverkar organisationskulturen samt hur 

organisationskulturen i sin tur kan tänkas påverka ledarna.” Gällande frågan ” Har 

respektive typ av rekrytering någon inverkan på organisationskulturen?” har vi fått svaret att 

medarbetarna inte anser att organisationskulturen har förändrats till följd av intern respektive 

externt rekrytering av ledare, dessutom trodde medarbetarna att det saknar betydelse ifall 

ledare tillsätts internt eller externt. Denna uppfattning delades även till stor del av ledarna. 

Detta ger även svar på vår fråga ”Vilken upplevelse har medarbetarna gällande intern 

respektive extern rekrytering?”. Således verkar valet av rekryteringsform varken påverka 

kulturen på Peab i en positiv eller negativ bemärkelse. Angående frågan ”Vilken typ av 

ledarskap föredrar medarbetarna och vilken typ av ledarskap anser sig arbetsledarna 

besitta?” visar vår studie att medarbetarna föredrar en ledare som är uppgiftsorienterad, som 

är duktig på att fatta beslut och är lyhörd. I övrigt verkar medarbetarna ha ledare med olika 

ledarstilar. Vissa ledare beskriver sig som ödmjuka och lyhörda medan andra inte beskrev sitt 

”jag” som ledare utan framhöll istället deras kunskapsbank som bestod av rutin och 

erfarenhet. Situationsfrågan som riktade sig till ledarna visar även att de är 

uppgiftsorienterade. Vårt helhetsintryck är att ledarna har olika ledarstilar, somliga är t e x 

demokratiska och andra låt-gå.  

 

Gällande frågan ”Vilken uppfattning har arbetsledarna gällande intern respektive extern 

rekrytering?” ansåg ledarna att fördelen med intern rekrytering är att dessa ledare är 

sakkunniga och har erfarenhet samt förstår sig på den rådande kulturen. De nackdelar som 

framkom angående intern rekrytering är att dessa ledare har mindre kunskap gällande 

tekniken samt att det kan tänkas vara svårt att kliva upp och leda sina tidigare kollegor. Vår 
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studie visade en specifik fördel med extern rekrytering av ledare, nämligen att denna typ av 

rekrytering medför ”nytänk” till organisationen. Den främsta nackdelen med extern 

rekrytering var att dessa ledare saknar rutin och arbetslivserfarenhet. Arbetsledarnas 

uppfattning gällande intern respektive extern rekrytering delades i mångt och mycket av 

medarbetarna. Angående frågan ”Hur har ledarna blivit bemötta av medarbetarna i och med 

att de intog sin nya roll som arbetsledare?” visar vår studie att samtliga arbetsledare upplever 

att de har blivit bra bemötta från medarbetarna, dock ansåg de externt rekryterade ledarna att 

de blev ”testade” i början när de kom in i företaget.  

 

Vår huvudsakliga slutsats är att Peab har en bra fördelning mellan intern och extern 

rekrytering eftersom företaget både tar tillvara på den kompetens som finns inom företaget 

samt skapar förutsättningar för utveckling då individer med nya värderingar och kompetenser 

kommer in utifrån. 

 

Tankar gällande vår studie 

Vår uppfattning är att medarbetarna upplever att kulturen inte påverkas oavsett om ledaren 

klättrar inom organisationen eller kommer in utifrån. Något som dock förvånar oss är att 

majoriteten av medarbetarna var positivt inställda till den interna rekryteringen, förklaringen 

till detta tror vi bottnar i att medarbetarna prioriterar kunskap och erfarenhet högst. En tanke 

som har slagit oss är att ifall medarbetarna värderar kunskap och erfarenhet högst borde det 

lätt kunna uppstå motstånd när en ledare tillsätts utifrån, som t e x är nyexaminerad och inte 

besitter särskilt stor erfarenhet inom branschen. Dock har vi inte upptäckt något utpräglat 

motstånd bland medarbetarna.  

 

Vi har några tankar gällande både internt och externt rekryterade ledare. Gällande de som 

blivit internt rekryterade tror vi att det vore fördelaktigt ifall dessa fick ta del av en utbildning 

som dels inbegriper ledarskapskurser samt berör den teknik som är nödvändig för att kunna 

hantera de nya uppgifterna som arbetsledare. De internt rekryterade ledarna uppgav nämligen 

att de hade bristande kunskaper gällande tekniken. Under vår studie framgick det även att de 

externt rekryterade ledarna inte hade fått ta del av någon genomgående introduktion, vi tror att 

detta är något som kan utvecklas. Vår tanke är att en gedigen introduktion, något även 

Lindmark och Önnevik (2006) betonar, bidrar till att ledaren snabbare lär känna sin 

omgivning och genom att införskaffa information om vilka rutiner och arbetsformer som 
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existerar tror vi att ledaren blir mer säker i sin roll då denne inte behöver förlita sig på sina 

underordnade lika mycket. Vi tror även att organisationen skulle ha användning av den 

nyanställdes intryck innan denne socialiseras in i den rådande kulturen, t e x skulle denna 

individ kunna observera rutiner som ingen reflekterar över p g r av gammal vana. En annan 

tanke är att det är viktigt att arbetsledarna som kommer in utifrån börjar med att lära känna 

gruppen samt visar medarbetarna att de inte tänker lägga sig i deras kunskap. Därefter tror vi 

att det är enklare att genomföra förändringar och eventuellt motstånd minskar. Vi tror även att 

det kan stämma att det är enklare för ledare som sedan tidigare inte har någon närmare 

relation till sina underordnade att fatta större beslut. Gällande Peab tror vi dock att samtliga 

ledare har det tämligen enkelt vid beslutsfattning eftersom medarbetarna uttryckligen anser att 

det är en bra egenskap hos ledaren att fatta beslut och stå fast vid dem.  

 

Vi trodde att det var vanligt förekommande med avundsjuka vid intern rekrytering, vår studie 

bekräftade dock inte detta. Vi hade även en tanke att extern rekrytering skulle innebära 

”personlig konkurs” bland medarbetarna och att medarbetarna skulle uppleva att deras 

karriärmöjligheter försvann då företaget valde att ta in medarbetare utifrån. Denna tanke 

bekräftades inte heller, vi upplevde inget direkt motstånd från medarbetarna förutom att de 

externa ledarna verkade ha blivit ”testade” till en början.  

 

Vi hade även en fundering gällande huruvida ledarstilen skulle variera mellan de internt 

respektive externt rekryterade ledarna, detta skulle vi vilja säga att vi fått bekräftat samtidigt 

som vi haft fel. Vi anser att samtliga arbetsledare värderar kunnande och resultat, samt att de 

är uppgiftsorienterade. Vi tror att detta främst beror på att deras yrke baseras på kunskap som 

till stor del tillägnas genom erfarenhet.  Emellertid anser vi att de externt rekryterade ledarna 

verkar vara mer medvetna om sin roll som ledare, de verkar ha en mer genomgående 

uppfattning gällande vad som är av prioritet för tillfället och de verkar mer bestämda gällande 

t e x egenskaper de uppskattar och inte. De internt rekryterade ledarna framhöll aldrig sådana 

frågor eller påståenden, de betonade främst vad de ansåg vara det bästa med att vara ledare, 

deras erfarenhet inom branschen samt att de hade mycket rutin. Därmed skulle vi vilja påstå 

att de externt rekryterade ledarna framstås vara mer kunniga att leda en grupp i teoretisk 

bemärkelse. Vår studie bekräftar de tankar vi hade gällande att det är en fördel att internt 

rekryterade ledare sedan tidigare kan kulturen. Detta var något som värderades högt bland 

både medarbetare samt interna arbetsledare. 
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De externt rekryterade arbetsledarna såg sig själva som snälla, ödmjuka och lyssnande, detta 

bekräftades av medarbetarna dock ansåg medarbetarna att dessa egenskaper stundtals kunde 

vara till nackdel. Detta väckte en tanke hos oss: Hur hade det varit ifall ledarna uppvisade 

mindre av dessa egenskaper? T e x att de var mer bestämda och fattade beslut utan hänsyn till 

medarbetarna? Vi tror att risken för motstånd skulle öka avsevärt och att ledarna skulle bli 

testade desto mer och få det svårare att komma in i gruppen. I överlag kan vi påstå att vi fick 

en känsla av ”det man inte har det längtar man till”.  

 

Både Schein (1992) och Kefela (2012) framhåller att ledarna har stort inflytande vid 

skapandet och förmedlandet av organisationskultur. Vi tror dock att detta skapande och 

förmedlande kan vara svårare för en externt rekryterad ledare då denna kan vara präglad av 

kulturen från sin tidigare arbetsplats, d v s att det uppstår någon slags kulturkrock. Dock 

uppgav de externt rekryterade ledarna att de inte känner sig färgade. En annan sak vi har tänkt 

på är att de externt rekryterade ledarna som vi intervjuade inte hade arbetat speciellt länge på 

Peab. Detta tror vi ”förminskar” deras roll som hjältar eller förebilder. Vi tänker att en ledare 

måste ha arbetat länge inom organisationen och utvecklat relationer till medarbetarna innan 

denne uppfattas som förebild eller hjälte. 

 

Under arbetets gång har vi även haft och fått några tankar kring det specifika 

rekryteringsförförandet på Peab. Till att börja med hade det varit intressant att under detta 

arbete intervjua den rekryteringsansvarige, p.g.a. tidsbrist samt att vi fick lov att begränsa oss 

kunde vi dock inte undersöka detta närmare. Vi anser att Peab har en bra fördelning mellan 

intern och extern rekrytering, detta åtföljs av en undran; Har den ansvarige för rekryteringen 

medvetet och strategiskt gjort detta val eller ”har det bara blivit så”? Vi har fått intrycket av 

att Peab tar hänsyn till medarbetarnas välbefinnande då de låter arbetsskadade kliva upp och 

bli arbetsledare. Denna typ av rekrytering ser vi även som något positivt för företaget 

eftersom man tar tillvara på den interna kompetensen och därmed undviker kompetensförlust, 

därtill är vår tanke att det är billigare med intern rekrytering vilket gynnar företaget 

ekonomiskt. Samtidigt anser vi att fördelen med extern rekrytering är att företaget får in ett 

slags ”nytänk” i organisationen. Några övriga frågor som har väckts under arbetets gång är 

bl.a.: Skiljer sig rekryteringsförfarandet åt vid intern och extern rekrytering, på vilket sätt? 

Hur informeras medarbetarna som arbetar inom företaget att en tjänst som arbetsledare har 

tillkommit? Hur ska medarbetarna i sin tur gå tillväga för att söka tjänsten? Får alla söka 

och har medarbetarna som arbetar inom företaget någon slags förtur? Och den sista undran 
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som har väckts är: Vilken typ av kompetens samt kvalifikationer krävs för att bli arbetsledare, 

skiljer det sig åt mellan interna och externa arbetsledare? Under vårt arbete har vi fått 

uppfattningen att externt rekryterade ledare besitter mer formell kompetens, t e x bland dessa 

ledare hade samtliga en universitetsutbildning på tre år. Detta kan jämföras med de internt 

rekryterade ledarna där ingen hade en formell utbildning. Således är vår tanke att internt 

respektive externt rekryterade ledare besitter olika kvalifikationer och kompetenser. Hur 

resonerar egentligen den rekryteringsansvarige då de ska tillsätta arbetsledare, på vilka 

grunder väljer de att rekrytera internt respektive externt? 

 

Metod 

Vi anser intervjuer har varit en lyckad metod för att insamla data, vi tror inte att vi hade fått 

lika beskrivande och fylliga svar om vi hade haft en kvantitativ metod i form av enkäter. 

Något som även var fördelaktigt med intervjuer var att vi kunde ställa följdfrågor ifall vi ville 

att intervjupersonen skulle utveckla sitt resonemang eller om vi ansåg att något var oklart, 

därtill kunde vi förklara för intervjupersonen ifall de hade funderingar eller frågor. Vi anser 

att det var en fördel att vi genomförde en pilotstudie innan vi genomförde de ”riktiga” 

intervjuerna eftersom vi därmed kunde justera våra intervjumallar. Vi anser även att våra 

intervjumallar var väl utformade, under intervjuerna upplevde vi inte att vi saknade någon 

fråga och i efterhand kunde vi koppla svaren till vårt syfte. Vi tror dock att vi kunde ha fått 

mer djupgående och omfattande information ifall vi hade kombinerat intervjuerna med 

observationer, om vi t e x hade gått med arbetsledarna under en dag hade vi kunnat tolka 

vilken typ av ledarskap de förmedlar och hur de förhåller sig till medarbetarna. Gällande 

antalet genomförde intervjuer tror vi att det hade varit fördelaktigt om vi hade intervjuat ännu 

fler, därmed hade vi kanske kunnat finna ännu tydligare mönster och kunnat dra ännu starkare 

kopplingar mellan organisationskultur och ledarskap. Ifall vi hade genomfört fler intervjuer 

hade vi kunnat fördjupa oss gällande t e x ”interna och externa ledare” och om vi hade 

genomfört fler intervjuer med ledarna hade vi möjligen kunnat dra egna kopplingar gällande 

för- och nackdelar med att kliva upp internt eller komma in utifrån. Anledningen till varför vi 

inte genomförde någon observation eller fler intervjuer berodde främst på tidsbrist. 

 

Kvalité och etik 

Främst i starten av uppsatsskrivandet läste vi en hel del gällande t e x ”vår mentala mjukvara”, 

och vissa saker har vi haft i åtanke under hela arbetet. Vi har t e x insett att allt vi gör 
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påverkas av vad vi har lärt oss under vår uppväxt, d v s vår mentala mjukvara. Därmed har vi 

försökt vara kritiska mot oss själva och ständigt resonerat och värderat de svar vi fått, i 

strävan efter att inte färga resultatet. Vi har även försökt hålla en neutral position, vi har dels 

försökt vara försiktiga med att döma de individer vi mött och de fakta vi har erhållit. 

Dessutom har vi strävat efter ett neutralt förhållningssätt till våra tidigare erfarenheter och 

kunskaper, främst för att undvika risker så som att omedvetet påverka studien i en specifik 

riktning. I början av denna studie hade vi t e x vissa tankar som senare inte har visats stämma 

överens med det slutgiltiga resultatet, detta upplever vi dock som något positivt då det kan 

tolkas som att vi inte har utelämnat alternativa tolkningar.  

 

Vi upplever att vårt arbete har intern logik, d v s att forskningsfrågan, datainsamlingen och 

analys av resultatet överensstämmer. Under hela vårt arbete har vi haft syftet i åtanke och vi 

tror inte att vi hade fått lika beskrivande svar på vår problemställning ifall vi t e x hade använt 

oss av en kvantitativ metod. När vi började analysera resultatet upplevde vi att vi fick svar på 

vårt ursprungliga syfte och att vi kunde göra flertalet kopplingar till den litteratur och de 

teorier vi hade tillägnat oss och valt att ha med i vår uppsats. Således anser vi att man kan 

skönja en röd tråd genom arbetet. Vi upplever att vårt arbete är etiskt korrekt, t e x anser vi att 

de resultat vi presenterar är tillförlitliga då vi inte har förvrängt resultatet på något sätt. Därtill 

har vi förhållit oss till de etiska riktlinjer Einarsson och Hammar (2002) diskuterar och som vi 

tidigare har nämnt under avsnittet ”metod”.  

 

Något vi anser är betydelsefullt att diskutera är personalchefens roll vid urvalet och 

användandet headset samt transkriberingen av dessa telefonintervjuer. Vi har förståelse ifall 

vårt urval till viss del kan uppfattas som mindre trovärdigt med tanke på att personalchefen 

gjorde det och inte vi personligen. Anledningen till detta berodde som tidigare nämnt på att vi 

inte hade tillgång till några anställningsregister, dessutom var personalchefen bortrest och 

hade utöver det tidsbrist. Dock var vi väldigt tydliga med hur vi ville att hon skulle göra 

urvalet, d v s vilka individer som skulle ingå. Vi fick uppfattningen att hon rättade sig efter 

våra önskemål och vi tror inte att hon har lagt några personliga värderingar eller påverkat 

studien i någon önskvärd riktning. Vi har även förståelse ifall de direkta transkriberingarna 

vid telefonintervjuerna kan uppfattas som en kvalitetsbrist då vi inte fick med exakt alla ord 

därtill att vi inte personligen träffade intervjupersonerna. Vi tänker att man vid ett möte med 

individer kan bilda sig en uppfattning utifrån t e x kroppsspråk, därmed begränsades vårt 

helhetsintryck. 
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Vi anser att de ämnen vi har studerat, främst organisationskultur, är något högst specifikt för 

en organisation, därmed anser vi att det är svårt att applicera de resultat vi har funnit om 

Peabs organisationskultur på ett annat byggföretag i samma sektor. Troligtvis skulle man 

kanske kunna skönja liknande mönster, t e x att Peab och NCC är mansdominerade men vi 

tror i slutändan att respektive företag har en viss typ av kultur, således krävs separata studier 

för att kunna uttala sig om organisationskulturen inom respektive företag. 

 

Tidigare forskning och fortsatt forskning 

I början av arbetet med denna uppsats sökte vi efter artiklar där både internt och externt 

rekryterade ledare berättade om sin upplevelse av att kliva upp respektive komma in som 

ledare i en arbetsgrupp. Vi trodde att det skulle existera flera artiklar som beskrev dessa 

förhållanden, dock var utbudet av artiklar begränsat. Gällande t e x externt rekryterade ledare 

och deras uppfattning av att komma in som ledare i en organisation fann vi ingen relevant 

artikel. Vi sökte även internationella artiklar som dels beskrev hur ledarskap kan påverka 

organisationskulturen och vice versa, därtill sökte vi artiklar gällande intern och extern 

rekrytering och hur detta kan tänkas inverka på organisationskulturen, dock var utbudet av 

artiklar magert. De artiklar vi fann hänvisade i mångt och mycket till litteraturkällor som vi 

sedan tidigare hade valt att ha med i uppsatsen, t e x Hofstede och Schein.  

 

Inledningsvis ansåg vi att det var frustrerande att utbudet av artiklar och litteratur som 

specifikt berör vårt syfte var ringa. Vi upplevde att vi hade få inspirationskällor till vår studie 

och vi visste inte riktigt hur vi skulle gå vidare eller hur vi skulle fastställa vår inriktning. Vi 

anser att det till viss del är en fördel om det existerar tidigare forskning som berör ämnen som 

man själv vill studera eftersom man då kan göra jämförelser med sitt eget arbete och dra ännu 

fler slutsatser därtill får man en slags fingervisning ifall man gör ”rätt eller fel”. Nu i 

efterhand har vi dock en annan inställning, vi hoppas att vårt arbete har bidragit med något 

nytt. Vi anser att det vore intressant ifall liknande studier som vår genomfördes inom fler 

byggföretag, i så fall kanske man skulle finna branschspecifika gemensamma nämnare, t e x 

att en viss typ av ledare tycks vara vanligt förekommande inom byggbranschen. 

 

Vi har emellertid funnit två områden gällande organisationskultur, ledarskap och rekrytering 

vi anser och tror skulle vara intressanta att studera; 1) På vilket sätt skiljer sig 
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organisationskulturen mellan kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser och finns det 

samband kvinnligt och manligt ledarskap. 2) Hur tänker den som är ansvarig för rekryteringen 

när denne fattar beslut om att vidta intern respektive extern rekrytering, d v s på vilka grunder 

fattas dessa beslut och avgör typen av rekrytering? Den första studien skulle förslagsvis kunna 

genomföras genom intervjuer kombinerat med observationer. Den andra studien tror vi med 

fördel skulle kunna genomföras med enkäter i kombination med intervjuer.  

 

Avslutande ord 

Vår studie fokuserade på hur intern respektive extern rekrytering av ledare påverkar 

organisationskulturen och vice versa. Vi valde att utföra denna studie hos Peab, som tidigare 

nämnt kan man därmed inte applicera vårt resultat till andra företag eller branscher, dock var 

det aldrig vårt ursprungliga syfte. Intervjupersonerna förmedlade emellertid många intressanta 

aspekter. Därmed tror vi att både Peab och andra företag kan finna vårt resultat intressant och 

kanske få inspiration gällande rekryteringsprocesser av ledare samt en tankeställare angående 

ledarskapets och organisationskulturens betydelse.  

 

Vi tycker att det har varit väldigt lärorikt, spännande och trevligt att göra denna studie då detta 

var ett ämne som vi tidigt fann väldigt intressant. Vi blev dock förvånade över vissa delar av 

vårt resultat, då vi bl.a. trodde att medarbetarna skulle vara negativa till intern rekrytering men 

snarare såg det som en stor fördel.  

 

Vi har träffat många trevliga och positiva människor under vår studie och vill tacka samtliga 

som gjorde den möjlig samt oss själva för ett gott samarbete! 
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      Bilaga 1 

Medarbetare vars arbetsledare har blivit rekryterade internt 

 

Intro 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

 

Ledarskap  

Vad är ett gott ledarskap för dig? 

 

Hur skulle du beskriva din närmaste överordnad som ledare? 

 

Vad tror du är för- och nackdelar med att rekrytera ledare internt respektive externt? 

 

Exempel på situation (hur dem anser att sin ledare agerar): Person – uppgiftsorienterat 

ledarskap. ”Ni har ett projekt som har en deadline som ni troligast ej kommer hinna och din 

arbetsledare är stressad. Två av dina kollegor står och tar upp tid genom att diskutera något 

intensivt som inte har med arbetet att göra, vad gör din ledare i det här läget?” 

 

Kultur 

Vad tänker du på när du hör ordet organisationskultur? 

 

Hur skulle beskriva organisationskulturen på PEAB? Symboler, hjältar, ritualer, värderingar. 

 

Hur kändes det när en i arbetsgruppen klev upp och blev ledare? På vilket sätt.. 

 

Har er relation förändrats? På vilket sätt? 

 

Har kulturen i arbetsgruppen förändrats på något sätt? Förbättrats/försämrats 

 

 

 

 



 

    

      Bilaga 2 

Medarbetare vars arbetsledare har blivit rekryterad externt 

 

Intro 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

 

Ledarskap  

Vad är ett gott ledarskap för dig? 

 

Hur skulle du beskriva din närmaste överordnad som ledare? 

 

Vad tror du är för- och nackdelar med att rekrytera ledare internt respektive externt? 

 

Exempel på situation (hur dem anser att sin ledare agerar): Person – uppgiftsorienterat 

ledarskap. ”Ni har ett projekt som har en deadline som ni troligast ej kommer hinna och din 

arbetsledare är stressad. Två av dina kollegor står och tar upp tid genom att diskutera något 

intensivt som inte har med arbetet att göra, vad gör din ledare i det här läget?” 

 

Kultur 

Vad tänker du på när du hör ordet organisationskultur? 

 

Hur skulle beskriva organisationskulturen på PEAB? Symboler, hjältar, ritualer, värderingar. 

 

Hur kändes det när det kom in en ledare utifrån? På vilket sätt.. 

 

Hur skulle du beskriva er relation?  

 

Har kulturen i arbetsgruppen förändrats på något sätt? Förbättrats/försämrats 

 

Har du märkt några tydliga förändringar gällande ledarskapet, kulturen och rutiner sedan det 

kom in en ledare utifrån? 

 



 

    

      Bilaga 3 

Till internt rekryterade ledare 

 

Intro 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

 

Hur kommer det sig att du klev upp som ledare?  

 

Fördelar och nackdelar att kliva upp som ledare? 

 

Exempel på en situation: Person – uppgiftsorienterat ledarskap. 

”Ni har ett projekt som har en deadline som ni troligast ej kommer hinna och du är stressad. 

Två av dina medarbetare står och tar upp tid genom att diskutera något intensivt som inte har 

med arbetet att göra, vad gör du?” 

 

Fick du någon introduktion/ledarutbildning när du klev upp som ledare? Kan du utveckla? 

 

Anser du att du har tillräckligt med ledaregenskaper, vill du ha mer? 

 

Hur tror du att det är att komma in som ledare utifrån? För- och nackdelar. 

 

Kultur  

Vad tänker du på när du hör ordet organisationskultur?  

 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen på PEAB? Symboler, hjältar, ritualer, 

värderingar. 

 

Hur ser relationen till dina tidigare arbetskollegor (dina underordnade) ut idag? Kan du 

beskriva den? Upplever du att er relation förändras på något sätt? På vilket sätt.. 



 

    

      Bilaga 4 

Till externt rekryterade ledare 

 

Intro 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för utbildning? 

 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

 

Fördelar och nackdelar att komma in som ledare i en ny organisation? 

 

Exempel på situation: Person – uppgiftsorienterat ledarskap. 

”Ni har ett projekt som har en deadline som ni troligast ej kommer hinna och du är stressad. 

Två av dina medarbetare står och tar upp tid genom att diskutera något intensivt som inte har 

med arbetet att göra, vad gör du?” 

 

Fick du någon introduktion/utbildning när du kom in som ledare i företaget? Kan du utveckla? 

 

Anser du att du har tillräckligt med ledarskapsegenskaper, vill du ha mer? 

 

Hur tror du att det är att kliva upp som ledare? För- och nackdelar. 

 

Kultur 

Vad tänker du på när du hör ordet organisationskultur?  

 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen på PEAB? Symboler, hjältar, ritualer, 

värderingar. 

 

Hur bemöttes du av dina underordnade när du kom in som ledare? 

 

Hur ser relationen till dina underordnade ut? Kan du beskriva den? 

 



 

    

 

Upplever du att du färgad av organisationskulturen från din förra arbetsplats? För- och 

nackdelar. Har den påverkat ditt sätt att agera som ledare i den nya organisationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Bilaga 5 

Lökdiagrammet 

 

 

 
 

 

 

 


