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Förord 
Idag ser man kulturen i ett företag och organisation som ett användbart medel att skapa en 
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jag valde att skriva undersöka detta ämne. Uppsatsen inriktning är företagsekonomi och skrivs 
på högskolan i Gävle. 
 
Jag vill tacka min handledare Per- Arne Wikström för det stöd han har bidragit med under 
uppsatsperioden.  
Dessutom vill jag tacka mina intervjupersoner, Petter Lundgren, Pär Björn, Eva Jonsson och 
Lars Ekstrand som har tagit sig tid och svara på mina frågor. 

 
Högskolan i Gävle juni 2009 
Fadieh Shekari 
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Sammanfattning 
 
Titel: Ledarskap och företagskultur 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Fadieh Shekari 
 
Handledare: Per- Arne Wikström 
 
Datum: Juni 2009 
 
Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka hur företagskultur påverkas av ledarskap. 
 
Metod: Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod. För att samla in information för 
teoridelen har jag använt jag mig av sekundärdata, metoden och för emperidelen har jag 
använt mig av primärdata.  
 
Resultat & slutsats: I min undersökning har jag kommit fram till att chef/ledare har en 
stor roll i företagskultur och de förändringar som ibland måste ske. Eftersom det är dem som 
oftast har mest makt i företag/organisation, därmed är det viktigt att en ledare ska vara kreativ, 
nyfiken öppen och beslutsam. 
 
  
Uppsatsen bidrag: Genom den här undersökningen fick jag bättre förståelse inom 
ledarskap, företagskultur och samspelet mellan dem och hur ledarens uppgifter och roller 
kommer att påverka kulturer i företag/organisation. Och jag tycker att det är viktigt att en 
ledare/chef vågar förändra på det kultur som finns inom företaget för att se om det skapas 
bättre förändringar eller inte.  
 
Nyckelord: Ledarskap, företagskultur, kulturpåverkan
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ABSTRACT 
 
Title: Leadership and corporate culture 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Fadieh Shekari  
 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
 
Date: June 2009 
 
Aim: The aim of this work was to examine how corporate culture is influenced by 
leadership. 
 
 
Method: I've been using me of a qualitative research method. To me gather information for 
the theory part, I have used the I of secondary data, method and emperidelen I used me in the 
raw data. 
 
Result conclusions: In my study, I have come to the manager / leader has a major role in 
corporate culture and the changes that sometimes must be done. Since it is the one with the 
most power in the company / organization, so it is important that a leader must be creative, 
curious, open and decisive. 
 
Conrtibution of the thesis: The essay's contribution was that by this study, I had a 
better understanding of leadership, corporate culture and the interaction between them and 
how the tasks and roles will affect the cultures of the company / organization. And I think it is 
important that a leader / manager to change some cultures and try and see how it goes through 
the change. 
 
 
Key words: Leadership, corporate culture, cultural influence 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrunden till kulturell mångfald. Vidare kommer 
jag att presentera de frågeställningar och syftet som används för att framställa den. Och 
avslutningsvis tar jag upp vilka avgränsningar som jag har använt mig av. 
 

 
1.1. Bakgrund 
 
Kulturorinterade organisationsstudier fick sitt uppsving i början av 1980-talet då konsulter 
och forskare började använda företagskultur som ett nytt sätt att förstå och utveckla 
organisationer. 
Inriktningen företagskultur blev snabbt populär. Forskare kom dock snart att visa på att det 
inte var så lätt att förändra organisationer med hjälp av verktyg inom företagskultur.1

 
Organisationskultur är ett viktigt tema såväl för forskning och utbildning i organisationsteori 
och management som för praktisk företags ledning. Den kulturella dimensionen är central för 
alla aspekter av organisationer. Kulturen är lika viktig och komplex som den är svår att förstå 
och använda på meningsfullt sätt. 2

 
Det ligger nära tillhands att betona företagskulturens betydelse för företagens effektivitet, 
tillväxt och framgångar. Under senare tid heter det att kunskap är den avgörande faktorn 
bakom varaktiga fördelar och framgångar för företagen, och kunskapsfrågor hänger nära ihop 
med kulturen (Davenport och Prusak, 1998).3

 
Kulturen är alltså av stor vikt för hur företag och andra organisationer fungerar: från strategisk 
förändring, till vardagligt ledarskap och hur chefer och anställda förhåller sig till och 
samverkar med kunderna, liksom hur kunskap skapas, delas, vidmakthålls och används. Att 
dela vissa givna idéer, föreställningar och tolkningar är nödvändigt för organiserad 
verksamhet. Det möjliggör samarbete utan att man ständigt blir osäker eller tvingas noga tolka 
eller omtolka innebörden av olika yttranden eller handlingar. För dem som arbetar inom 
organisations ramar, chefer och andra som utformar organisations liv gör en utvecklad 
förmåga att tänka i organisationskulturella termer det lättare att träffa kloka beslut.4

 
Genom att studera organisationskultur försöker man hitta faktorer i organisation som kan 
hjälpa till att beskriva, förklara och förutsäga människornasbeteende i organisationen.5

 
 

                                                 
1 . Eriksson-Zetterquist, Klling, Styhre 2005 sidan244 
2 . Mats Alvesson 2001 sidan 7 
3 . Ibid. sidan 8, 9 
4 . Ibid. sidan 9  
5 . Ban Henning 1999 sidan 16 
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1.2. Frågeställning 
 
De frågor som behandlads i den här uppsatsen är: 
Hu fungerar företagskultur i ett företag eller en organisation? 
Ledarens uppgifter och roller? 
Ledarskap och kulturpåverkan? 
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med det här arbetet var att undersöka hur företagskultur påverkas av ledarskap. 
 
1.4. Avgränsning 
 
Jag har valt att undersöka företagskultur i ett företag eller organisation av den anledningen har 
jag valt en skola och en högskola och dessutom två företag. 
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2. Metod 
 
 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra om val av metod, tillvägagångssätt vid insamling 
av materialet och intervjumetoder. 
 
 
2.1. Metodval 
 
Jag använder mig av kvalitativ metod eftersom jag kommer att söka information genom 
människors erfarenhet, och denna erfarenhet ska jag hämta genom att göra några intervjuer. 
 
Kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera något, gestalta något. Ordet 
härstammar från latinets qualitas som betyder beskaffenhet, egenskap, sort. Kvalitativ metod 
är såldes systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos 
något.6

 
Kvalitativa metoder är egentligen ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt vars enda 
gemensamma egenskap är att de icke är kvantitativa (t.ex. djupintervjuer, deltagande 
observation, fältstudier). Av termen kvalitativ förstår man att forskare är intresserad av vilka 
kvaliteter eller egenskaper en företeelse har.7

 
Kvalitativa undersökningar bygger oftast på intervjuer, där en frågeguide används som en 
Underlag för samtalet. Genom att täcka in ett antal frågeområden kan olika synpunkter på ett 
vist ämne klarläggas.8

 
I min underökning har jag börjat med att först formulera och skriva ner några frågor och göra 
intervju med några personer för att kunna få svar. Genom detta svar kommer jag att få ta del 
av människors erfarenheter och åsikter. På detta sätt kommer jag att få djup information i 
verkligheten om ämnet. Denna information kommer jag att tolka och analysera mot de 
informationer som jag har hämtat från litteraturer. 
 
Av de faktorer som jag har nämnt ovan så tycker jag kvalitativ metod är den som passar bra i 
min undersökning.  
 
 
2.2. Datainsamling 
 
Datainsamling är viktig då man arbetar med en undersökning, då den utgör grunden för en 
undersökning. Här kommer jag att använda mig av böcker och artiklar. 
Den information som man samlar från litteraturstudier kallas för sekundärdata.9  
I empiridelen tänker jag få fram information genom intervju. Information som samlas genom 
intervju kallas för primärdata.10

                                                 
6 .  Starrin & Svensson 2007 sidan 164 
7 . Bjereld, Demker, Hinnfors 2002 sidan 114 
8 . Peter Erikson 2007 sidan 137 
9 . Björklund, Paulsson 2003 sidan 67 
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Som ett informationssamlande redskap kan intervju användas för att komplettera andra 
metoders data, genom att tillföra detaljer och djup.11

Intervju kan användas på en mängd olika sätt och för en mängd speciella syften, beroende på 
forskarens bakgrund och den kontext i vilken intervjuer genomförs.12

Kvalitativa data kan erhållas med hjälp av en mängd olika forskningsmetoder och kan ha 
många olika former: fältanteckningar, intervjuutskrifter, texter etc.13

Däremot kan resultatet inte användas för att utarbeta statistik eller andra kvantitativa data om 
utbredningen av dessa uppfattningar, hur stor andel av en viss tillfrågad grupp som har vissa 
åsikter etc.14   
Eftersom jag ska samla in information genom intervju, så kommer jag att använda mig av 
kvalitativ data.  
 
2.3. Tillvägagångssätt 
 
För att ta fram relevant information för min undersökning i teoridelen så började jag leta efter 
litteraturer som passade bra för mitt ämne. Jag använde mig av sökmotorn på stadsbiblioteket 
i Gävle för litteraturer som behövdes och hittade böcker som passade in bra på mitt ämne. 
  
2.4. Urval 
 
Jag valde Proffice SEB bank, Ulvsäterskolan och Högskolan i Gävle för att jag kunna få hjälp 
med min undersökning. 
Jag har gjort intervju med cheferna i Proffice och SEB bank rektor i Ulvsäterskolan och 
dessutom med en lärare på högskolan. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
10 . Björklund, Paulsson 2003 sidan 68 
11 . Denscombe, 2Denscombe000 sidan 134 
12 . Denscombe, 2000 sidan 133 
13 . Denscombe, 2000  sidan 245 
14 . Peter Eriksson, sidan 137 
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3. Teori 
 
Iden här delen kommer jag att ge en bred bild av teorier som litteraturen har tagit upp 
angående ledarskap och företagskultur 
 
 
 
 
3.1. Kulturens innebörd 
 
Man ska relativt detaljerat beskriva de fyra mest använda sätten att beskriva kulturens innehåll 
eftersom dessa är mycket viktigt för hur begreppet kultur definieras. De fyra kärnelementen 
är: 
 
Värdering: en ständigt tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller 
socialt, är att föredra framför ett motsatt eller annat handlingssätt eller sluttillstånd.15

 
Normer: omfattar allt beteende som förväntas, accepteras eller stöds av gruppen, oavsett om 
normen är uttalad eller inte.16

Grundläggande antagande: enligt Schein (1985) är grundläggande antagande inlärda svar 
eller lösningar på en grupps överlevnadsproblem.17

 
Verklighetsuppfattningar: med verklighetsuppfattningar avses således uppfattningar som 
medlemmarna i kulturen utvecklar och använder för att skapa mening i det som upplevs.18

 
 
Kulturbegreppet tycks kunna användas på mycket olika sätt. En del poängterar gemensamma 
föreställningar och trossatser, andra framhåller värderingar och normer, återigen andra ser 
kultur som symbolsystem.19

Återigen andra ser kulturen i termer av ”hur man gör saker och ting” i företag dvs. allt 
informellt handlande.  
 
Kultur kan definieras som ett mönster av grundläggande antaganden, som uppfinns, upptäcks, 
eller utvecklas av en viss grupp, medan den lär sig att hantera de problem som kommer ur 
extern anpassning och intern integrering, som har fungerat tillräckligt bra för att ses som 
giltiga och därför lärs ut till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och 
känna i relation till dessa problem (Schein, 1 985:9).20

Kultur ses som en egenskap hos en organisation att jämföras med struktur, strategi, teknologi 
eller antal anställda (Smircich, 1983). 21

 

                                                 
15 . Bang Henning 1999 50 
16 . Ibid. sidan 54 
17 . Ibid. sidan56 
18 . Ibid. sidan 60 
19 .  Mats Alvesson 2001 sidan 11 
20 . Zetterquist, Kalling, Styhre 2005 sidan 227 
21 . Zetterquist, Kalling, Styhre, 2005 sidan 227 
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Ofta tycks kultur endast referera till ett socialt mönster, dvs. det referera till ytliga företeelser i 
stället för att utforska innebörderna och idéerna bakom. Man skulle därför kunna förespråka 
att termen borde överges och ersättas av till exempel informella handlingsmönster, 
normsystem eller helt enkelt sociala mönster. Det är viktigt att använda begreppet utan att 
förlora fokus, riktning och djup i tolkning.22

 
Kultur skulle därmed kunna definieras som föreställningar och innebörder som gemensamma 
för en viss grupp, som ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form som vägleder 
människorna i hur de relaterar sig till sin gemensamma omvärld.23

 
3.2. Faktorer som påverkar innehållet i kulturen 
 
Det finns tre kategorier av faktorer som påverkar den kultur som växer fram i en organisation: 
 
Människor: Det material som kommer in i organisationen och skapar och bär kulturen är 
individer med delvis olika kunskaper, värderingar, målsättningar, personligheter osv. Dessa 
människor har olika roller i organisationen t ex produktionsarbetare, sekreterare, 
lagerarbetare, förmän, säljare, konsulter, mellanchefer och toppchefer, och de präglar 
naturligtvist kulturen med sina personligheter och bakgrunder, liksom med sina individer 
uppfattningar om rätt och fel, viktigt och oviktigt samt sant och osant. 
 
Omgivningsbestämda faktorer: Organisationen finns i en bransch som ofta har utvecklat sin 
egen verklighetsuppfattning. Den arbetar på en given marknad med kunder, konkurrenter, 
leverantörer, finansieringskällor och olika produkter som påverkar organisationen. 
Medlemmarna utför en rad arbetsuppgifter som styr vad de prioriterar, hur de förhåller sig till 
varandra och till arbetet, och vad de tror på. Lagar och regler som utfärdats av myndigheter 
påverkar också hur organisationen anpassar sig till omgivningen. Till sist präglas 
organisationens arbetssätt i hög grad av vilken teknik som är tillgänglig för organisationen. 
Alla dessa faktorer har betydelse för vilken sorts kultur som utvecklas i organisationen. 
 
Kulturutvecklingsprocessen: När människor går samman för att skapa en organisation är det 
alltid för att uppfylla något mål. Målet kan exempelvis vara lönsamhet, stor marknadsandel, 
friska patienter eller att ha trevligt tillsammans, och organisationens medlemmar behöver i 
utgångsläget inte ha exakt samma uppfattning om målet. Den samverkan som uppstår mellan 
medlemmarna när de försöker samordna sina aktiviteter för att uppfylla en målsättning leder 
till att det skapas mer eller mindre gemensamma förståelseramar och verklighetsuppfattningar 
bland medlemmarna. Den organisationskultur som utvecklas påverkas därmed av samspelet 
mellan de tre faktorerna.24

 
 
 
 

                                                 
22 . Mats Alvesson 2001 sidan 11 
23 . Åke Sandberg 2003 sidan 226 
24 . Bang Henning 1999 sidor, 82, 83 
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3.3. Företagskultur 
 
Företagskultur är det klimat, de stämningar, de osynliga normer, de värderingar och 
föreställningar som fungerar som personalens inbyggda kompass för hur de ska handla i en 
mängd situationer. Ett annat enkelt sätt att utrycka det på är ”hur vi gör saker och ting här på 
företaget”.25

 
Begreppet företagskultur har alltså kommit på modet, trots att det inte är något nytt. Man ser 
idag kulturen som ett användbart medel att skapa en sammanhållning och en 
värdegemenskap.26

 
Begreppet företagskultur lanserades på allvar under slutet av 1970-talet. Tidigare har 
organisationsfenomen, liknande de som kulturbegreppet pekat på, varit föremål för forskning 
och kvalificerad analys. Man har t. ex. intresserat sig för normer och normsystem, 
värderingar, ideologier, organisationsklimat, emotionellt färgade processer i organisationer, 
institutionaliserad förhållanden i näringsliv, förvaltning och företag osv.27

 
En synonym till företagskultur är organisationsklimat som innefattar de känslomässigt 
präglade attityder och förhållningssätt som gäller för majoriteten anställda i exempelvis en 
organisation, vilka påverkar hur de uppfattar densamma. 28

 
 
3.4. Företag, kultur och identitet 
 
En viktigt bestämning bakom föreställningar om en distinkt företagskultur är i vilken 
utsträckning som människorna i organisationer upplever sig tillhöra företaget. 
Några faktorer som påverkar benägenheten att identifiera sig med en viss grupp är: 
 

• Hur distinkta en grupps värderingar är; ju mer distinkta, desto fylligare identitet 
• Den status som förknippad med en grupp; ju högre status desto större attraktionskraft 
• Hur framträdande andra grupper är; ju starkare medvetenhet om dem desto tydligare  
• Förekomsten av sociala förhållanden som underlättar gruppbildning d v s ju mera av 

uppfattad likhet, gemensam mål desto mer framträdande identitet 
 
Utifrån detta kan man hävda att ju mera distinkt en organisation framträder ifråga om 
materiell praktik, värderingar o s v ju mera framgångsrik den upplevs vara, ju tydligare den 
avskiljer sig från omgivningen och ju mera av sociala gruppbildningsmekanismer som 
förekommer, desto mera tenderar organisationen som sådan att fungera som social identitet 
för personalen.29

 

                                                 
25 . Nils Nilsson 1999 sidan 165 
26 . Nils Nilsson 1999 sidan 167 
27 . Åke Sandberg 2003 sidan 223 
28 . Zetterquist, Kalling, Styhre 2005 sidan 227 
29 . Åke Sandberg 2003 sidor 236, 237 
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Organisationsidentitet blir således en viktig aspekt av konfliktreduktion, samverkan och 
orientering mot organisationens övergripande mål. Isynnerhet i företagssammanhang, där det 
är viktigt att folk agera med övergripande mål som riktmärke, blir frågan om 
organisationsidentiteten viktig (Alvesson och Björkman, 1992).30

 
Organisationsidentitet står i nära samklang med företagskultur. Föreställningar om att 
organisationen står för något särskilt och positivt ökar benägenheten att anamma 
gemensamma föreställningar och idéer i övrigt. Omvänt kan sägas att en gemensam 
företagskultur kan vara något som ger en organisation en särskild identitet.31

 
 
3.5. Kulturen, produktiviteten och kvaliteten 
 
Produktivitet och kvalitet är de två kanske viktigaste faktorerna för framgång i både privat 
och offentlig verksamhet. Det är också de faktorerna som tydligast pekar på om 
organisationen är professionellt skött. Dessutom finns det ett nära samband mellan de och 
lönsamhet. Hög kvalitet, vilket ger hög lönsamhet. Tidigare har man förlitat sig på hårt styrda 
metoder, mätning och kontroll för att uppnå resultat på dessa områden. Idag använder man 
fortfarande dessa mer formella metoder, men har insett att både produktiviteten och kvalitet 
också är frukten av en inställning, en anda, i organisationen. En anda av att idag ska vara lite 
bättre än igår och imorgon bättre än idag.32

 
 
 
3.6. Vad är ledarskap? 
 
Ledarskap kan definieras som en påverkansprocess med syfte att motivera andra människor 
att arbeta för att uppnå ett fastställt mål.33

 
Det används många olika benämningar i samband med ledarskap. I arbetsorganisationer 
använder man mest begreppet chef. Inom idrottsvärlden är benämningen coach vanlig. När 
man använder begreppet ledare kan det gälla flera olika typer av ledare som exempelvis 
lärare, tränare, avdelningschefer eller företagsledare. 
Ledare utöver sitt ledarskap på olika sätt beroende på vilken egenskaper de själva har.34

 
Ledarskap är inte bara en ledare som agera och en grupp underordnade som reagerar på ett 
mekaniskt sätt, utan en komplex social process där innebörderna och tolkningarna av vad som 
sägs och görs är avgörande.35

 

                                                 
30 . Åke Sandberg 2003 sidan 237 
31 . Ibid. sidan 237 
32 . Nils Nilsson 1999 sidor 166, 167 
33 . Maria Bergengren 1999 sidan 123 
34 . Ibid. sidan 123 
35 . Mats Alvesson 2001 sidan 145 
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Ledarskap definieras vanligen i allmänna termer. Ambitionen är att säga något som är 
relevant i mycket olika sammanhang, och ofta även att utveckla ett framgångsrecept för 
effektivt ledarskap. De mycket olikartade relationer, situationer och kulturella kontexter där 
samspelet mellan över- och underordnande äger rum innebär att en definition med anspråk på 
allmängiltighet inte säger så mycket om hur mångfacetterade och komplexa de fenomen är 
som den referera till.. Det blir då rätt svårt att hävda att ledarskap såsom allmän term och 
studieobjekt står i något klart och entydigt förhållande till en särskild, distinkt grupp 
fenomen.36  
 
För att förstå ledarskap behövs det att man tar hänsyn till den sociala kontext där 
ledarskapsprocesserna äger rum. Ledarskap är sålunda nära förknippat med kultur- såväl på 
organisations- som på samhällsnivå. Det som definieras som ledarskap kräver inte endast en 
teoretisk definition utan även med ledarskap och hur den relaterar till ledare och ledarskap. 
För olika grupper har ledarskap olika innebörd och värderas olika. Inom det militära har 
ledarskapet helt andra konnotationer än i professionella yrkesgrupper.37

 
De flesta studier av ledarskap fokusera på hur en person som identifieras som ledare uppför 
sig eller samarbetar med grupp underordnade och/eller hur han/hon i grova drag leder 
organisationen. Det finns inte många bra redovisningar av vad ledarna gör och hur de 
underordnande reagerar och agerar på initiativen och försöken att utöva inflytande. Däremot 
finns det mängder av mer populärt hållna skrifter om ledarskap, företrädesvis hjälteporträtt 
och anekdoter, vars underhållningsvärde är större än deras värde när det gäller intellektuellt 
djup och insikt.38

 
Ledarskap handlar om att få folk att handla på önskvärt sätt genom att de blir övertalade – ej 
tvingade – därtill.  Ledarskapet handlar inte längre om detaljkontroll och regelstyrning utan 
om att ge utrymme för och stimulera lokal handlingsfrihet. Ledarskap handlar om att 
åstadkomma delaktighet i hela organisationen. Att vara delaktig i en organisations 
verksamhetsidé innebär att man ger sig själv som bärare av idén.39

 
 
3.7. Demokratisk – auktoritär 
 
Den demokratiske ledarens grupp styrs genom gemensamma beslut och alla deltar i 
planeringen av arbetet. Ledaren uppfattar som om en del av gruppen. 
Den auktoritäre ledarens grupp styr genom order och direktiv. Ledaren betraktar sig inte som 
en del av gruppen utan håller en viss distans. 
Naturligtvis blir det väldigt olika stämning i grupperna, beroende på vilken ledarstil som 
tillämpas. Det demokratiska ledarskapet leder till en jämnare och högre kvalitet på arbetet, 
medan den auktoritära verkar ge störst kvantitet. . 
Den anställde trivs bäst med att bli behandlad enligt sitt förhållningssätt. En 
auktoritetsberoende människa reagerar alltså inte med att känna motivation om hon blir utsatt 
för ett demokratiskt ledarskap. Snarare med olust inför känslan av att inte få veta vad som 
gäller.40

 
                                                 
36 . Mats Alvesson 2001 sidan 146 
37 . Mats Alvesson 2001 sidan 147 
38 . Mats Alvesson 2001 sidan 149, 150 
39 . Åke Sandberg 2003 sidan 239, 240 
40 . Nils Nilsson 1999 sidan 132 
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3.8. Ledarens uppgifter och roller 
 
En ledarstil påverkar inte bara av ledarens personliga egenskaper utan också av den uppgift 
och roll som organisationen tilldelar honom eller henne. De finns olika omständigheter som 
gör att rollen som ledare varierar och förändras. Faktorer som ägarstruktur, företagsstorlek, 
verksamhetsinriktning, lönsamhetskrav, omvärldsförändringar och om företaget är växande 
eller krympande påverkar rollen och de uppgifter ledaren måste ta itu med. Rollen förändras 
också i takt med att omvärlden utvecklas och förändras.41

 
Mintzberg systematiserad sina iakttagelser och kom fram till att det är tre viktiga huvudroller 
som ledaren måste ikläda sig oavsett verksamhet. 
 

1. Relationsledare: där det mycket handlar om att vara företagssymbol och dess 
ceremoniledare. I denna roll ingår det också att anställa och motivera de anställda. 
Dessutom ingår att sköta de viktiga kontakterna med personer och organisationer i 
omvärlden. 

 
2. Informatören: där ledaren är talesman för organisationen. 

 
3. Beslutsfattaren: där ledaren sätter mål, startar förändringar, sköter resursfördelningen 

och förhandlar med olika intressenter.42 
 
Dessutom tillkommer alltid kravet på ledaren att vara inspirerare, coach, den som skapar en 
god anda och får folk med sig.43

 
En viktig uppgift för ledare är att se till att medarbetare stannar. De bör vara så pass 
kompetenta att de kan användas för nya uppgifter inom företaget. Samtidigt ska de inte känna 
sig låsta vid att vara kvar, utan veta att de alltid möjlighet att ta ett nytt jobb på ett annat håll, 
om verksamheten måste omstruktureras.44

Ledare ska arbeta med varje medarbetare utifrån tre olika perspektiv: individen, relationen 
och kreativiteten. 
 
Individen vill bli sedd och få möjlighet att arbeta kreativt. 
Goda relationer mellan ledare och medarbetare är alltid en förutsättning för effektiv. Man kan 
inte förändra något om man inte har medarbetarna med sig. Därför är det viktigt att se 
medarbetarna för vad de är, att visa förståelse för de som människor. 
 
Kreativiteten dör om man inte värdesätter den individuella kompetensen. Kreativitet dör när 
besluten och riktlinjerna alltid kommer uppifrån. Eller när visionen är skapad högst upp i en 
hierarkisk organisation. Därför är det en ständig process att utveckla olika arbetsformer, driva 
projekt och att förmå att göra företaget både mindre och större samtidigt.45

 

                                                 
41 . Maria Bergengren 1999 sidan 136 
42 . Nils Nilsson 1999 sidor 123, 124 
43 . Nils Nilsson 1999 sidan 128 
44 . Angeles Bermudez Svankvist 2002 sidan 47 
45 . Angeles Bermudez Svankvist 2002 sidan 48 
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3.9. Ledarstilar och människosyn 
 
Hur man som ledare beter sig mot de underställda, beror i hög grad på hur man tror att 
människor tänker och fungerar. Ledarbeteende bottnar alltså i en medveten eller omedveten 
människosyn. 
En forskare, Douglas McGregor renodlade tankegången om beteendet kopplat till 
människosynen och menade att man kan betrakta människan på två olika sätt, som X eller Y. 
Det handlar om en negativ och en positiv människosyn. 
X-människa är lat, initiativlös, okreativ, trygghetsmaximerande och flyr ansvar. Hon/han styrs 
av yttre belöningar, som pengar. 
Y-människa arbetar gärna om uppgiften stimulerar. Hon/han söker ansvar, tar initiativ och 
styrs främst av inre belöningar. 
Om man anammar X-teorin påverkar det givetvis ens sätt att agera som ledare. Det blir logiskt 
att man styr med order och kontroll.46

 
 
3.10. Ledarskap och kulturpåverkan 
 
Kulturell påverkan utgörs genom sättet på vilken man prioriterar sin tid, genom 
symbolladdade handlingar, vilka är särskilt synliga och gör intryck sätt att utrycka sig på och 
beskriva fenomen samt hur man använder sig av materia.47

Mycket av kulturell påverkan sker under mötesaktiviteter. Många chefers viktigaste 
arbetsuppgifter är att delta i möten.48

Chefen måste se spektret av vad som kommuniceras, och undvika budskap som är alltför 
motsägelsefulla om han önskar en distinkt påverkan på idéer och värderingar. Det handlar 
delvis om att inse att allt gott inte kan uppnås, utan man får ofta välja och prioritera. Det 
handlar också om att bli medveten om allt implicit som kommuniceras, från materia till 
rutinmässigt vardagshandlande som man kanske inte fäster något särskilt avseende vid, men 
som icke desto mindre kan producera oönskade föreställningar.49

 
Den viktigaste aspekten på ledarskapet är inte vad man objektivt gör utan hur förhållandena 
uppfattas och tolkas av omgivningen. Det är vanligt att ett och samma fenomen, ett ord, ett 
fysisk objekt, en händelse tolkas på olika sätt.50

 
Viktigt för chefer är att vara lyhörda för hur de människor som han/hon vill påverka ser på sin 
situation. Man måste utgå från deras subjektiva logik. Förändring också att den 
förändringsvillige inser att han eller hon inte har monopol på insiktsrikedom utan att 
ömsesidighet i definition och omdefinition av hur verkligheten är och vad man borde söka 
göra den till nog är nyckeln till framgångsrikt kulturellt ledarskap. Man talar ibland i 
marknadsföringssammanhang om hur viktigt det är att vara nära och lyssna på kunder. Denna 
insikt gäller även företagsledare i förhållande till anställda. 

                                                 
46 . Nils Nilsson 1999 sidan 129 
47 . Åke Sandberg 2003 sidan 243 
48 . Ibid. sidan 244 
49 . Ibid. sidan 245 
50 . Ibid. sidan 245 
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 Om kulturperspektivet tas på allvar, blir konsekvensen att chefer inte ensidigt söker pracka på 
underlydande sina värderingar, ideal och verklighetsdefinitioner utan att dessa görs till 
föremål för kollektiva prövnings- och omprövningsprocesser, vilka i sig är en viktig del av 
förändrandet. Härvid kan givetvis företagsledare och andra chefer vara centrala, liksom 
externa inspirationskällor.51

 
 
3.11. De sätt som ledare påverkar kulturen på 
 
Schein (1085) hävdare att ledare i allmänhet och grundare i synnerhet är de viktigaste 
kulturskaparna i organisation, eftersom det är de som har mest makt att prägla organisationen 
med sina verklighetsdefinitioner. Grundare av företar och organisationer har särskilt stor 
inverkan på den kultur som utvecklas, eftersom de redan från början kunskap om affärsidén 
och en klar uppfattning om hur den ska realiseras. Enligt Schein påverkar ledning 
organisationskultur genom fem kanaler: 

1. Den ledningen riktar uppmärksamheten mot, mäter och kontrollerar i organisationen. 
Ledare förmedlar vad de tror på och vilka värderingar och antaganden de gör genom 
områden av verksamheten som de intresserar sig systematisk för och som de mäter, 
kontrollerar, belönar eller på annat sätt ägnar sin uppmärksamhet. Att det finns 
områden som de inte intresserar sig för är också ett budskap som tolkas av 
organisationens medlemmar. 

 
2. Ledarnas reaktioner på kritiska händelser och kriser i organisationen. När en 

organisation ställs inför en kris kommer ledningens sätt att hantera krisen att skapa nya 
normer, värderingar och arbetsprocedurer som med tiden kan användas i kulturen. En 
kris kan ofta vara en stark emotionell upplevelse för många av organisationens 
medlemmar, något som bidrar till att inlärningen under krisen blir särskilt intensiv. 

 
3. Medveten rollförebild, vägledning och träning, ledarens synliga beteende vilka 

arbetsgrupper de utför, hur de utför dem, hur de förhåller sig till kolleger och 
underordnade osv. Förmedlar  antaganden och värderingar till resten av organisation. 

 
4. Kriterier för ledning av belöningar och status, organisationsmedlemmar lär sig vad 

organisationen värdesätter och vad den bestraffar genom dess formella och informella 
belöningssystem. Ledare förmedlar sina prioriteringar, värderingar och antaganden 
genom att konsekvent koppla belöningar och straff till de beteenden de vill påverka. 

 
5. Kriterier för rekrytering och urval, befordran, pensionering och avsked, i början är det 

ledarna själv som rekryterar nya medlemmar till organisation. Där med kan de genom 
att välja ut personer medvissa värderingar och antaganden, se till att nya 
organisationsmedlemmar passar in i den kultur ledarna vill skapa eller redan skapar. 
Dessutom yttrar sig ledningens värderingar och antaganden genom kriterier för vem 
som befordras och inte befordras. 

 
 

                                                 
51 . Ibid. sidan 246,247 
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Schein förklarar att när organisationen har varit igång en tid börjar kulturen återverka på 
organisationen så att denna blir predisponerad för vissa typer av ledarskap. Man kan med 
andra ord säga att kulturen efter en tid skapar och bär fram sina egna ledare.52

 
 
 
3.12. Ledarskap i en organisationskulturell kontext 
 
Sambandet mellan ledarskap och kultur är komplex. Ledarskap handlar om innebörder, 
tänkande och känslor. Ledarskap kan till och med definieras som något som fungerar med 
kulturen som redskap och mål för handlandet. Ledarskapet är en kulturpåverkande aktivitet, 
”the management of meaning” som Smirich och Morgan (1982) uttryckte det. Detta innebär 
inte nödvändigtvis att ledarskap skapar eller på något sätt förändrar kulturen, bara att 
ledarskap är en kulturell yttring som påverkar andra kulturella yttringar, som gemensamma 
uppfattningar om mål, teknologier och omvärld.53

 
I samspelet mellan ledarskap och organisationskultur är olika slag av förbindelse och betoning 
möjliga. I ledarskapsvänliga cirklar dit hör de flesta konsulter, många chefer, en hel del 
underlydande och en del forskare med populär inriktning anser man att ledarskapet har ett 
långtgående inflytande på organisationsmedlemmarnas värderingar och orienteringar. 54

 
De flesta organisationer är emellertid underkastade allmänna kulturella värderingar. Detta 
sker genom massmedial uppmärksamhet, genom ett inflöde av människor som bär med sig 
kulturella normer som de fått med sig genom sin utbildning eller från andra arbetsplatser och 
genom att organisationens medlemmar också är medborgare som på verkas av idéer och 
värderingar som kommer till uttryck i olika situationer utanför arbetsplatsen.  
 
Organisationskulturer påverkas också genom samarbetet med leverantörer, kunder, 
myndigheter och andra. Allt detta motverkar avvikelser från de gemensamma kulturella 
uppfattningarna i ett samhälle eller inom företagsområde som möjliggöra allt samarbete.55

 
Ledarens handlingar måste finstämmas enligt de normer och ramar som gäller för dem som 
ska påverkas. I så måtto är det de underordnande som kollektiv, de som delar vissa kulturella 
idéer som bestämmer vad som fungerar som ledarskap. Detta innebär förstås inte att ledaren 
är totalt underordnande en given uppsättning innebörder och idéer. Ledaren kan förändras 
dessa, men endast gradvis och för att hunna göra detta måste han/hon utgå ifrån att folk har 
vissa idéer, värderingar och preferenser. 56  
 
 

                                                 
52 . Bang Hennig 1999 sidan 84, 85 
53 . Mats Alvesson 2001 sidan 164 
54 . Ibid. sidan 164 
55 . Ibid. sidan 166 
56 . Ibid. sidan 167 
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3.13. Kulturell förändring i organisation 
 
Oftast framhålls behovet av kulturell förändring. Kraftfulla företagsledare skulle då fungera 
som kulturrevolutionärer. Det tar mycket lång tid och samspelar med en mängd inre och yttre 
förändring som sker organisatorisk. Vissa förändringar är dock ofta möjliga, även om 
intention och utfall typiskt skiljer sig åt. En viktig uppgift är att vidmakthålla kulturer. Detta 
är realistisk uppgift för chefer på olika nivåer. Att vidmakthålla och förstärka idéer, tankesätt, 
värderingar och normer kräver en hel del insatser. För att upprätthålla värderingar och normer 
räcker det ofta inte att upprepa samma budskap. Effekterna minskar över tiden, varför 
kreativitet och variation erfordras i ledarskap för att vidmakthålla det goda.57

 

                                                 
57 . Åke Sandberg 2003 sidan 242, 243 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den insamlade intervjun med respondenterna.  
 
 
 
4.1. Presentation av Proffice 
 
Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Det är en vision som 
siktar högt men som även grundar sig i en affärsidé som strävar mot att uppfylla visionen. 
Som nordisk specialist inom personaluthyrning, rekrytering, karriär och utveckling kan de 
garantera nöjda kunder genom deras engagerade konsulter. 
 
Tre starka ben: 
Proffice erbjuder effektiva lösningar utförda av specialister, oavsett om kundens behov av 
bemanning handlar om: 

• att hyra personal 
• att få hjälp medrekrytering 
• att få stöd av en organisationsförändring58 

 
 
 
4.2. Intervju Petter Lundgren (chef i Proffice) 
 
Petter Lundgren är 39 år gammal och har jobbat som chef på Proffice i Gävle i två och ett 
halvt år, utöver det är han ansvarig för kontoret i Falun, Sundsvall, Östersund, Umeå och 
Luleå. Tidigare har han jobbat i Nordea i nästan 10 år. Efter det jobbade han i ett företag som 
VD i fem år.  
 
Han trivs bra i arbetssituationen som han befinner sig idag men sa även att business 
management lockar mer än People management. Han har bra relation med sina medarbetare, 
detta grundar sig på att han är en bra lyssnare och funkar som stöd för dem då han tar till sig 
vad dem säger. 
  
Han tyckte att frågan var svår när jag frågade honom vad som är bra egenskaper för en chef 
eller ledare men däremot tycke han att det var fyra värderingar som är viktiga inom chefskap 
och de är: mod, driv, närhet och handlingsfrihet.  
Att ha förtroende och en öppen attityd är viktigt för på detta sätt kan man leda individen, då 
människor är väldigt olika. En annan sak som han värnar väl är delaktighet och engagemang 
och att låta medarbetarna yttra sig, på detta sätt kommer dem att få växa. 
 
Petter Lundgren tycker att företaget är en blandning mellan gamla värderingar som är 
grundade i personalyrket och nya värderingar kopplade till affärsmanskap och försäljning.. 
För tre år sedan redefinerade de sina värderingar, och de värderingarna är: driv, närhet, 
handlingsfrihet och mod.  
 

                                                 
58 . www.proffice.com 2009-05-22 kl: 22.30 
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Han tycker att det är mycket viktigt att rekrytera chefer som delar företagets värderingar. Det 
är först så värderingar ger full kraft.  
 
Under tiden som han har jobbat har det skett förändringar i kontoret. Han började i företaget i 
samband med att en ny organisation infördes och värderingarna omdefinierades. Enligt 
honom är grunden till omdefinieringen att Proffice var tvungen att bli en mycket mer 
affärsorienterad organisation. Det har lett till att de idag till stor del har nya chefer på alla 
platser samt att en stor del av personalen har bytts ut.  
 
Han tycker att den förändring som de har gjort och fortfarande jobbar på med är bra. Det har 
varit framgångsrikt genom att vända på många förlustår till lönsamma år och de växer sig 
större på marknaden och har större andelar. 
  
Slutligen tycker Petter Lundgren att det är cheferna som äger frågan om företagskultur. Som 
chef måste man visa vad som är rätt och fel i företaget. Det är en av anledningarna till varför 
det så viktigt att ha chefer med rätt värdering.  
 
4.3. Presentation av SEB bank 
 
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) är en av Europas ledande banker. Deras framgång 
bygger på nytänkande, internationell närvaro och långa, starka relationer. De vänder sig till 
företag och privat personer med högt krav. Och de lovar de en berikande relation. SEB 
förändras ständigt för att möta nya tider, marknader och människor.  
 
SEB bank har drygt 21 000 anställda i 21 länder, och har 660 bankkontor varav drygt en 
fjärdedel i Sverige och ytterligare en fjärdedel i Tyskland, och resterande i Estland, Lettland, 
Litauen, Ryssland och Ukraina.  
Deras kunder är cirka 2500 stora företag och institutioner, 400 000 små- och medelstora 
företag, samt mer än fem miljoner privat personer. 
 
I SEB:s hemsida står det att företagets vision är att vara högst rankad av kunder inom deras 
utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 
 
Företagets affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt att hantera finansiella risker 
och transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, 
aktieägaren får en konkurrenskraftig avkastning och banken ses som en god 
samhällsmedborgare. 
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4.4. Intervju med pär björn (chef i SEB bank) 
 
Pär björn bakgrund börjar i ett kontor i Motala där han var chef 2004. 
År 2007 började han jobba som en distrikt chef i SEB bank i Dalarna, Gävleborg och 
Uppland. 
 
Som chef brukar han vara coach, hjälpsam, visa intresse för personalen, lyssna på dem fråga 
och ta fram sitt bästa. Med andra ord försöker han stå medarbetarna nära. 
 
Hans ledarstil är en kombination av demokratisk och auktoritär. Han vill inte alltid ge ord 
men vill inte heller att medarbetarna ska leda och bestämma. 
 
Enligt honom följer företaget fyrar värderingar och de är: professionalist, kontinuitet, 
ömsesidig, och respekt. 
 
Pär Björn anser att det finns ett samband mellan ledarskap och kultur. En citat från honom 
lyder ”en ledare måste leva efter kultur annars kan man inte kräva av någon annan”. 
 
Han ansåg att det sker mycket förändringar som är positivt i SEB, förändringar behövs för att 
man ska föras framåt. En av de förändringar som har skett var proaktiv istället för ordmotager. 
Tidigare brukar kunderna ringa och komma till dem, men nu försöker de ta kontakt med 
kunderna.  
 
En ledare enligt honom kommer i slutändan att påverka kulturen i ett företag eller en 
organisation därför ska en ledare vara en lyssnare och hellre ”gå först och gör själv”  
Vidare berättar han att medarbetarna har också en roll i när det gäller påverkan av 
organisation. Därmed tycker han att alla ska vara med och förändra och då ska helst alla vara 
delaktiga och tro på förändringen. 
  
Men han tycker att det finns andra faktorer som kan påverka kultur, och en av de faktorerna är 
omvärlden. T ex. om det blir låg- eller högkonjunktur . Den andra faktor som kan påverka 
kultur är människor, detta kan man märka klart och tydligt när en ny anställd börjar jobba. 
Detta är för att individer har olika kunskaper och värderingar men de försöker i företaget 
förhindra detta och istället sträva mot att göra allting på ett bra och ett positivt sätt. 
 
 
4.5. Presentation av Ulvsäterskolan 
 
 Ulvsätersskolan ligger på Sättraområdet i Gävle. Den skolan togs i bruk 1973. Då uppfördes 
som idag kallas för alfa-huset. Sedan dess har en byggnad byggts till och som kallas för beta-
huset. 
Ulvsäterskolan är en skola där barnen följer samma arbetslag från förskolan till årskurs 5 och 
har sin fritidslokal på respektive avdelning Fritidsklubben Ulven som entreprenad i skolan 
lokaler. Till fritidsklubben kan man söka från årskurs 4.59   
 
 
 
 
                                                 
59 . www.skola.gavle.se/ulvsater 
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4.6. Intervju med Eva Jonsson 
 

      Eva är 49 år gammal och jobbar som rektor på Ulvssäterskolan i Gävle. Hon är en utbildad 
förskollärare som sedan vidare utbildade sig till grundskollärare. Hon har arbetat med barn 
sedan 1984 i förskola, förskoleklass, skolklass år 1-3. Dessutom har hon jobbat som en 
utvecklingsledare i 7 år. Hon började jobba som rektor i januari 2001 och blev rektor för 
Ulvsäterskolan augusti 2001. Hon har även gått på ledarskaputbildning i Gävle kommun samt 
gått den statliga rektorsutbildningen.  

Som chef tycker hon att man måste ha fokus på sitt uppdrag från stat och kommun. Hon är 
noggrann för att eleverna får det som de har rätt till enligt skollagen och förordningar. 
Dessutom ser hon till personalen har fokus på samma saker.  

Hon tycker att hon behöver vara lyhörd inför sina medarbetare och ge de goda 
förutsättningarna för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Hon försöker ha en positiv synsätt i det 
andra gör. Uppmuntran och försäkran om det går bra är något hon anser som viktigt. För att 
medarbetarna ska kunna utvecklas behöver hon se vad sina medarbetare behöver utveckla för 
att skapa tillfällen för kompetensutveckling. Ett bra förhållande till medarbetarna är viktig och 
detta säger Eva att hon har. Men som chef måste man vara medveten om att alla inte kommer 
gilla dina beslut och att dessa beslut måste tas även om alla inte är eniga. 

Hon vill vara delaktig i barnens och ungdomars utveckling och lärande genom att påverka så 
att de får en bra framtid och en bra skolgång och att kunna går ur skolan med en god 
självkänsla och kämpa. Sist men inte minst att de ska veta att de duger som de är.  

Hon tycker att en rektor blir en bra ledare i skolan om man har måsta intresse för barn och 
människor och dessutom måste man ha pedagogutbildning, och någon form av 
ledarskaputbildning eller erfarenhet av ledarskap.  

Hon sa att normer och värderingar i skolan ska bottna i läroplan. Deras värderingar ska utgå 
ifrån alla människor lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med de svaga. Hon tycker att de ska 
vara förebilder gentemot barn. I den här skolan försöker nog alla att eftersträva detta men det 
är inte alltid så lätt. Hon nämner att de är många olika barn och ungdomar i olika åldrar med 
olika värderingar, så det är därför är det inte alltid så lätt att hålla dialogen levande om hur de 
är mot varandra och barnen. Hon tycker att det kan bli svårt att prata om sådana saker utan att 
känna att man trampar någon på tårna. Men hon sa att alla arbetar med detta och det råder en 
god stämning bland personal och elever på skolan. 

Eva tycker att det finns ett samband mellan ledarskap och kultur. Så hon försöker att vara 
öppen och lyhörd för att se och bekräfta alla personal utifrån vilka dem är som människor. 
Hennes förhoppning är att det förhållningssättet ska sprida sina positiva ringar på vattnet till 
all personal. 

Under de åtta år som har hon jobbat har det hänt några förändringar i deras arbetslag och 
arbetsområde. Eva har under åren flyttat personal mellan olika arbetslag. Eftersom elevantalet 
hade minskat har det varit tvunget. 
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Slutligen tycker hon att det är medarbetarna tillsammans som mest påverkar kulturen på 
arbetsplatsen. Det är inte helt omöjligt att det råder en kultur på skolan och en annan kultur i 
arbetslagen. Men det är chefen som ska sätta normen för vilken kultur som ska råda, utifrån 
de värderingar som ska styra dem.  

4.7. Om högskolan i Gävle 

Högskolans organisation består av sex institutioner, utbildnings- och forskningskansli, 
bibliotek samt förvaltning, Dessutom finns centrumbildningarna, centrum för 
belastningsskadeforskning, GIS-institutet och Radiocentrum Gävle. 
Högaskolan har 12000 studenter, mer än 40 utbildningsprogram, och cirka 1000 kurser inom 
humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. 
Högskolan i Gävle är idag ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. 
Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av Camposorterna, andra baseras enbart 
på modernt IT-stöd och därför oberoende av vilken ort man finns.  
 
 
4.8. Intervju med Lars Ekstrand 

Lars Ekstrand jobbar på högskolan i Gävle och har jobbat på högskolor och universitet i mer 
än 30 år. Han har jobbat i Sverige och utomlans, t ex i Danmark, Norge, Tyskland, Italien 
USA, Egypten. Han har alltid funderat på hur han ser på ledarskapet och på vilket sätt han har 
utvecklat sin pedagogik. 

Han vill som ledare underlätta och inspirera och inte vara någon ordgivare. Han vill ge stor 
utrymme för sina medarbetare och vill helst se dem kreativ och växande.  

Lars Ekstrand vill alltid göra saker tillsammans Han tror inte på auktoritära metoder. Han vill 
hellre lyssna och vara lyhörd. 

 Enligt honom är högskolans företagskultur en blandning av byråkrati och en organisation 
som vill vara marknadsanpassad. 

Enligt honom kan man inte utbilda en chef eller en ledare. Man kan endast utvecklas till 
ledare genom personlig utveckling, genom att göra erfarenheter och genom att våga möta sig 
själv, dessutom ska man vara trygg i sig själv.  

Han tycker att ledarskapet ska vara ett föredöme, ledarna role models, bära kulturen och vara 
tydliga. 

Under tiden som han har jobbat har det blivit förändringar i företagskultur, och det var av 
ekonomiska skäl. Slutligen tycker han att varken medarbetarna eller eleverna påverkar 
kulturen, de förändrar inte, skapar inte, utan anpassar sig. 

 25



5. Analys 

 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att analysera empiri med hjälp av teori, och ska jag jämföra vad 
som står på boken och hur det ser ut i verkligheten. 
 
 
Det var intressant att jämföra vad som står i boken angående ledarskap och företagskultur och 
jämföra det med hur det ser ut i verkligheten. Det visade sig att en del stämmer när det 
kommer till respondenter med erfarenhet. Men dessutom visade sig att en del inte var riktigt 
jämförelsebart med vad som står i boken. 
 
 
T ex om jag ska börja med ledarens uppgift och roller står det i litteraturen att han/hon ska 
vara relationsledare, informatör och beslutsfattare. Dessutom tillkommer alltid kravet på att 
ledaren ska vara en inspirerare och coach.  
Ledaren ska arbeta med varje medarbetare utifrån tre olika perspektiv, individer, relationen 
och kreativiteten. Goda relationer mellan ledare och medarbetare är alltid förutsättning för 
effektiv. 
 
Detta stämde bra med mina respondenter. T.ex. Petter Lindgren brukar i sin roll lyssna på 
medarbetarna på vad de säger och vad de tycker.  
Pär Björn viktigaste uppgift var att vara coach, lyssna på dem, hjälpa andra. Och dessutom var 
hans ledarstil en kombination av demokratiskt och auktoritär. 
Eva Jonsson tycker att om man ska vara bra ledare så är det viktigt att man ska vara 
intresserade av människor och erfarenhet. Utbildning för ledarskap är ett krav enligt henne. 
Men Lars Extrand tycker att man som ledare ska vara underlättare och inspiratör, ingen 
ordgivare. 
 
Som jag kan läsa i teorin finns faktorer som kan påverka kulturen som växer fram i 
organisation. Och en av de faktorerna är människor. Med detta menas att när en person 
kommer in med annan kunskap, målsättning och personlighet. Det här är någonting som min 
respondent Pär Björn håller med om. Han tycker att när en ny person kommer in i 
organisationen kanske han/hon har en annan bakgrund, kunskap och värdering som kommer 
att påverka både positiv och negativ. Men enligt honom försöker de göra om det till något 
positivt om det blir negativt. En annan faktor som Pär Björn har märkt är omvärlden också 
påverkar kulturen i form av låg- eller högkonjunktur.  
 
Vidare kan sägas att det som står i boken om att en ledare kommer att påverka kulturen i 
organisationen, det står mycket av att en kulturell påverkan sker under mötesaktivitet. Många 
chefers viktigaste uppgift är att delta i möte. Vidare står att annan sak som kan påverka 
kulturen är att en chef/ledare ska vara lyhörd. 
 
Det ser jag mest likhet mellan när det kommer till teori och empirin är det som Peter 
Lundgren sa om att det är cheferna/ledarna som äger frågan om företagskultur. Han sa att som 
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en chef måste man veta vad som är rätt och fel i företaget. Så enligt honom är det viktigt att 
som chef ha en rätt utbildning för att gå framåt i företaget. 
 
Min andra respondent, Pär Björn håller med att chef/ledare kommer att påverka kulturen i 
företaget eller organisationen. Så han tycker att en ledare inte enbart ska prata utan att lyssna, 
gå först och gör själv. Vidare sa han att det är viktigt att lyssna på medarbetarna åsikter. Men 
han menar inte att man bara ska gå efter deras åsikter, utan ledarens åsikt är också viktig, Som 
han sa är det ett måste att ha en kombination av demokratiskt och auktoritär ledarstil. Han 
menar att medarbetarna har fel och det är ledaren som måsta vara uppmärksam och göra det 
på bra och rätt sätt. 
 
Eva Jonsson som är rektor på skolan tycker att de ska vara delaktiga i barn och ungdomars 
utveckling och lärande. Hon vill påverka så att de får en bra framtid och bra skolgång, att 
kunna gå ur skolan med självkänsla och kämpa att veta att man duger. 
 
I litteraturen kan man läsa att förutom ledarna så kommer medarbetarna också att påverkar 
kulturen. Detta är mina respondenter överens om. T ex Pär Björn tycker att alla ska vara med 
och om det blir någon förändring ska alla vara för den här förändringen.  
 
Men Lars Ekstrand tycker tvärtom han tycker att medarbetarna eller eleverna inte påverkar 
kulturen. De varken förändrar eller skapar utan anpassar sig. 
 
I litteraturen står att det finns ett samband mellan ledarskap och kultur. Ledarskapet är att 
kulturpåverkande aktivitet som Smirich och Morgan (1982) uttryckte det. Detta innebär inte 
att ledarskapet skapar kultur utan bara att ledarskapet är kulturell yttring som påverkar andra 
kulturella yttringar, som gemensamma uppfattningar om mål, teknologier och omvärld.  
Om detta var alla mina respondenter överens om. 
 
Petter Lundgren tyckte att det är viktigt att man rekrytera chefer som delar företagets 
värdering. Enligt honom är det värderingar som ger full kraft. 
 
Pär Björn tyckte att det finns ett samband mellan ledarskap och kultur. Enligt honom måste 
”en ledare leva efter kulturen annars kan man inte kräva det av någon annan”. 
 
Eva Jonsson tycker också att det finns ett samband mellan ledarskap och kultur. Därför 
försöker hon alltid vara öppen och lyhörd och försöka se och bekräfta alla personer för vilka 
dem är som människa. Och hennes förhoppning är att det förhållningssättet ska sprida positiva 
ringar på vattnet till all personal.  
Lars Ekstrand håller också med, han tycker att ledarskapet ska föredömligt, bära kulturen och 
vara tydliga. 
 
I litteraturen står det att oftast framhålls behovet av kulturell förändring. För att det ska 
upprätthålla värderingar och normer får det inte upprepa samma budskap. Effekterna minskar 
över tiden, varför kreativitet och variation erfordras i ledarskap för att vidmakthålla det goda.  
 
Det här är också något som respondenterna har upplevt. Petter Lundgren sa att det har skett 
förändringar i företaget, och det har varit framgångsrik och jobbar fortfarande med det här. 
Vidare sa han att den förändringen har vänt många förluster år till att varit lönsamma. 
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Pär björn är med på vad som står i litteraturen, han tyckte att det hade skett mycket 
förändringar i företaget och dessa har varit positiva. Han tycker att det ibland behövs lite 
förändring för att det ska gå framåt. En av de förändringar som har skett var proaktiv istället 
för ordmotager. Tidigare brukar kunderna ringa och komma till dem, men nu försöker ta 
kontakt med kunderna. Och det här var positiv och bra tyckte han, vidare sa han att de 
försöker ändra lite mer för att bli ännu bättre. 
 
Eva Jonsson hade skrivit att det har skett lite förändringar i arbetslaget och arbetsområdet 
under de några år som hade hon jobbat, orsaken till detta var att antalet elever hade minskat.  
Hon hade dock inte tyvärr sagt om detta var förändring var positiv, negativ eller oförändrad 
för henne eller medarbetarna.  
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6. Slutsatser 
 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser. Dessa har jag tagit fram genom analys, empiri och 
teori, och dessutom lite egen kommentar. 
 
 
 
Det har varit intressant att fördjupa sig i ledarskap och företagskultur och få en djupare 
förståelse om hur det tillämpas i det verkliga arbetslivet. När jag jämförde företagskultur i 
verkligheten och vad som står i teorin kom jag fram till att det finns likheter mellan empirin 
och teorin. 
 
De områden som det fanns stora likheter mellan var ledarskapets uppgifter och roller, 
samspelet som finns mellan ledarskap och kultur och dessutom behovet av ändring av kultur i 
ett företag eller organisation. 
 
I litteraturen står det att viktiga roller för en bra ledare är att vara relationsledare, informatör 
och beslutsfattare. En ledare ska arbeta med varje medarbetare utifrån tre olika perspektiv, 
individen, relationen och kreativiteten. Dessa roller anser jag är viktigt för en ledare, detta 
leder till att man har en starkare företagskultur och detta kommer resultera i en mer bättre och 
lönsammare företag. 
Jag tycker att de viktigaste rollerna för en ledare är först och främst kunna fatta beslut. En 
ledare ska inte vara känslomässig, annars han/hon kommer inte att kunna fatta de beslut som 
måste tas. Den andra rollen som är viktig är relationen mellan chef och medarbetare, om en 
ledare inte har bra relationen till sina medarbetare kommer detta att leda till konflikter i ett 
företag /organisation, och detta leder till att det kommer att gå sämre för företaget. 
Några andra roller som en ledare ska ha är att vara, rättvis, kreativ, lyssnande, modig och 
flexibel, samt se till att andra utvecklas. 
 
Det området som fanns lite olikheter mellan var kulturell förändring av medarbetarna. Den 
olikheten var både mellan mina respondenter och litteraturen. T ex Lars Ekstrand som jobbar 
som en lärare tyckte att eleverna eller medarbetarna inte att påverka den kulturen som finns i 
organisationen utan att de istället anpassar sig.   
 
Att förändra kulturer i företag/organisation är någonting som mina respondenter höll med om. 
Detta är någonting som jag själv har kommit fram till genom respondenter erfarenhet, att det 
är bra att ändra normer och värderingar i företag/organisation, detta kanske kommer att funka 
bättre än vad det har gjort innan. Speciellt när det går dåligt för ett företag och det är en chefs 
handling och roll som kan påverka detta. 
 
Ledarskap har en viktig roll inom företagskultur, chefer och deras handlade av de 
företagskulturer i vilka de arbetar. 
 
Alla företag och organisationer har värderingar, en företagskultur. Värderingar är ett viktigt 
hjälpmedel för att organisationen ska nå sitt mål, om vi agerar utifrån våra värderingar leder 
detta till ett gemensamt uppträdande mot omvärlden.  
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Jag tycker att företagskultur är den del av ett företag som har viktig roll i hur framgångsrik 
företaget eller organisationen blir detta har jag även märkt från mina respondenter erfarenhet 
och från litteraturen.  
 
Men jag tycker att ledarens uppgifter och roller beror på i vilken situation de befinner sig i. 
Det är en viss skillnad om man är chef på ett företag, eller att vara rektor på skolan eller att 
vara ledare för en grupp människor. Faktorer som en lärare använder kanske inte är aktuellt 
och anpassningsbar för en person som är chef i ett företag. 
Jag tycker att en god företagskultur ger människan en känsla att syssla med något 
meningsfull. 
 
I min undersökning har jag kommit fram till att chef/ledare har en stor roll i företagskultur 
och de förändringar som ibland måst ske. Det är de som har mest makt i företag/organisation, 
därmed är det viktigt att en ledare ska vara kreativ, nyfiken öppen och beslutsam. 
 
Genom den här undersökningen fick jag en bättre förståelse inom ledarskap, företagskultur 
och samspelet mellan dem och hur ledarens uppgifter och roller kommer att påverka kulturer i 
företag/organisation. Jag tycker att det är viktigt att en ledare/chef vågar förändra på de 
kulturer som finns i företaget för att se de nya och kanske bättre resultaten. 
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8. Bilagor  
 
Intervjufrågor: 
 
 
 
 

1. Berätta lite om dig själv? T ex din bakgrund, ålder och hur länge har du jobbat som en 
rektor i den här skolan? 

 
2. Hur ser du din roll på chef/ledare? 

 
3. Hur ser du din förhållande mellan dig och medarbetarna som jobbar där? 

 
4. Vad kännetecknar att blir chef/ledare, vilka är deras roll? Och vilka normer för 

utseende och utbildning finns det? 
 

5. Berätta om företagets företagskultur? (t ex normer och värderingar) 
 

6. Ser du något samspel mellan ledarskap och företagskultur? 
 

7. Under tiden som du har jobbat som en chef har det hänt förändringen (jag menar 
förändrings i företagskultur)?  

 
8. Tycker du att behövs förändringar i ett företag eller organisation? 

 
 

9. Brukar medarbetarna påverkar på företagskultur i skolan? 
 

10. På vilket sätt en ledare/chef kan påverka företagskultur i en organisation eller företag? 
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