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SAMMANFATTNING 
Tidigare studier om ledarskap har fokuserat på att studera formellt ledarskap ur ett 
individperspektiv. Detta har sedan utvecklats till studier om ledarskap som en delad 
process, där ledarskap utarbetas av fler än en person. En relativt ny inriktning inom 
ledarskapsområdet menar att ledarskap borde studeras som en praktik, där 
ledarskap uppstår i sociala interaktioner och som en process av kulturskapande. 
Baserat på dessa antaganden har ett nytt teoretiskt begrepp introducerats, 
ledarskapskultur. I denna studie bidrar vi med kunskap kring detta nya begrepp, vilka 
möjligheter och utmaningar en förändrad ledarskapskultur ställs inför och hur dessa 
kan hanteras.  
Forskningen har genomförts som en fallstudie på Malmen, ett större svenskt 
metallföretag som nyligen implementerat en ny ledarskapsfilosofi. Undersökningen 
inleddes med en litteraturstudie, där tidigare och aktuell forskning inom området 
utformades till studiens teoretiska ramverk. Parallellt med detta har empiri och data 
samlats in i en kombinerad intervju- och observationsstudie på Malmen. 
Studiens resultat visar att det finns en utmaning för företag med att formulera 
visioner och värderingar som motsvarar deras strategiska mål. Vidare kunde även 
konstateras att subkulturer som växer fram inom den gemensamma kulturen bör 
beaktas, då dessa potentiellt kan hindra en förändring av ledarskapskulturen. 
Kulturella artefakter utgör både en utmaning och en möjlighet där effekten av dessa 
beror på utformning och införandet av dessa. Slutligen visar studien att de 
möjligheter och utmaningar som identifierats kan hanteras genom att skapa identitet 
och ansluta de anställda till gemensamma visioner och värderingar. 
 
Nyckelord: Praktiskt ledarskap, kultur, ledarskapskultur, genus.  
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ABSTRACT 
Traditional leadership research has been focused on formal leadership performed by 
individual leaders. Lately, focus has shifted to include studies on leadership as a 
shared process, performed by more than one person. A fairly new orientation within 
the field suggests that leadership should be studied as a practice where leadership is 
created in social interactions and as a process of creating culture. Based on these 
ideas a new theoretical notion, leadership culture, has been introduced. The objective 
of this study is to shred light on this new notion, more specifically the opportunities 
and challenges that face a change in leadership culture and how these can be 
handled.  
The research was performed as a case study at Malmen, an organisation that recently 
went through a shift in leadership culture. The study was initiated by a literature 
review where historical and prevailing research within the field was examined; this 
constituted a theoretical framework that has been used in the study. Empirical 
findings and data were collected in a combined interview and observation study at 
Malmen.  
The result of the study clearly illustrates that there is a challenge for organizations in 
forming new visions and values so that these correspond to strategic goals. We also 
found that subcultures that develop within the main culture ought to be handled 
since they constitute potential restraints for the change in leadership culture. 
Cultural artefacts represent both potential challenges and opportunities, therefore 
formation and introduction of these needs to be considered. Finally, the study 
reveals that the identified challenges and opportunities can be handled by creating 
identity for the employees and affiliating them to shared visions and values. 
 
Keywords: Leadership as practice, culture, leadership culture, genus. 
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1. INLEDNING 

Vi inleder denna studie med att ge en kort introduktion till bakgrunden av forskningen och 
varför denna forskning är av intresse. Detta följs av en problemdiskussion där vi diskuterar 
problem inom forskningsområdet ledarskap som vi sedan adresserar med att utforma en 
forskningsfråga. Därefter presenteras syfte, avgränsningar och studiens disposition. 

1.1  BAKGRUND 

Vår värld är under utveckling. Den tid då en typisk svensk företagsledare hanterade 
homogena grupper av anställda är förbi. Stora som små bolag flyttar sin produktion 
utomlands där de kan sänka omkostnader för tillverkning, lokaler, arbetskraft och 
distribution av råvaror alternativt centraliseras bolagsledning till storstäder och 
behåller produktionen kvar i glesbygden. Nu är geografiska avstånd, religion, 
mångfald, kultur och språk de dagliga utmaningarna för organisationer inom 
näringslivet. Denna situation medför att ledarskapet som fordras inom 
organisationer förändras med tiden och blir alltmer komplext. I dag kan inte 
ledningen i internationella bolag finnas med och styra på ”golvet” i de operativa 
verksamheterna, utan det blir allt mer viktigt att kunna förmedla styrning av 
praktiskt arbete via visioner och gemensamma värderingar. 
 
Idag finns en omfattande och växande kritik mot ledarskapsforskningen som alltför 
fokuserad på individuella ledare och formellt ledarskap (ex. Uhl-Bien, 2006; Crevani, 
Lindgren & Packendorff, 2010; Alvesson & Kärreman, 2003). Forskare inom 
ledarskapsområdet har länge fokuserat sina studier på att undersöka och kartlägga 
individer för att bestämma hur ett effektivt ledarskap utövas (ex. Stodgill, 1948; 
Blake & Mouton, 1964). Dessa teorier bygger på antaganden att kunskap om 
ledarskap går att finna i individer istället för att studera processer. Detta skapar en 
förenkling av komplexa sociala fenomen som bidrar till att ledaren (en person) blir 
liktydigt med ledarskap (en process) (Pye, 2005). Trots att konceptet ledarskap 
senare har breddats till att definieras som en kollektiv aktivitet (ex. Pearce & Conger 
2003), är fokus i dessa studier ändå individer. Forskare menar att fokus inom 
ledarskapsforskning borde vara att studera ledarskap som en social konstruktion, 
där kunskap om ledarskap skapas i interaktioner och handlingar (ex. Gronn 2002; 
Carroll, Levy & Richmond, 2008). Denna inriktning inom ledarskapsforskning knyter 
även an till genus där kön betraktas som en social konstruktion (Wahl, Holgersson, 
Höök, & Linghag, 2001; Collinson & Hearn, 1996; Alvesson & Due Billing, 1999). 
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En gren inom organisationsforskningen menar att ledarskap bör förmedlas och ses 
som en social konstruktion av kulturspridning och kulturskapande. Ledarskap 
betraktas ur detta perspektiv som ett fenomen av att sammankoppla organisationers 
medlemmar till en gemensam kultur och visioner snarare än att kontrollera individer 
via en formell styrning (Larsson & Lundholm, 2010). Schein (2010) menar att ett av 
de kraftfullaste verktygen en organisation kan använda för att sprida och ansluta 
visioner är till gruppmedlemmar är att rikta uppmärksamhet mot dessa. Ledarskap 
blir en process av kulturskapande (Smircich & Morgan, 1982). 
 

1.2   PROBLEMDISKUSSION 

En följd av utvecklingen inom ledarskapsforskningen och organisationsforskning är 
att ett nytt teoretiskt begrepp har introducerats: ledarskapskultur. Detta begrepp har 
ännu ingen dominant definition, men Packendorff (2013) förklarar ledarskapskultur 
som: 
 

”ett perspektiv på ledarskap som ett system av föreställningar i en organisation 
kring vad ledarskap är, hur det utövas, vilka det inkluderar och exkluderar, vad 
det syftar till, hur besluts- och inflytandeprocesser bedrivs, hur idealbilder av 
ledare och professionella ser ut”.  

 
Detta begrepp tillför en ny dimension till ledarskapsanalys, där ledarskapskultur blir 
ett verktyg genom vilket forskning kan upptäcka nya mönster av ledarskap vid en 
förändrad vision av ledarskap i ett företag. 
 
Tidigare forskning kring potentialen att upptäcka nya utmaningar och möjligheter 
via ledarskapskultur är dock begränsad. Denna studie adresserar detta problem 
genom att studera ledarskap som en praktik, där studien fokuserar på att studera 
utmaningar och möjligheter med en förändrad ledarskapskultur och hur företag kan 
hantera dessa. Forskningsfrågan summeras enligt följande: 
 

FORSKNINGSFRÅGA 
Hur kan ledarskapskultur förändras och vilka möjligheter och 
utmaningar finns för företag att hantera i denna process? 
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1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka möjligheter och utmaningar en 
förändrad ledarskapskultur ställs inför och hur dessa kan hanteras. 
 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

Denna forskning genomförs som en fallstudie hos Malmen, ett svenskt metallföretag 
i Sverige. Detta företag har ett flertal olika verksamheter och värt att notera är 
därmed att denna studies resultat och slutsatser främst baserats på det empiriska 
materialet som har samlats in på tre av företagets enheter. 
 
Vi avgränsar även denna studie i form av delgivning vad gäller kontext kring 
företaget i fallstudien. På grund av att företaget vill vara anonym i studien har vi 
begränsats i den information som har varit möjlig att delge. Därför skall läsaren även 
beakta att detta till viss del avgränsar studiens möjlighet att delge hela kontexten. 
 

1.5  STUDIENS DISPOSITION 

Studiens fortsatta disposition beskrivs i Tabell 1. 
 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 2 – Metod Behandlar metoden som studien tillämpar för att 
uppnå syftet.  

Kapitel 3 – Litteraturstudie Diskuterar och presenterar tidigare litteratur som 
är relevant för att kunna besvara studiens 
forskningsfråga och syfte. 

Kapitel 4 – Fallstudien I detta kapitel presenteras fallstudien och 
fallstudieobjektet, Malmen. 

Kapitel 5 – Resultat och Analys Här presenteras det empiriska resultatet och 
analysen med utgångspunkt från litteraturstudien. 
Här presenteras även hur utmaningar och 
möjligheter kan hanteras hos Malmen. 

Kapitel 6 – Slutsatser Avslutningsvis återkopplar vi resultat och analys 
till studiens syfte och besvarar forskningsfrågan, 
samt för en diskussion om studien i allmänhet 
med förslag till vidare forskning. 

TABELL 1 STUDIENS DISPOSITION OCH INNEHÅLL. 
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2. METOD 

Detta kapitel presenterar vilken metodik som använts för att uppnå studiens syfte. Här 
beskrivs forskningsparadigm, vetenskapligt syfte och forskningsansats. Vidare beskrivs 
forskningsstrategi, metodval och tillvägagångssätt vid datainsamling. Metodavsnittet 
avslutas med en diskussion kring forskningens trovärdighet etik och anonymitet, samt en 
sammanfattning av forskningsprocessen. 

Metodavsnittets disposition är inspirerad av Saunders, Lewis & Thornhill (2009) där 
forskningsmetodiken börjar med att behandla studiens filosofiska utgångspunkt för 
att sedan djupare konkretisera studiens metodik. I Tabell 2 nedan visualiseras 
avsnittets disposition.  
 

Metodik Innebörd 

Forskningsparadigm Behandlar ur vilken synvinkel studien betraktar 
verkligheten och vad vi i denna studie betraktar som 
fakta. 

Vetenskapligt syfte Beskriver det vetenskapliga syftet utifrån studiens 
frågeställning. 

Forskningsansats Hanterar huruvida befintliga teorier har använts för att 
lösa befintliga problem eller om empirin utmynnar i nya 
teorier. 

Forskningsstrategi Skildrar hur forskningen genomförts och hur 
forskningsområdet angripits. 

Metodval Beskriver vilken data som samlats in. 

Datainsamling Behandlar hur data har samlats in. 

TABELL 2 METODAVSNITTETS DISPOSITION. INSPIRERAD AV SAUNDERS, THORNHILL & LEWIS (2009). 

 

2.1 FORSKNINGSPARADIGM 

Forskningsparadigm förklarar den kunskap som forskare inom ett forskningsområde 
betraktar som fakta (Kuhn, 2009). Forskningsparadigmet eller forskningsfilosofin 
vägleder och förklarar hur vetenskaplig forskning implicit skall bedrivas; hur 
forskningen skall tolkas, vilken data som är relevant och vilka teorier samt metoder 
som är applicerbara. Att bedriva vetenskaplig forskning innebär att befinna sig inom 
ett paradigm och därmed ha en gemensam teoretisk uppbyggnad och ett gemensamt 
synsätt på verkligheten. Syftet med att redogöra studiens forskningsfilosofi är för att 
läsaren skall förstå vårt sätt att se på verkligheten och vilka föreställningar som 
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ligger bakom detta arbete. 
 
Inom forskningsområdet ledarskap finns ett brett utbud av tidigare studier gällande 
ledarskap utifrån en individ och dennes egenskaper, kapaciteter och handlingar. Där 
är ledarskapet avskilt från processer, praktik och dess kulturella kontext (Alvesson & 
Kärreman, 2003). I denna studie utforskas ledarskapskultur, detta kan definieras 
som:  
 

”ett system av föreställningar i en organisation kring vad ledarskap är, hur det 
utövas, vilka det inkluderar och exkluderar, vad det syftar till, hur besluts- och 
inflytandeprocesser bedrivs hur idealbilder av ledare och professionella ser ut ” 
(Packendorff, 2013).  

 
Vi studerar därmed ledarskap som en process av interaktioner. Detta synsätt utgår 
från socialkonstruktionismen.  
 
Socialkonstruktionismen som perspektiv är besläktat med socialkonstruktivismen, 
som båda bygger på en filosofi där individuella och sociala fenomen studeras genom 
det subjektiva medvetandet hos människor. Däremot skiljer de sig i hur verkligheten 
betraktas och vad som definierar kunskap, det vill säga dess ontologiska och 
epistemologiska position. Vi vill därför att läsaren skall få ta del av en jämförelse 
mellan dessa två synsätt för att skapa perspektiv på två skilda föreställningar att se 
på verkligheten eller två skilda forskningsparadigm.  
 
Socialkonstruktivism har en positivistisk utgångspunkt på många sätt, där 
verkligheten betraktas som en given sanning. Ett exempel på detta är den kognitiva 
forskningen där syftet är att avslöja de kognitiva kartor som leder till människors 
handlingar och därmed kunna skapa en verklighet. Socialkonstruktivismen 
förutsätter även två skilda ontologier som separerar människa och verklighet, vilket 
innebär att vi kan formulera objektiva sanningar om sociala företeelser bortom 
individers subjektiva tolkningar av verkligheten (Lindgren & Packendorff, 2009). 
Socialkonstruktionism däremot är baserad på en hermeneutisk tradition där man i 
grunden inte tror att det finns någon kunskap att finna bortom individens 
upplevelser av verkligheten (Berger & Luckmann, 1998). Människan och 
verkligheten ses som oskiljbara och idéer, tankar och handlingar är därmed ett 
resultat av pågående processer av interaktioner och tolkningar mellan människor 
(Lindgren & Packendorff, 2009). Den ontologiska positionen av 
socialkonstruktionism tillämpad på ledarskap innebär att ledarskap och ledare är 
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subjektivt och intersubjektivt förstådd av människor. Verkligheten är socialt 
konstruerad av människor som tolkar och konstruerar verkligheten samtidigt som 
dessa tolkningar och konstruktioner skapas inom gränserna av institutionella 
kulturella normer (Berger & Luckmann, 1998). Den kunskap som studeras i och med 
detta perspektiv om verkligheten är det som skapas i sociala konstruktioner via 
interaktioner och handlingar. 
 

2.1.1 VERKLIGHETEN – OLIKA TOLKNINGSNIVÅER 

Vi menar att ledarskap existerar genom tolkningar som görs av individer, grupper 
av individer och kulturella aspekter, men innanför vissa ramar av objektivitet. Louis 
(1981) förklarar hur dessa tolkningar av verkligheten kan beskrivas utifrån tre olika 
tolkningsnivåer: universellt objektiv, kulturellt intersubjektiv och individuellt subjektiv. 
Den objektiva nivån återspeglar det alla vi människor har delad uppfattning och 
definitioner kring, den intersubjektiva nivån är delade föreställningar om något 
fenomen och den subjektiva nivån är en individuell tolkning av verkligheten. Ett 
exempel som kan tydliggöra dessa tolkningsnivåer är att en hund inte kan flyga (den 
objektiva tolkningsnivån), men kan betraktas som ett sällskapsdjur (den 
intersubjektiva tolkningsnivån), medan även individer kan vara rädda för hundar 
(den subjektiva tolkningsnivån) (Louis, 1981).  
 
I vår studie använder vi dessa tolkningsnivåer för att dela in verkligheten samt 
analysera skillnader i individuella och det studerade företagets föreställningar om 
ledarskapskultur och gemensamma värderingar. Fallstudieföretaget Malmen har 
nyligen implementerat en ny ledarskapskultur och syftet med studien är att 
undersöka hur organisationers ledarskapskulturer kan förändras. Genom att dela in 
verkligheten på dessa skilda tolkningsnivåer kan vi se hur företagets visioner och 
värderingar om ledarskap skiljer sig från den individuella och kulturella 
tolkningsnivån. Den kulturella intersubjektiva tolkningsnivån utgör det som vi 
presenterar i fallstudien som Malmens visioner angående ledarskapskultur och den 
subjektiva tolkningsnivån det ledarskap som förmedlas och utövas i praktiken av 
anställda på Malmen.  
 

2.2 VETENSKAPLIGT SYFTE 

All forskning kan klassificeras enligt dess vetenskapliga syfte, detta definieras 
utifrån hur mycket forskning som har utförts inom det aktuella området tidigare 
samt hur den aktuella studien ska bidra till detta (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
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Wängnerud, 2007). Ett första steg i denna studie är att undersöka och beskriva 
ledarskapskultur på två olika nivåer, individuellt subjektiv och kulturellt 
intersubjektiv, samt korrelationen mellan dessa. Detta sätt att bedriva forskning 
skulle kunna definieras som deskriptivt (Collis & Hussey, 2009). En deskriptiv studie 
syftar dock främst till att ge information om ett specifikt problem för att öppna upp 
för vidare forskning och studerade fenomen beskrivs på ett objektivt och icke-
tolkande sätt (Sörensen & Olsson, 2011).  
 
Denna studie ämnar gå ett steg längre genom att analysera och förklara fenomen och 
varför de uppstår, undersökningen faller då inom ramen för vad som klassas som 
analytisk eller explanativ forskning (Collis & Hussey, 2009). Vi ämnar därför, utöver 
att studera förändrad ledarskapskultur på två tolkningsnivåer, dessutom analysera 
utmaningar och möjligheter på dessa nivåer för att förstå hur en ledarskapskultur 
förändras. På så sätt ges forskningen en mer tolkande karaktär och vi kan närma oss 
forskningsproblemet kring hur ledarskapskulturer kan förändras och vilka 
möjligheter eller utmaningar som finns i denna process. 
 

2.3 FORSKNINGSANSATS  

Det finns två huvudsakliga former av forskningsansatser eller förklaringsmodeller 
inom forskning: induktiva och deduktiva. Dessa styr hur forskningsanalysen ser ut, 
hur kunskap tillgodogörs och hur slutsatser dras. Denna klassificering är intimt 
sammankopplad till det paradigm, det vill säga det mönster eller det perspektiv som 
forskningen ligger i linje med (Sörensen & Olsson, 2011).  
 
Denna studie baseras på både insamlad empiri och befintlig teori vilket innebär att 
den genomförs med en kombinerad induktiv och deduktiv forskningsansats, detta 
definieras som en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2007). Alvesson & 
Sköldberg (2007) skriver:  
 

”induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från 
empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar 
och ligger i så måtto närmare deduktionen”.  

 
Vi kommer inleda forskningen med en studie av litteratur och teori (deduktion) följt 
av att empirisk data kommer samlas in och analyseras (induktion). På så sätt skapas 
ett konceptuellt och teoretiskt ramverk som kan testas genom empiriska 
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observationer, dessa aktiviteter kommer att ske växelvis och således ”smalna av” 
varandra.  
 
Detta strategival motiveras av att vi anser att de två ansatserna i praktiken innehåller 
en rad begränsningar. En rent induktiv ansats bygger enbart på empiri och medför 
att de slutsatser som dras kan bli mycket riskfyllda. Vidare tas ingen hänsyn till 
underliggande struktur och kontext och modellen bygger på en avsaknad av 
teoretiska föreställningar, något som inte stämmer överens med vår 
världsuppfattning. Ren deduktion motsvarar i stället en teoretisk motpol till 
induktion. Vi anser att denna modell representerar ett alltför ”naivt” förhållningssätt 
då utgångspunkten är att en allmän regel kan förklara varje enskilt fall, även här 
utan hänsyn till kontext och bakgrund. Vidare uppfattar vi deduktion som en 
begränsande modell med avseende på innovation och nytänkande då de teoretiska 
referensramarna är alltför fixerade. Vid en abduktiv ansats kan både teorin och det 
empiriska tillämpningsområdet utvecklas stegvis och omtolkas i skenet av varandra, 
appliceringen blir då mindre mekanisk och mer realistisk (Alvesson & Sköldberg, 
2007). 
 

2.4 FORSKNINGSSTRATEGI 

I denna undersökning har en fallstudie valts som forskningsstrategi. 
Forskningsstrategin är ett begrepp som skildrar hur forskningen har genomförts och 
hur forskningsområdet har angripits. Forskningsstrategin syftar även till att 
reflektera de filosofiska antagandena som studien bygger på och beskriva hur 
forskningen har samlat och analyserat empirisk data (Yin, 2003). Motivet till valet av 
fallstudie bygger på att metoden möjliggör en empirinära studie, där vi kan skapa en 
förståelse kring fenomenet ledarskapskultur. Ett annat argument för valet av 
fallstudie är att denna metodologi ger en helhetssyn (Bell, 2006) och medför att 
komplexiteten inom kulturella fenomen och ledarskap kan träda fram. 
 
Som tidigare nämnts har vi genom forskningsparadigmet och forskningsstrategin 
valt att dela upp forskningen i olika tolkningsnivåer; den kulturella intersubjektiva 
och den individuella subjektiva nivån. Den intersubjektiva tolkningsnivån utgör 
Malmens sätt att definiera ledarskap, som förmedlas via POF: deras nya 
organisationsfilosofi. Genom att förstå företagets organisationsfilosofi angående 
ledarskap, kan vi förklara den intersubjektiva tolkningsnivån som företaget vill att 
anställda skall utöva och förmedlas som en gemensam ny tolkning om ledarskap, en 
ledarskapskultur. Den subjektiva tolkningsnivån motsvarar anställdas tolkningar om 
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utövande och förmedling av ledarskap. I intervjuer har respondenter därför fått 
tillfälle att prata om hur de utför och förmedlar ledarskap i sitt praktiska ledarskap, 
samt hur de själva uppfattar företagets syn på ledarskap, den intersubjektiva 
tolkningsnivån.  
 
I denna studie kommer vi studera och jämföra hur väl ledarskapskulturen på den 
individuella tolkningsnivån stämmer överens med den kulturella intersubjektiva 
nivån, för att analysera hur ledarskapskultur kan utövas och förmedlas från den 
intersubjektiva tolkningsnivån till den subjektiva. Detta är ett sätt för oss att närma 
oss forskningsproblemet kring hur ledarskapskultur kan förändras. Vi delar upp 
dessa tolkningar för att kunna analysera och dra slutsatser kring hur väl individuella 
tolkningar om ledarskap återspeglar Malmens vision om ledarskap. 
 

2.5 METODVAL 

Inom vetenskaplig forskning finns två olika metoder för att samla in och analysera 
data; kvalitativa och kvantitativa (Sörensen & Olsson, 2011). Vilken metod som 
används är avgörande för hur problem belyses och på vilket sätt data tolkas i 
forskningen. Denna studie klassas som kvalitativ.  
 
Valet av metodologi grundas bland annat i den forskningsfilosofi och det 
vetenskapliga syfte som skall uppnås i studien. Med hjälp av intervjuer och 
observationer avser vi analysera hur respondenterna agerar och beter sig i sin 
naturliga kontext samt hur respondenterna uppfattar, tänker kring och tolkar 
ledarskap. För att uppnå det syftet är en kvalitativ metod att föredra, då detta 
öppnar upp för användandet av flera metoder att samla in data (observationer och 
intervjuer) vilket ger flera infallsvinklar på fenomenet som undersöks (Alvesson & 
Sköldberg, 2007). Kvalitativ data i form av resultat från djupa intervjuer ger flera 
detaljer och nyanser i tolkandet av verkligheten (Collis & Hussey, 2009).  
 
Då syftet med forskningen är att utveckla förståelse om intersubjektiva och 
subjektiva konstruktioner av verkligheten och att observera respondenterna i sin 
naturliga kontext passar en kvalitativ metod bra, där ligger fokus på en öppen och 
mångtydig empiri med en utgångspunkt i respondenternas eller studiesubjektens 
perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2007).  
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2.6 DATAINSAMLING 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär där fokus ligger på beskrivning och 
förståelse, har flera olika tekniker vid datainsamlingen utnyttjats, detta för att skapa 
en helhetssyn och för att stärka trovärdigheten i vår studie. Det centrala i kvalitativa 
metoder är att karaktärisera, det vill säga att beskriva fenomen eller sammanhang 
med hjälp av kategorier, beskrivningar och modeller. Datainsamlingen inom 
kvalitativ metod syftar således till att finna mönster och nyanser (Sörensen & Olsson, 
2011). 
  
De två huvudsakliga teknikerna för datainsamling som utnyttjats är: intervjustudier 
och observationer. Intervjuer genomförs med syftet att låta ett urval av respondenter 
svara på frågor om specifika ämnen. Observation är en forskningsmetod där 
observatören kan studera och analysera respondenternas beteende och roller i dess 
naturliga kontext, detta kan definieras som ”uppmärksamt iakttagande” (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Fördelen med observationer jämfört med 
många andra tekniker är att fokus ligger på ”icke-verbala data” till skillnad från 
språkliga utsagor och metodiken är således ett bra komplement till en klassisk 
intervjustudie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). 
 
Totalt har 12 respondenter intervjuats under sammanlagt nio tillfällen. 
Urvalsprocessen av respondenter har gjorts genom stickprov, där vi har valt att 
slumpvis ta ut en mindre, men representativ grupp ur en större grupp. Urvalet har 
påverkats av Malmens anställdas tillgänglighet och villighet att ställa upp på 
intervjuerna. Vi har genomfört 7 individuella intervjuer och två gruppintervjuer. En 
intervju har genomförts på Malmens huvudkontor, resterande har ägt rum på tre 
utav Malmens verksamheter. Intervjuerna som genomförts i studien har varit semi-
strukturerade, det innebär att de flesta frågorna varit formulerade i förväg men att 
det funnits visst utrymme för tolkning, reflektion och diskussion. Denna strategi 
anammades med syftet att låta respondenterna själva delta och reflektera över sin 
situation och ge ärligare svar samtidigt som viss standardisering av frågorna varit 
nödvändig för att möjliggöra jämförelser mellan de olika respondenternas svar. 
Frågor ställdes kring fyra huvudsakliga teman; ledarskap, kultur, POF och genus, 
formuläret som användes vid intervjuerna återfinns i Appendix 1. Alla intervjuer är 
bandade och transkriberade. Bell (2006) menar dock att detta skall beaktas och 
presenteras vid en vetenskaplig forskning då en bandspelare kan påverka och 
begränsa respondenternas svar på grund av att de känner sig obekväma, osäkra eller 
nervösa för att svara ”fel”. 
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Observationerna genomfördes på tre av koncernens verksamheter: Verksamhet 1, 
Verksamhet 2 och Verksamhet 3, under sammanlagt fyra dagar. Observationerna 
bestod av att vi deltog under totalt fem oberoende möten bestående av produktions-, 
arbetsmiljö- och ledningsmöten, samt iakttog produktionen på två av 
verksamheterna genom två rundvandringar på anläggningarna. Observationer delas 
normalt in i deltagande och icke-deltagande observationer, skillnaden utgörs i 
huruvida forskaren är involverad i det som observeras eller inte (Collis & Hussey, 
2009). Observationerna som genomfördes i denna forskning klassas som icke-
deltagande då vi anammade en passiv närvaro i mötena. Viktigt att ha i åtanke är 
dock att det är svårt att genomföra en fullt objektiv observation där respondenterna 
agerar helt ”naturligt”. Observatörernas närvaro och eventuell inverkan på 
respondenterna måste tas i beaktande då resultatet tolkas (Collis & Hussey, 2009). 
 

2.7 METODIK – SAMMANFATTNING  

I Tabell 3 nedan visas en sammanställning över den metodik som används i denna 
forskning. 
 

Metodik Studiens orientering 

Forskningsfilosofi Socialkonstruktionism 

Vetenskapligt syfte Analytisk 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Metodval Kvalitativ 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, gruppintervjuer, 
deltagande och icke-deltagande observationer.  

TABELL 3 SAMMANFATTNING STUDIENS METODIK 

 

2.8 DISKUSSION KRING TROVÄRDIGHET 

I traditionell forskning utvärderas trovärdighet genom att beakta reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått på huruvida studiens 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter och validitet (giltighet) är ett mått på om en fråga mäter eller 
beskriver det man vill att den skall mäta eller beskriva (Bell, 2006). Dessa skall 
återspegla studiens rimlighet och huruvida resultatet i studien kan generaliseras till 
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att gälla andra fenomen än det som undersökts i den specifika studien. Dessa 
begrepp är dock mått inom den kvantitativa forskningen och vi diskuterar därför 
trovärdigheten i denna studie på ett annat vis. 
 
Det väsentliga att utvärdera vid en kvalitativ studie är i vår mening trovärdigheten 
och överförbarheten i studien. Vi tänker i termer av; hur skall andra kunna ta till sig 
resultat och slutsatser från studien. För att forskare skall kunna använda varandras 
resultat och slutsatser är det viktigt att studiens tillvägagångssätt redovisas. Detta 
innebär att forskningsprocessen bör beskrivas, redovisas och diskuteras på ett 
systematiskt och hederligt sätt, samt hur resultaten har växt fram. Avsnittet om 
forskningsprocessen som presenterades efter Etik och Anonymitet syftar delvis till att 
adressera detta problem, och redovisar därför kortfattat hur studien har utvecklats 
och genomförts. Utvärderingen av överförbarheten, det vill säga huruvida resultatet 
i studien kan överföras att gälla på andra fenomen än det som specifikt har 
undersökts i denna studie, är beroende av vår förmåga att förklara egenskaperna av 
vårt studerade fenomen i dess kontext. Genom att dra slutsatser från vår empiriska 
studie som kan appliceras i andra kontexter och sammanhang syftar vi till att öka 
överförbarheten. 
 
Studiens insamling av empiriskt material har genomförts via flera metoder som 
observationer av möten, rundvandringar på verksamheterna, individuella intervjuer 
och gruppintervjuer. Detta har genomförts som en del i att stärka trovärdigheten i 
studien, där vi kan stärka en del svar som respondenterna avger i intervjuerna med 
vad vi ser i observationerna. Studiens resultat får därmed en förstärkt legitimitet när 
vi kan se att respondenterna agerar utefter det de diskuterar som deras eget 
utövande av ledarskap. 
 

2.9 ETIK OCH ANONYMITET 

Vi har under denna studie getts möjlighet att få god insikt i en organisation och till 
viss del lära känna människorna som arbetar inom denna. Under intervjuer och 
observationer har vi fått tillgång till information som är potentiellt känslig för 
individer och Malmen. Redan när studien initierades var detta något vi agerade 
utifrån och därför har samtliga respondenter blivit tydligt informerade om syftet 
med vår närvaro under observationer och intervjuer. Vi har även varit noga med att 
informera om det faktum att intervjuerna som genomförts har spelats in samt att vi 
under observationerna har fört en del anteckningar. Anonymitet för samtliga 
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respondenter och för Malmen har också varit en självklar och viktig sak vi 
informerat om. 
 
Vi vill poängtera att det främsta syftet med denna studie har varit att undersöka 
interaktioner och processer av ledarskap. Av den anledningen blir sammanhang och 
situationer, det vill säga vad som händer, viktigare än det exakta innehållet i det 
respondenterna säger. I enighet med Trost (2010) har vi endast tagit med de resultat 
som anses behövas från intervjuerna för att forskningens syfte ska kunna uppnås. Vi 
har även anonymiserat samtliga respondenter i de citeringar och 
situationsbeskrivningar vi valt att ha med i vår text genom att använda oss av fiktiva 
namn. Vi har dock valt att skriva ut kön, ålder och position för att belysa relationer 
och interaktioner mellan specifika roller och kön. Dessa parametrar fyller därmed ett 
syfte utifrån studiens ändamål. 
 
Att göra en fullt objektiv beskrivning av en situation eller en händelse är i stort sett 
omöjligt. Det empiriska materialet vi har samlat in är begränsat och det är svårt att 
säga om vi lyckats fånga ”hela bilden” eller undantagsfall. Detta är något vi haft i 
åtanke genom hela forskningsprocessen och strävan efter att göra en så korrekt 
beskrivning som möjligt har hela tiden funnits där. Trots detta kan vi inte gå i god 
för någonting annat än ”lokala interaktioner” och analysen baseras till stor del på 
våra egna tolkningar.  

 

2.10 FORSKNINGSPROCESSEN – EN ÖVERSIKT 

Denna studie initierades i samråd med Claes, Direktör Personal och Hållbar 
utveckling på Malmen, företaget där fallstudien genomfördes. Under ett möte 
tillsammans med Claes, förklarade han för oss de utmaningar koncernen står inför ur 
ett ledarskapsperspektiv. Han berättade att Malmen är mitt uppe i en 
implementation av en ny organisationsfilosofi med målet att förändra 
ledarskapskulturen inom koncernen. Ledningen har förhoppningen att denna nya 
filosofi skall decentralisera organisationen och effektivisera arbetet. De har även 
identifierat ett problem i organisationen vad gäller mångfald, där de strävar efter att 
få en jämnare könsfördelning i de hierarkiskt sett högre positionerna på Malmen. 
Utmaningen de står inför är att få denna vision om ledarskap att återspegla 
praktiken och följas av anställda. Denna diskussion mynnade ut i ett ramverk kring 
studien och dess syfte. Detta ramverk och syfte överlades sedan tillsammans med 
vår handledare på KTH, där vi tog hänsyn till tidigare forskning inom 
ledarskapsområdet. Denna diskussion ledde sedan fram till en forskningsfråga. 
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Under studiens gång har syfte och forskningsfråga omformulerats ett flertal gånger, 
men alltid med hänsyn till tidigare studier och innanför ramarna som fastställdes 
med Claes och vår handledare Monica Lindgren på KTH. 
 
Övergripande bestod forskningsprocessen av att vi genomförde en empirisk studie i 
form av en fallstudie hos Malmen, där vi studerade vilka utmaningar och 
möjligheter det finns vid en förändrad ledarskapskultur. Detta studerades genom att 
empiriskt material samlades in hos Malmen via intervjuer och observationer, sedan 
analyserades detta utifrån litteratur om ledarskap som en praktik, ledarskapskultur, 
kultur och genus. I Figur 1 kan läsaren visuellt följa forskningsprocessen i denna 
studie. 
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FIGUR 1: STUDIENS FORSKNINGSPROCESS 
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En litteraturstudie genomfördes med syfte att kartlägga tidigare forskning som är 
relevant i denna studie för att besvara forskningsfrågan och syftet. Litteraturstudien 
behandlar utvecklingen av ledarskap; från en individ till ledarskap som en kollektiv 
process och ledarskap som en praktik. Vidare diskuteras identifikation, kultur och 
ledarskapskultur samt subkulturer och genus. Med bakgrund i detta fastställdes 
sedan utgångspunkten i forskningen: att studera ledarskapskultur på individuell och 
kulturell nivå. Litteraturstudien ligger även till grund för utformning av fallstudien, 
samt, som tidigare nämnts, vid formuleringen av forskningsfrågan.  
 
Den empiriska studien i form av fallstudien bygger på kvalitativ data innehållandes 
en intervjustudie samt observationer genomförda på tre olika verksamheter. 
Observationerna genomfördes på tre verksamheter: Verksamhet 1, Verksamhet 2 och 
Verksamhet 3, under sammanlagt fyra dagar. Observationerna bestod av att vi deltog 
under produktions-, arbetsmiljö- och ledningsmöten, samt iakttog produktionen på 
två enheter genom två rundvandringar på anläggningarna. I dessa möten hade vi en 
passiv roll som iakttagare. I de intervjuer som genomfördes fick respondenterna 
svara på frågor gällande tre huvudsakliga ämnen; ledarskap, kultur och genus, 
utifrån deras egna erfarenheter internt inom bolaget, men även externa erfarenheter. 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades.  
 
När den empiriska studien var genomförd påbörjades en analys av det insamlade 
materialet. Med stöd i litteraturstudien analyserades resultatet med syfte att 
identifiera utmaningar och möjligheter som en förändrad ledarskapskultur ställs 
inför och hur dessa kan hanteras. Vi delade in analysen i två olika tolkningsnivåer: 
kulturellt intersubjektiv och individuellt subjektiv. Malmens visioner utgör den 
kulturella tolkningsnivån och det vi ser i praktiken, i observationerna, och 
respondenternas svar i intervjuerna reflekterar den individuella nivån. 
 
Baserat på resultatet och analysen kunde vi sedan återkoppla dessa till studiens 
forskningsfråga och syfte, för att därefter dra slutsatser. Studien avslutades med att 
vi förde en diskussion kring forskningsämnet samt förslag till vidare forskning. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

Här presenteras litteraturstudien och den relevanta teori som bör diskuteras för att skapa ett 
teoretiskt ramverk för studien. Vi inleder med att introducera ledarskap och hur ledarskap har 
utvecklats från att studeras som en individ, till studier om ledare-följare, ledarskap som en 
kollektiv process och sedan ledarskap som en praktik. Vi fortsätter kapitlet med att diskutera 
identifikation samt att introducera ledarskapskultur och subkultur. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring genus. 

3.1 LEDARSKAP – EN INDIVID? 

Den röda tråden inom tidigare ledarskapsforskning har varit att studera ledaren och 
vad hon/han gör eller hur hon/han är. Forskning har fokuserat på ledarens 
egenskaper (ex. Stodgill, 1948), ledarskapsstil (ex. Blake & Mouton, 1964) och 
situationsanpassat ledarskap (ex. Fielder, 1967) för att kartlägga hur ledare utövar 
effektivt ledarskap. Vidare har studier fokuserat på karismatiska (ex. House, 1977), 
visionära (ex. Sashkin 1988) och transformella ledare (ex. Keller, 1992) för att studera 
hur ledare inspirerar följare. I första steget eftersökte och syftade forskningen till att 
finna mönster hos specifika personer, beteenden och egenskaper för att generera en 
metod, mall eller teori för ledare att anamma eller eftersträva för att bli en effektiv 
ledare. Fokus skiftade sedan till att studera hur en ledare kunde påverka och 
inspirera följare. I denna riktning segregeras ledaren från följaren och skapar en 
tydligare hierarkisk ordning, där ledare och följare blir två skilda ordningar. Båda 
dessa inriktningar bygger på ett begränsat fokus inom forskningen som är 
individbaserat (Alvesson & Kärreman, 2003). Ledarskap bygger i dessa teorier på 
antaganden om att ledarskap går att finna genom att studera individer istället för att 
studera processer, vilket blir en förenkling av komplexa sociala fenomen.  Detta 
skapar en problematik som bidrar till att ledaren (en person) blir liktydigt med 
ledarskap (en process) (Pye, 2005). Genom att studera och analysera enbart individen 
distanseras ledarskap från kontexten och interrelationen med den sociala 
verkligheten, vilket innebär att processer av ledarskap inte beaktas. 
 
Däremot har ledarskap-följare-forskningen potentiellt öppnat upp för att se 
ledarskap som något annat än en aktivitet för en person. Forskare har byggt vidare 
på denna riktning och forskat om fenomenet följarna eller medarbetarna samt deras 
relation till ledaren. Stefan Tengblad (2003) har studerat detta fenomen och skriver 
att ledarskap är meningslöst att studera om ledare och medarbetare studeras som två 
skilda fenomen och menar att dessa ständigt påverkar varandra. Inom riktningen 
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ledarskap-följare-forskning är fokus ledaren och hur den påverkar följaren att uppnå 
mål (Parry & Bryman, 2006). Det som skiljer Tengblads teorier från ledarskap-följare-
forskningen är därmed att det tidigare förespråkar beroende, ett samspel, medan det 
senare bygger på antaganden om ökat oberoende (Andersson & Tengblad, 2007). 
Inom ledarskap-följare-teorin blir det därmed en tydlig uppdelning av ledare och 
följare, där de förespråkar att följare skall vara oberoende av ledaren, istället för att 
se ledare och följare som ett samspel, ett fenomen. Genom forskning om 
medarbetaren skapas en förståelse eller breddas kunskapen om ledarskap till att 
omfatta fler en än person. Ledarskap ses som ett fenomen med ett beroende, där det 
är fler en än person som ingår i ledarskapet. Däremot bygger detta koncept 
fortfarande på studier om individer, där praktiskt arbete exkluderas i forskningen. 
 

3.2 LEDARSKAP SOM EN KOLLEKTIV AKTIVITET 

Om vi fortsätter på spåret att ledarskap är ett samspel kan vi se att nutida 
ledarskapsforskning har riktat fokus mot delat ledarskap, där ledarskap betraktas 
som en kollektiv aktivitet (Pearce & Conger, 2002; Parry & Bryman, 2006). Teorier om 
delat ledarskap är inom forskningen ett relativt etablerat forskningsområde, men det 
är inte många organisationer som explicit implementerat konceptet (O'Toole, 
Galbraith, & Lawler, 2002). Däremot, om vi tittar på Sverige, tycks detta vara ett 
koncept som implicit används i praktiken. I en enkätundersökning bland chefer och 
ledare i Sverige, visade det sig att närmare 40 % av dem arbetade med delat 
ledarskap (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson, & Hemborg, 2005). 75 % av 
respondenterna svarade även att de var ganska eller väldigt positiva till konceptet 
delat ledarskap. Diskussionen och debatten kring delat ledarskap blev aktuell i och 
med att undersökningar påvisade att grupper som praktiserade delat ledarskap var 
mer effektiva (ex. Perry, Pearce & Sims, 1999) och att ett samarbete vad gäller 
ledarskap för med sig många fördelar. 
 
Forskningsfältet delat ledarskap sträcker sig även till att omfatta fler koncept och 
teorier, exempelvis distribuerat ledarskap (Parry & Bryman, 2006), kollektivt 
ledarskap (Crevani, Lindgren, & Packendorff, 2007), samledarskap (Döös, Hemborg, 
& Wilhelmson, 2003) och kollaborativt ledarskap (Collinson D. , 2005). Dessa teorier 
bygger alla på principen att ledarskap är en kollektiv handling eller process. 
Antagandena bygger på motsatsen till vertikalt eller hierarkiskt ledarskap (Bolden, 
2011), där samarbete uppstår i en grupp eller organisation när ledare och 
gruppmedlemmar delar befogenhet och ansvar gällande beslutsfattande (Perry, 
Pearce, & Sims, 1999). Crevani, m.fl. (2007) menar även att ett kollektivt ledarskap 
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innebär att ledare ser medarbetare som en del av rollen att ta beslut på ledningsnivå 
lika väl som den operativa nivån. Flera olika definitioner om detta koncept finns att 
tillgå, exempelvis:  
 

"Individuella medlemmar i en grupp som engagerar sig i aktiviteter som påverkar 
gruppen och dess övriga medlemmar." (Yukl, 1989) 

 

"Ledarskap som utgår från medlemmarna i en grupp och inte enbart från den 
utsedde ledaren.” (Pearce & Sims, 2001) 

 
Trots att det finns mycket teoretisk forskning om konceptet delat ledarskap, finns det 
begränsat med empirisk forskning om det praktiska utövandet att förmedla och 
uppmana till denna form av ledarskap inom en grupp. Kramer & Crespy (2011) har 
dock nyligen genomfört en empirisk studie om hur ledare förmedlar/kommunicerar 
samarbete till en grupp. Studien visade att specifika kommunikationsbeteenden 
möjliggör eller främjar till en kultur bestående av samarbete. Ledare har en viktig 
uppgift i detta genom att skapa en kultur som främjar samarbete genom hur de 
kommunicerar. Genom kommunikationen kan ledare skapa eller förstärka ett 
ledarskap som bygger på samarbete.  
 
Kritik har dock riktats mot forskningen på grund av dess fokus på individer istället 
för processer (ex. Carroll, Levy & Richmond, 2008). Trots att delat ledarskap är en 
kollektiv process med interaktioner mellan människor som producerar ledarskap, 
har fokus stannat kvar vid tolkningen av individer. Fokus är gruppen och 
kollektivets sätt att utarbeta ett delat ledarskap och det finns få studier som 
fokuserar på ledarskapsprocesser, det som händer i praktiken. Om ledarskap å andra 
sidan ses ur ett socialt perspektiv, där ledarskap skapas via interaktion, skapas ett 
koncept om ledarskap som ett praktiskt utförande. Ledarskap som en praktik. Sådan 
forskning fokuserar inte enbart på den enskildes uppfattning om ledarskap utan 
också på själva processen ledarskap (Crevani, Lindgren, & Packendorff, 2007). 
Forskning blir koncentrerad på hur praktiskt ledarskap sker via sociala interaktioner 
och hur dessa interaktioner bidrar till ett ledarskap (Crevani, Lindgren, & 
Packendorff, 2007). 
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3.3 LEDARSKAP – EN PRAKTIK 

I tidigare studier har fokus varit individer och deras egenskaper och beteenden, men 
om vi vill tolka ledarskap som ett fenomen och en kollektiv aktivitet menar Gronn 
(2002) att fokus bör riktas mot ledarskapsaktiviteter istället för ledaren. Praktiskt 
ledarskap bygger på antaganden om att ledarskap skapas i en social konstruktion av 
praktiskt utövande (ex. Carroll, Levy & Richmond, 2008). Det är en kollektiv aktivitet 
där det som studeras och producerar kunskap om ledarskap är praktiken och 
processen av ledarskap. Crevani m.fl. (2007) diskuterar att ett skiftande perspektiv 
inom ledarskapsforskningen från individer till att se det som en kollektiv aktivitet, 
möjliggör att vi kan se nya mönster om hur ledarskap utövas i praktiken. Därigenom 
är det möjligt att följa de processer där makt, organisatoriska roller och definitioner 
av verkligheten skapas i sociala interaktioner (jfr Smircich & Morgan, 1982). Genom 
att utgå från att kunskap om ledarskap finnas att hämta genom att studera sociala 
fenomen blir det som studeras interaktioner och handlingar mellan människor, där 
processer utgör ledarskap trots att de inte resulterar i tydliga beslut eller enhetliga 
handlingsstrategier. Fokus är därmed processerna av ledarskap istället för utfallen av 
ledarskap (Uhl-Bien, 2006).  
 
Att studera ledarskap som en praktik är egentligen ingen ny skola. I en artikel 
presenterad av Hosking (1988), föreslår hon att fokus inom ledarskapsforskning 
borde övergå från ledare till ledarskap som en process. Hon menar att studier av en 
ledare inte är tillräckliga för att förstå ledarskap, utan fokus skall vara processerna. 
Dessa processer är: 
 

”processer där inflytelserika "handlingar av att organisera" bidrar till 
struktureringen av interaktioner och relationer, aktiviteter och känslor, processer 
i vilka definitioner av social ordning förhandlas, accepteras, genomförs och 
omförhandlas; processer där ömsesidiga beroenden är organiserade på ett sätt som, 
i större eller mindre grad, främjar värden och intressen i den sociala ordningen.” 
(Hosking, 1988) 

 
1992 presenterar även Knights och Willmott (1992) ett ramverk för att studera 
ledarskap som en social konstruktion, där ledarskap utgör praktik och där sociala 
konstruktioner är i centrum vid analys av ledarskap. De menar att detta ramverk ger 
en fördjupad analys av ledarskap och uppskattar de praktiska processerna av 
ledarskapet. Ramverket om praktiskt ledarskap bygger på antaganden om att 
ledarskap är en process som inkluderar fler än en person, där fokus är vad 
människor konstruerar socialt, i interaktioner. Forskning skall därmed skifta fokus 
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till kontexten och den dynamiska, sociala praktiken av ledarskap (Knights & 
Willmott, 1992). 
 
Trots att detta inte är en ny inriktning inom forskning finns det begränsat med 
tidigare empiriska studier som bygger på dessa teorier om ledarskap och hur det 
skall analyseras. En empirisk studie genomfördes för tio år sedan av Alvesson och 
Kärreman (2003), där de inom en projektgrupp på ett finansbolag under två dagar 
studerade hur ledarskap yttrade sig i konversationer eller samtal. De konstaterar att 
ledarskapsaktiviteter i praktiken består av triviala aktiviteter, där ledarskap yttrar sig 
vid enkla formationer av exempelvis problemsammanställningar, eller hur arbete 
fördelades. I deras studie studeras ledarskapet som en konstruktion vid 
kommunikation, där de studerar hur riktning skapas via det som sägs, genom att 
utgå från en kommunikationsanalys.  
 
På senare år har mängden empirisk forskningen om praktiskt ledarskap dock ökat 
(ex. Crevani, 2011; Larsson och Lundholm, 2010; Vine, Homes, Marra, Pfeifer och 
Jackson, 2008). Mycket av denna ökade forskningen inom praktiskt ledarskap berör 
processer kring identifikation och professionell identifikation. Då detta även utgör en 
central del i denna studie, följer en introduktion av ämnet i följande avsnitt. 
 

3.3.1 IDENTIFIKATION 

Studier om identifikation behandlar en persons uppfattning om dennes tillhörighet 
till en samling individer såsom en viss grupp eller en social kategori. Psykologiskt 
uppfyller identifikation flera individuella behov som säkerhet, tillhörighet, 
självuppfyllande samt så kallade holistiska behov (Pratt, 1998). Professionell 
identifikation rör mer specifikt en individs uppfattning om vilken roll han/hon har 
inom en organisation samt vad denna roll innebär och betyder för organisationen, 
och identifikation är därför ett ämne som kan relateras till ledarskap (Loi, Hang-yue, 
& Foley, 2004).  
 
Larsson och Lundholm (2010) har i sin artikel studerat ledarskap som en praktisk 
process av identitetsskapande, genom att ansluta gruppmedlemmar till visioner och 
gemensamma värderingar, där de bygger vidare på teorier om praktiskt ledarskap 
och hur ledarskap skapas i det konkreta dagliga arbetet. De definierar ledarskap som 
en process av interpersonell påverkan mot organisatoriska mål som sker i det 
vardagliga arbetet (Larsson & Lundholm, 2010). Deras syn är att ledarskap handlar 
om samspel mellan människor och dess påverkan i det dagliga arbetet, som är starkt 
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beroende av identifikation, visioner och värderingar. I deras studie är praktiskt 
arbete inte enbart betraktat som en kontext för ledarskap, utan praktiskt arbete utgör 
ledarskap. Loi, Hang-Yue och Foley (2004) har i sin forskning undersökt 
korrelationen mellan identifikation och attityder till arbetet. De kommer fram till att 
professionell identifikation har signifikant positiv effekt på både upplevd 
tillfredsställelse i arbetet och engagemang eller förpliktelse till organisationen.   
 
Även Crevani (2011) diskuterar identifikation som en dimension av ledarskap, där 
hon använder sig av begreppet position eller positionering. Hon definierar ledarskap 
som ett sätt att skapa styrning, där positionering är en central parameter. 
Positionering handlar om hur individer, eller grupper av individer, konstruerar vad 
de skall arbeta med, eller vad deras arbete innebär och hur de skall vara eller agera. 
Hon menar att begreppet positionering tar hänsyn till två aspekter, (1) vilka 
uppgifter personer är ämnade att utföra inom en organisation, samt (2) personers 
identitet. Crevani (2011) tar upp exemplet ”experten” på en arbetsplats, en person 
som ofta blir rådfrågad i arbetet och egentligen inte behöver vara ytterst ansvarig för 
dessa arbetsuppgifter, men som genom interaktioner får en informell position som 
ledare. Detta utgör en dimension av positionering där Crevani (2011) förklarar att 
positioner skapas informellt via interaktioner. Ledarskap utövas därmed inte enbart 
av en formell ledare, utan genom interaktioner och praktik där positionering skapas. 
Fokus skall därför inte vara den formella ordningen av ledarskap eller den 
individuella ledaren, utan interaktioner och handlingar i olika gruppkonstellationer.  
 

3.4 LEDARSKAPSKULTUR 

En gren inom organisationsforskningen menar att ledarskap bör förmedlas och ses 
som en social konstruktion av kulturspridning och kulturskapande. Ledarskap 
betraktas ur detta perspektiv som ett fenomen av att sammankoppla organisationers 
medlemmar till en gemensam kultur och visioner snarare än att kontrollera individer 
via en formell styrning (Larsson & Lundholm, 2010). Schein (2010) definierar kultur 
som:  
 

”Ett mönster av delade gemensamma antaganden som gruppen lärt sig när den 
löst sina problem med yttre anpassning och inre integration, som har fungerat 
bra nog för att anses sanna, och därför blir lärda till nya gruppmedlemmar som 
det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna inför denna typ av problem.” 
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En organisation kan inte tvinga medarbetare till att ha en viss världsbild, vissa 
värderingar eller vissa normer. Däremot kan de förmedla visioner och värderingar 
genom sitt agerande i interaktioner och handlingar. En av de mest kraftfullaste 
mekanismerna en organisation har för att överföra värderingar är att rikta 
uppmärksamhet mot dessa (Schein, 2010). Genom föredömen och handlingar utefter 
företagets värderingar sprids en företagskultur i en organisation.  
 
En ny inriktning inom ledarskapsforskning använder begreppet ledarskapskultur för 
att studera kultur som ett fenomen (Packendorff, 2013). Ledarskapskultur är en del 
av den nya ledarskapsforskningen där de kulturella aspekterna av ledning och 
styrning är centrala. Packendorff (2013) definierar ledarskapskultur som att de:  
 

”anlägger ett perspektiv på ledarskap som ett system av föreställningar i en 
organisation kring vad ledarskap är, hur det utövas, vilka det inkluderar och 
exkluderar, vad det syftar till, hur besluts- och inflytandeprocesser bedrivs hur 
idealbilder av ledare och professionella ser ut”.  

 
Vår forskning bygger vidare på detta begrepp, med syfte att skapa kunskaper om 
vilka möjligheter och utmaningar en förändrad ledarskapskultur ställs inför, samt 
hur dessa kan hanteras. För att skapa kunskap kring denna process behöver teorier 
kring begreppet kultur och ledarskap förklaras ytterligare. Vi fortsätter med detta i 
nästa avsnitt. 
 

3.4.1 LEDARSKAP SOM EN KULTUR 

Edgar H. Schein (2010) är en framstående och väl refererad författare när det 
kommer till organisationskultur och han beskriver att en kultur kan förklaras genom 
tre olika nivåer, (1) artefakter, (2) gemensamma värderingar och normer, samt (3) 
grundläggande antaganden.  
 
Artefakter är det som är lätt att se, men som är svårare att tyda. Det omfattar den 
fysiska miljön inkluderande byggnader, teknologier och produkter, design, 
inredning, logotyper och klädkoder. Det kan vara beteenden kring uppförande, 
kommunikation, hur arbetsaktiviteter utförs och hur det utförs i grupp. Det 
innefattar även det verbala språket så som anekdoter, skämt och berättelser om 
organisationen.  
 
Gemensamma värderingar är ideal, mål, visioner och standarder som delas inom 
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gruppen. Värderingarna ger en grund till vad som är rätt eller fel, och organisationer 
är mer medvetna om dem än om de grundläggande antagandena. Normerna 
beskriver informella regler för vad som förväntas av anställda.  
 
Grundläggande antaganden är värderingar som är omedvetna och som gruppen tar för 
givet. Det utgör beteenden, uppfattningar, tankar och känslor. Det behandlar 
värderingar som inte diskuteras eller debatteras och är otroligt svåra att ändra. Det 
kan handla om hur konflikter blir lösta, synen på människans natur, rollen som man 
och kvinna eller hur människor relaterar till varandra. 
 
Dessa tre olika nivåer är ett sätt att förklara och förstå en organisations kultur. Om vi 
även ser det utifrån organisationers perspektiv är detta ett sätt för dem att definiera 
och distribuera en mening, en verklighetsbild. Salzer-Mörling (1998) diskuterar detta 
och menar att meningsskapande är en interaktiv process, som inte endast involverar 
en person utan en grupp, där alla är med och skapar en kultur. Hon menar även att 
detta innefattar en makt, där organisationer har en makt i att skapa och sprida en 
kultur. Kultur blir en parameter för att skapa styrning, ett ledarskap. Processen att 
skapa mening, en kultur, är en ständigt pågående process, där en del meningar blir 
accepterade, spridda och dominerande. Andra förkastas eller förskjuts. I samspelet, 
interaktionerna, mellan ledare och gruppmedlemmar definieras makten över 
meningen (Salzer-Mörling, 1998). 
 
Som tidigare nämnts menar även Schein (2010) att en organisations mest kraftfulla 
verktyg för att överföra värderingar är att rikta uppmärksamhet mot dessa. Salzer-
Mörling (1998) skriver även:  
 

”Genom att uppmärksamma vissa situationer, framhålla särskilda händelser, 
rama in skeenden, lyfta fram speciella mål, mäta utvalda egenskaper etc., sysslar 
ledare med att definiera och ringa in vad som är organisationens verklighet. Det 
är en process av att konstruera verkligheten åt andra.”  

 
Ledarskap blir därmed en process av kulturskapande (Smircich & Morgan, 1982). 
Kultur blir i detta perspektiv ett verktyg för ledare och organisationer att styra och 
en metod för organisationer att kontrollera anställdas verklighet (Salzer-Mörling, 
1998). Föreställningen om kultur blir ett styrinstrument till kontroll, vilket inte bara 
innefattar operativ-/produktionsstyrning utan även sociala processer (Salzer-
Mörling, 1998). 
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Vid studier av organisationskultur kan dock intrycket bli att samtliga medlemmar i 
en organisation delar samma värderingar och världsbild. Detta är dock en bild som 
sällan stämmer överens med verkligheten. Inom kulturer bildas även mindre 
kulturer, så kallade subkulturer. Detta diskuteras i nästa avsnitt.  
 

3.4.2 SUBKULTURER - HUR OCH VARFÖR DE UTVECKLAS  

Forskning inom organisationskultur utgick länge från antagandet att samtliga 
medlemmar i en kultur delar samma värderingar, verklighetsuppfattning och 
föreställningar. Senare har det dock konstaterats att detta synsätt utgör en utopi och i 
verkligheten innehåller organisationer och kulturer ofta mindre grupper vars 
värderingar skiljer sig från den övriga, så kallade subkulturer (Alvesson M. , 2009; 
Trice & Beyer, 1993). En subkultur utgörs av en grupp individer inom en större 
kultur som delar värderingar eller verklighetsuppfattningar annorlunda än dem som 
den större kulturen representerar. Dessa värderingar kan antingen ligga i linje med 
den större kulturens värderingar eller vara motsatta (Lok, Westwood, & Crawford, 
2005). Bang (1999) menar att stora sociala grupper alltid kommer att innehålla 
subkulturer eftersom människor generellt sett är mycket olika. 
 
Martin (1992) och Bang (1999) betraktar organisationer utifrån olika perspektiv 
beroende på vilka värderingar som dess medlemmar delar; exempelvis 
integrationsperspektivet och differentieringsperspektivet. Inom 
integrationsperspektivet delar samtliga medlemmar samma värderingar som 
dessutom kommer direkt från ledaren (vilket ofta klassas som en utopi) medan 
medlemmarna i differentieringsperspektivet delar vissa värderingar med ledaren 
och vissa kommer från medlemmarna själva. Inom differentieringsperspektivet där 
flera verklighetsuppfattningar kan råda samtidigt delas medlemmarna upp i 
naturliga grupper eller subkulturer. Subkulturer kan utgöras av avdelningar, hela 
organisationer, arbetare och ledare eller andra grupperingar som kan skapas inom en 
organisation. Bang definierar subkultur på följande sätt: 
 

”En undergrupp av organisationens medlemmar som ofta samverkar med 
varandra, som identifierar sig själva som en distinkt grupp i organisationen som 
delar en uppsättning problem som de flesta i gruppen är ense om att de är 
besvärliga och som rutinmässigt handlar mot bakgrund av gruppens unika 
kollektiva verklighetsuppfattning.” (Bang, 1999) 
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Många forskare har ägnat sig åt att studera vad som krävs för att en subkultur skall 
kunna utvecklas och existera, exempelvis Schein (2010) som kommit fram till 
följande: 
 

- Gruppen måste ha varit sammansatt en tid och hunnit uppleva problem som 
haft betydelse för dess utveckling. 

- Gruppen måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och kunna iaktta 
effekten av lösningarna. 

- Gruppen måste ha tagit in nya medlemmar och sättet att lösa problem på har 
överförts till dessa.  

 
Även Trice och Beyer (Trice & Beyer, 1993) har undersökt detta och identifierat 
följande orsaker till att en subkultur bildas;  
 

- Tät och nära kontakt, vilket leder till utvecklandet av gemensamma känslor. 
- Gemensamma erfarenheter, vilket leder till delad verklighetsuppfattning och 

handlingsmönster. 
- Gemensamma personliga egenskaper, exempelvis kön, klass och värderingar. 

Dessa är underlättande men inte nödvändiga för skapandet av subkulturer. 
 
Gemensamt för både Scheins (2010) samt Trice & Beyers (1993) resonemang är att 
subkulturer bygger på förutsättningar och erfarenheter som skapar en känsla av 
tillhörighet eller samhörighet. Denna föreställning leder vidare till att gruppens 
medlemmar känner sig annorlunda än de övriga medlemmarna i organisationen och 
känslan av samhörighet blir då förstärkt. 
  
Lok, Westwood och Crawford (2005) har undersökt hur subkulturer influerar 
medlemmarnas förpliktelse och engagemang till en organisation. I sin forskning kom 
de fram till att subkulturer har potential att ha en större inverkan på individers 
förpliktelse till en organisation än ”huvudkulturen”. Denna konsekvens visar tydligt 
vilken omfattande betydelse subkulturer kan ha för en organisations medlemmar 
och vikten av att beakta dessa i exempelvis förändringsarbete.   
 

3.5 GENUS – EN DIMENSION INOM LEDARSKAP 

En central del inom ledarskapsforskning är även genus. I denna studie utgår vi från 
att ledarskap konstrueras i sociala interaktioner vilket knyter an till genusteori, där 
många forskare utgår från perspektivet att även kön är en social konstruktion (Wahl, 
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Holgersson, Höök, & Linghag, 2001; Collinson & Hearn, 1996; Alvesson & Due 
Billing, 1999). Nedan följer en litteraturgenomgång inom området. 
 

3.5.1 KÖNSSTRUKTURER I ORGANISATIONER 

Könsordning kan definieras som den maktrelation som uppstår mellan könen på en 
strukturell nivå, i organisationer uttrycks den via könsstruktur och symboler (Wahl, 
Holgersson, Höök, & Linghag, 2001). Hur kön generellt sett betraktas i en 
organisation är därmed intimt sammankopplat med företagets organisationskultur. 
Det är därför intressant att analysera hur män och kvinnor eller manligt och 
kvinnligt definieras inom en organisation. Uppdelningen mellan vad kvinnor och 
män gör på en arbetsplats är relativt enkel att se, det är mer komplicerat men 
samtidigt mer intressant att tolka hur människor förklarar denna. 
 
Det finns flera olika förklaringar till att arbete ofta fördelas efter kön, ibland förklaras 
den med en naturlighet eller en fallenhet för män respektive kvinnor att utföra vissa 
arbetsuppgifter, detta definieras som social konstruktion av kön (Wahl, Holgersson, 
Höök, & Linghag, 2001). Ibland kan man förklara en strukturell könsskillnad med att 
det finns eller har funnits en naturlig uteslutningsmekanism. 
 

3.5.2 GENUS OCH LEDARSKAP 

Forskning kring ledarskap och ledning har historiskt sett utgetts för att vara 
könsneutral. Detta påstående har dock kritiserats och många forskare menar att 
ledarskap i själva verket är en könsmärkt företeelse, en maskulinitet (Collinson & 
Hearn, 1996; Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 2001). Av denna anledning har 
uppmärksamhet även ägnats åt att analysera konsekvenserna av detta fenomen 
(Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 2001; Fletcher, 2004). Samtidigt som denna 
utveckling skett inom forskningen kring genus och ledarskap har den generella 
forskningen inom ledarskap gått från att fokusera på en ensam ledare till att betrakta 
ledarskap som en social konstruktion, kollektivt eller delat (Eriksson & Wåhlin, 1998). 
Detta sätt att betrakta ledarskap kallas också för postheroiskt ledarskap (Crevani, 
Lindgren, & Packendorff, 2007). Fokus har därefter riktats mot att undersöka hur 
detta nya sätt att betrakta ledarskap påverkar och påverkas av teorier om genus och 
könsroller (Fletcher, 2004). Fletcher (2004) skriver i sin forskning att traditionella 
ledarskapsideal förknippas med klassiskt manliga egenskaper såsom individualism 
och kontroll, medan delat ledarskap associeras med traditionellt kvinnliga 
karaktärsdrag såsom samarbetsförmåga och kommunikation. 
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Crevani m.fl. (2007) har i sin forskning analyserat detta vidare och konstaterat att 
individer konstruerar sin egen identitet och könsidentitet när de beskriver sitt eget 
ledarskap. Det faktum att postheroiskt ledarskap, ofta omedvetet, associeras med 
femininitet påverkar därför även köns- och maktantaganden om ledarskap. Inom en 
organisation som antar en strategi baserad på delat ledarskap kommer därför även 
individer att påverkas, deras könsidentitetsskapande och uppfattningar om vem som 
har makt (Crevani, Lindgren, & Packendorff, 2007). Konstruktionen av ledarskap och 
kön är därför relaterade processer, vilket är viktigt att vara medveten om då delat 
ledarskap implementeras i en organisation (Fletcher, 2004). Om delat ledarskap 
betraktas ur ett individuellt perspektiv kan konstateras att det är ett sätt att förbättra 
och förenkla livet för dem som arbetar, ett försök att uppnå balans mellan arbetsliv 
och privatliv, vilket i längden öppnar upp för fler kvinnor i ledande positioner 
(Fletcher, 2004). Även Alvesson och Billing (1999) konstaterar att en mer icke-
hierarkisk, flexibel och grupporienterad ledarstil kan öppna upp för kvinnor på 
chefspositioner (Alvesson & Due Billing, 1999). 
 

3.5.3 MOTIV FÖR EN JÄMN KÖNSFÖRDELNING 

En konservativ organisationsordning agerar hämmande för både män och kvinnor 
då respektive kön begränsas till sina klassiska könsroller samt de traditionella 
egenskaper som förknippas med dem. Av denna anledning är jämn könsfördelning 
inte bara en fråga om demokrati och rättvisa utan kanske framförallt effektivitet och i 
förlängningen lönsamhet samt företagsekonomi i en organisation (Alvesson & Due 
Billing, 1999).  
 
I en organisation med jämn könsfördelning och heterogena arbetsgrupper kommer 
individuella färdigheter och potentialer ges större utrymme och möjlighet att träda 
fram. Sådana grupper har en intressant dynamik där flera olika erfarenheter och 
infallsvinklar leder fram till att bättre beslut kan fattas, fler möjligheter kan ses och 
det totala kunskapsinnehavet samt kreativitetsutrymmet är större. Vidare är 
möjligheterna för utveckling av sociala relationer, ett öppet arbetsklimat och 
effektivare kommunikation större på arbetsplatser med jämnare könsfördelning 
(Sandberg, 2003).  
 

  



 35 

4. FÖRETAGET MALMEN 

Detta kapitel presenterar fallstudiens studieobjekt, Malmen AB. Här ges en presentation av 
företaget och vad vi i fallstudien kommer att undersöka hos Malmen. Detta utgör en fråga om 
att skapa en kontext för forskningen och för att förklara hur denna fallstudie används för att 
besvara forskningsfrågan och syftet med studien. 

4.1 MALMEN AB – FALLSTUDIENS STUDERADE FÖRETAG 

I denna forskning studerar vi Malmen AB, ett globalt metallföretag. Koncernen har 
sina rötter i Sverige, närmare bestämt norra delen av Sverige, men marknaden är 
global. Huvudkontoret är baserat i en av Sveriges största städer, men 
produktionsverksamheten finns främst på små orter i norra Sverige eller mindre 
orter i Norden. Antalet medarbetare är cirka 4 500 och medarbetare i koncernen 
kommer främst från omkringliggande orter vid enheterna.  
 
År 2007 beslutade ledningen på Malmen att införa en ny produktions- och 
organisationsfilosofi, så kallad POF. Vi frågade Claes, Direktör för Personal och 
Hållbarutveckling på Malmen, vad syftet och målet med denna nya filosofi var. Han 
svarade:  

 

En del av POF är visionen om ledarskapet. Malmen vill förändra det befintliga 
ledarskapet och Claes menar att målet och förhoppningen med förändringen av 
ledarskapet skall effektivisera och öka produktiviteten i verksamheten.  
 
Malmen har länge präglats av ett hierarkiskt styre som följer en top-down struktur. 
Beslut har varit väldigt toppstyrt och fördelning av arbetsuppgifter, beslut etc. har 

Det sattes ju ett väldigt enkelt mål, där vi egentligen måste förbättra vår effektivitet i olika 
avseenden. Produktionseffektivitet eller produktivitet, och till det hör också hur organisationen 
fungerar, hur de olika organisationsfunktionerna fungerar tillsammans och ledarskap och sådant och 
hela paketet där då. Så det var väl ett övergripande mål egentligen som sattes. Men strategin, hur 
den såg ut egentligen, var ogenomtänkt, dessvärre [Här syftar Claes till den strategi som gäller 
organisationsfilosofin, medan produktionsfilosofin, från början, var bestämd att implementeras via 
lean konceptet]. 
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kommunicerats vertikal nedåt, samt att ingen formell kommunikation funnits mellan 
de olika enheterna, se Figur 2 nedan.  
 

 
FIGUR 2 TIDIGARE ORGANISATIONSSTRUKTUR, HIERARKISKT STYRE 

 
I deras nya vision om ledarskap vill de förmedla ut ett mer decentraliserat ledarskap 
där cheferna skall agera mer som en ”coach”. Ledaren skall agera mer som ett stöd, 
medan arbetaren förväntas ta mer ansvar och styra över sina egna arbetsuppgifter, 
samt att en kommunikation skall finnas mellan de olika enheterna, se Figur 3 nedan. 
 

FIGUR3 NY ORGANISATIONSSTRUKTUR, DECENTRALISERAD ORGANISATION 

 
Sammanfattningsvis är syftet med den nya visionen om ledarskap och ledarens roll i 
arbetet att ändra det hierarkiska styret till en mer decentraliserad organisation, där 
målet är att effektivisera och öka produktiviteten i verksamheten. 
 
Ytterligare en dimension av det strategiska målet med ett förändrat ledarskap är att 
skapa och aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning i organisationen. År 2012 var 
andelen kvinnor i Malmens koncernledning 17 % och i styrelsen 27 %, det är högre 
än andelen kvinnor i bolaget totalt som var cirka 15 % år 2011 (årsredovisning 
Malmen, 2012). Ambitionen är att balansen mellan kvinnor och män skall vara jämnt 
fördelad. 
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Genom att studera Malmen, dess implementation av POF i praktiken, kan vi 
empiriskt studera de utmaningar och möjligheter som uppstår vid en förändring av 
ledarskapskultur i praktiken och hur dessa kan hanteras, vilket ligger i linje med 
studiens syfte. 
 

4.2 VIKTIGA DELAR ATT BEAKTA VAD GÄLLER POF 

En del av förändringsarbetet med POF är att nya arbetsdokument, 
uppföljningsplaner och mötesstrukturer har utvecklats. Handlingsplaner, 
aktivitetsplaner och en mall i form av en mötesagenda, är dokument som de anställda 
skall använda som en del i att strukturera upp arbete, följa upp aktiviteter och för att 
effektivisera möten. Verksamhet 1 är i initialfasen av att implementera POF i 
verksamheten och har på eget initiativ börjat arbeta redan nu med de nya rutinerna 
med handlingsplanerna, aktivitetsplanerna och mötesagendan. Verksamhet 2 och 
Verksamhet 3 har implementerat POF sedan länge och har arbetat efter dessa rutiner 
en längre tid. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel presenterar studiens resultat och analys av det empiriska materialet. Det 
empiriska materialet har samlats in utifrån vårt forskningsparadigm, där vi ser verkligheten 
som något som skapas i social konstruktion och att ledarskap är en praktik. Vi presenterar 
resultat och analys av ledarskapskulturen genom att dela upp och studera ledarskapskulturen 
på två skilda tolkningsnivåer: kulturella intersubjektiva och den individuella subjektiva nivån. 
Malmens visioner utgör den kulturella tolkningsnivån och det vi ser i praktiken, i 
observationerna, och respondenternas svar i intervjuerna reflekterar den individuella nivån. 
Inledningsvis analyseras den kulturella tolkningsnivån av ledarskapskulturen och sedan går 
vi vidare med att analysera observationerna och intervjuerna på den individuella 
tolkningsnivån. 

5.1 KULTURELLA TOLKNINGSNIVÅN – MALMENS VISIONER OM 

LEDARSKAP 

I Malmens organisationsfilosofi, POF, definierar de visionen om ledarskap på detta 
vis: 
 

”Du som är chef på Malmen uppfyller högt ställda krav och är ett föredöme för 
andra. Du förenar strategiskt och operativt ledarskap och arbetar för att utveckla 
processer, arbetssätt och organisation. I stället för att styra informationsflödet 
förvissar du dig om att det finns ett fritt flöde av korrekt och väl underbyggd 
information mellan dina medarbetare. Du skapar bästa möjliga förutsättningar 
för medarbetarna att lösa sina arbetsuppgifter. Inom ett ramverk av regler och 
riktlinjer delegerar du ansvar och befogenheter till medarbetarna och du 
omvandlar övergripande visioner och målsättningar till klart definierade mål för 
enheter och enskilda medarbetare. Du är resultatorienterad och förstår kundernas 
behov och hur du kan bidra till deras framgång. Du känner stolthet över 
medarbetare som utvecklas i fråga om kompetens, prestationsförmåga och 
ansvarstagande. Du kommunicerar med medarbetarna och sätter värde på deras 
förslag och idéer och låter dem ligga till grund för beslut och förändringar. Ditt 
ledarskap grundar sig på inflytande, inte befattningsnivå.” 

 
Malmen har även definierat tre värderingar som utgör deras kultur och som skall 
guida organisationen i dess praktiska förändringsarbete. Dessa tre värderingar är: 
Entusiasm för förbättringar, Ansvar för värdekedjan och Personligt engagemang. Dessa 
förklaras nedan i Tabell 4: 
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Kulturell vision Innehåll 

Entusiasm för förbättringar Det går alltid att arbeta smartare. Denna värdering 
understryker vikten av att kunna erbjuda det lilla extra 
– något som ofta är avgörande för relationer i både 
arbetsliv och privatliv. Genom att ständigt förbättra 
vår förmåga att utveckla produkter, processer och 
relationer värnar vi vår konkurrenskraft på den 
globala metallmarknaden. 

Ansvar för värdekedjan Var och en av oss är expert på den egna delen av 
värdekedjan. Vi tar ansvar för att informera varandra 
på ett korrekt sätt, vi agerar snabbt för att rätta till 
misstag och drar lärdom av dem, var helst och när 
helst de inträffar. Vi ansvarar för att identifiera och 
standardisera optimala processer och arbetssätt så att 
en grund läggs för ett fortsatt förbättringsarbete. 

Personligt engagemang Problem bör lösas där de uppstår – därför är vi alla 
problemlösare. Vi har alla fått förtroendet att utföra 
och ta ansvar för vårt arbete och strävar alltid efter att 
utveckla vår fulla potential till förmån för övriga 
Malmenmedarbetare. Vi försöker alltid överträffa de 
krav och förväntningar som interna och externa 
kunder och andra intressenter ställer på oss. 

TABELL 4: MALMENS TRE VÄRDERINGAR SOM UTGÖR DERAS VISIONER OM KULTUR 

I den nya organisationsfilosofin har även Malmens visioner om en förbättrad balans 
mellan kön i organisationen formulerats. Visionerna uttrycks enligt nedan:  
 

”Vår ambition är att verka för en utjämning av balansen mellan könen genom att 
skapa arbetskulturer som är attraktiva för kvinnor, och därmed att andelen 
kvinnliga medarbetare varje år ska öka.” 

 

Malmen skapar i dessa visioner gemensamma föreställningar om ledarskap, det vi 

benämner ledarskapskultur (Packendorff, 2013). Om vi till en början analyserar den 

kulturella tolkningsnivån av ledarskapskulturen kan vi se att Malmens tolkning av 
ledarskap tyder på ett perspektiv om ledarskap som en person, istället för en process. 
De presenterar en värdering om hur en individ (Du) skall vara eller bete sig. 
Ledarskapet blir därmed likställt med en person (Pye, 2005), och en heroisk ledare 
framställs där ledarskapet blir distanserat från kontexten och interrelationen med 
den sociala verkligheten (Crevani, Lindgren, & Packendorff, 2007). Malmens 
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övergripande syfte med den nya ledarskapskulturen är att få en decentraliserad 
organisation. Vi menar dock att Malmens formulering och vision av ledarskap 
segregerar ledaren från andra gruppmedlemmar i motsats till att förmedla det som 
en delad aktivitet. Larsson och Lundholm (2010) menar att ledarskap är en process 
av identitetsskapande, genom att ansluta gruppmedlemmar till visioner och 
gemensamma värderingar. Om en ledarskapskultur skall ändras är det därmed 
centralt i ett ledarskap att utarbeta värderingarna så de ligger i linje med vad som 
skall utövas i praktiken, då detta styr gruppmedlemmar och skapar identitet för dem. 
I den definition som finns, är det tvetydigt vad Malmen vill förmedla för 
ledarskapskultur. 
 
I de tre värderingarna som reflekterar Malmens visioner om kultur, förklarar de 
istället en process och de använder Vi istället för Du. Här förklaras en praktisk 
process, som skall guida anställda i deras arbete. Denna process ses även som en 
delad process, med ett delat ansvar. Delat ledarskap är att dela ansvar i en grupp, 
som gemensamt kan fatta beslut (Perry, Pearce, & Sims, 1999).  Vid en konstruktion 
av en kultur är det möjligt för organisationer att styra anställdas verklighet (Salzer-
Mörling, 1998). Om anställda följer dessa visioner menar vi att de i större 
utsträckning reflekterar ett praktiskt delat ledarskap, ett decentraliserat ledarskap, än 
om de följer ledarskapsvisionerna.  
 
Malmens visioner om en jämnare könsfördelning involverar att skapa en kultur som 
är attraktiv för kvinnor. Malmen har här både formulerat vad de vill uppnå och hur 
de skall uppnå visionen. På detta sätt specificerar de ett praktiskt ledarskap (Carroll, 
Levy, & Richmond, 2008) för hur organisationen skall uppnå denna vision. Vi ser här 
hur de förmedlar ett praktiskt ledarskap som kan utövas i det praktiska arbetet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns utmaningar vid en förmedling och 
förändring av gemensamma visioner och värderingar på den kulturella 
tolkningsnivån, då dessa bör stämma överens med de övergripande strategiska 
målen som de skall åstadkomma. Om den kulturella tolkningsnivån av ledarskap 
bygger på antaganden som inte återspeglar de strategiska målen, kan en ofullständig 
ledarskapskultur skapas i praktiken. 
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5.2 INDIVIDUELLA TOLKNINGSNIVÅN – OBSERVATIONER 

I detta avsnitt delger vi våra iakttagelser från studiens observationer och analyserar 
påståenden, interaktioner, handlingar och hur gruppen deltog under mötena. 
Observationerna, mötena, presenteras i den ordning vi har utfört dem. 
Observationerna återges med ett visst djup för att personen som läser skall förstå 
sammanhanget och få en kontext. Däremot presenteras inte innehållet på mötena i 
detalj, då detta strider mot det sekretessavtal som vi har skrivit på hos Malmen. 
Detta påverkar dock ej oss i vår studie då vi fokuserar på vad som faktiskt sker på 
mötena istället för mötets innehåll. Detta i enighet med studiens forskningsparadigm 
och syfte, samt vår syn på ledarskap där vi avser att studera det praktiska 
ledarskapet som uppstår i sociala interaktioner och handlingar. Nedan finner ni ett 
schema, Tabell 5, som visar när observationer och intervjuer, som presenteras efter 
detta avsnitt, genomfördes i anslutning till verksamheterna. 
 

TABELL 5: SCHEMA FÖR OBSERVATIONER OCH INTERVJUER. 

5.2.1 VERKSAMHET 1 – DAG 1 

Dagen inleds med att vi får se en säkerhetsvideo på ca 10 min, samt prova ut stövlar, 
säkerhetskläder och hjälm. Direkt därefter går vi till ett pågående arbetsmiljömöte. 
Vi börjar med att förklara vilka vi är, vad vår roll i mötet är och syftet med vår 
närvaro; att få se hur ni arbetar och hur era möten går till i praktiken. Deltagarna tittar 

Dag 1 
VERKSAMHET 1 

Dag 2 
VERKSAMHET 1 

Dag 3 
VERKSAMHET 2 

Dag 4 
VERKSAMHET 3 
 

 
Delta/observera 
arbetsmiljömöte.  
 
Intervju med 
personal- och 
miljöchefen Klara. 
 
Intervju med 
operativa chefen 
Frida. 
 

 
Delta/observera 
ledningsgruppsmöte. 
 
Intervju med 
områdeschefen Mikael.  
 
Rundvandring på 
Verksamhet 1 tillsammans 
med produktionsledare 
Linus. 

 
Intervju med 
personalchefen 
Andreas.  
 
Intervju med 
områdeschefen 
Gunnar. 
 
Delta/observera 
produktionsmöte. 
 
Gruppintervju 
tillsammans med 
Verksamhet 2:s 
gruvchefer: Johan, 
Niklas, Ingvar och Olof. 

 
Delta/observera 
ledningsmöte.  
 
Intervju med 
områdeschefen Magnus. 
  
Gruppintervju med 
produktionschefen 
Didrik och arbetsledaren 
Lars. 
 
Rundvandring på 
Verksamhet 3 
tillsammans med Didrik. 
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under mötet nyfiket på oss och visar både glada och avvaktande miner. Atmosfären 
är avslappnad. 
 
Mötet fortlöper sedan med att de följer den mötesagenda som initierats av POF och 
går igenom de punkter som finns på agendan. Diskussionspunkterna de går igenom 
är olika funktionsområden inom arbetsmiljö, exempelvis; skyddsnytt, sjukfrånvaro, 
kontroll av utförda skyddsronder etc. Vi noterar även att majoriteten av deltagarna 
på mötet är män, samt att de två kvinnor som deltar har klassiskt kvinnliga roller; 
sekreterare och personal- samt miljöansvarig. 
 
Nedan kan ni se vilka som deltar under mötet.  
 

 
Jonas är ansvarig för presentationen via projektorn. När mötet har pågått under cirka 
1 timme kommer Bertil in och sätter sig, utan att säga ett ord. Klara driver mötet. 
Hon ställer direkta frågor till deltagarna som får förklara hur det går för dem på de 
olika områdena och uppmanar till diskussion genom att fråga om någon vill tillägga 
något när personen talat klart. Knut är engagerad och kommer med mycket feedback 
på diskussionerna som sker. Emanuel sitter tyst, detta gäller även för Reidar, Kalle, 
Simon & Eva. Då och då knappar även Emanuel och Bertil på sina mobiltelefoner. 
När Klara och Bertil för en diskussion sitter Jonas och tittar på presentationen på 
datorn och skriver på ett dokument som inte har att göra med den punkt 
mötesgruppen diskuterar för tillfället. Klara ställer en öppen fråga till gruppen 
angående hur ofta de bör ha dessa möten. Jonas, Klara, Knut, Bertil & Simon är 
delaktig i frågan. Klara summerar diskussionen och fattar beslut. Bertil kommer med 
ett förslag angående kontroll av skydd i gruvan. Reidar och Knut kommer med 
positiva uppmaningar. När mötet börjar avslutas säger Reidar;  
 

Jonas: Man 
56 år.  

Befattning: 
Skydds-
ansvarig 

Klara: 
Kvinna 45 år. 

Befattning: 
Personal- och 
miljö-
ansvarig 

Knut: Man 
60 år. 

Befattning: 
Operatör 

Emanuel: 
Man 30 år. 

Befattning: 
Fack- 
representant 

Reidar: Man 
55 år. 

Befattning: 
Operatörs-
chef 

Kalle: Man 
65 år. 

Befattning: 
Operatörs-
chef 

Bertil: Man 
45 år 
Befattning: 
Operatör 

Simon: Man 
57 år. 
Befattning: 
Projektledare 

Eva: Kvinna 
30 år. 
Befattning: 
Sekreterare 
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Det blir tydligt i denna diskussion att syftet med mötet, samt varför mötesdeltagarna 
behöver närvara under mötet, inte har framgått till alla mötesdeltagare. Crevani 
(2011) förklarar detta som en situation där det uppstår en fråga om positionering, där 
arbetsuppgifter och identitet skapas. Crevani (2011) menar att personer eftersöker 
positioner och vill förstå vad de skall tillföra i arbetet och hur de skall uppföra sig. 
När detta inte är tydligt har personer svårt att förstå syftet med sin egen roll och 
gruppens roll, gentemot organisationen. Vi menar att denna interaktion tyder på ett 
bristande ledarskap, där visionen inte blir tydlig i det operativa arbetet. Det saknas 
vägledning eller styrning som visar hur det operativa arbetet, bestående av mötet, 
skall tillföra något ur ett strategiskt syfte. Malmen har i sin organisationsfilosofi 
kring ledarskap deklarerat för att ledarskapet skall förena strategiskt och operativt 
ledarskap, vilket visar sig inte vara fallet i det praktiska arbetet i denna situation. 
 
En intressant del i detta är att Reidar ger ett förlag på lösning genom att använda sig 
av den aktivitetsplanen som POF har initierat. Han menar att detta skulle vara till 
stöd för honom att förstå sin roll, syftet med mötet och gruppen. Vi tolkar därmed 
aktivitetsplanen, en artefakt i kulturen (Schein, 2010), som ett verktyg som skapar 
styrning via positionering. Det skapar syfte, arbetsuppgifter och identitet för 

Hur menar du? Mötet är till för oss 
som är med I 

arbetsmiljökommittén. 

I hear you. Jag tar med mig det. 

Vad var egentligen syftet med detta 
möte? Varför skall jag vara med? 

Jag har inte fått tagit del av någon 
mötesagenda och jag förstår inte 

riktigt vad jag skall bidra med 
under mötet. 

Går det inte att använda sig av en 
sådan här aktivitetsplan eller 

handlingsplan, eller vad det nu 
heter, en sådan vi har ute på 

enheterna idag? 

Reidar 
Klara 
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mötesdeltagarna. Interaktionen tyder därmed även på att aktivitetsplanen bidrar till 
en förändrad ledarskapskultur (detta diskuteras vidare i kommande diskussioner). 
Mötet avslutas. 
 

5.2.2 VERKSAMHET 1 – DAG 2 

Denna dag inleds med att vi deltar under områdets ledningsgruppsmöte. Vi är i god 
tid och hinner hälsa på varje person som kommer till mötet. Vi inleder mötet med att 
även denna dag presentera oss själva som vi gjorde på arbetsmiljömötet under dag 1. 

 
Nedan kan ni se vilka som deltar under mötet.  
 

 
 
 
 
 

 
Mötet öppnas med att Mikael visar agendan för mötet. Denna agenda har samma 
struktur och uppställning som de hade under arbetsmiljömötet, ett POF-upplägg. 
Sedan går de direkt till miljöfrågor, vilket Klara pratar kring. Efter en diskussion 
kring rekrytering fattar Mikael ett beslut att rutiner bör införas vid rekrytering och 
uppmanar Klara att skapa och se över rutinerna. Alla får tala fritt. Det är diskussion 
kring frågor och högt i tak. Mobiler ringer och vibrerar och ingen reagerar på det. 
Det förs intressanta samtal där Mikael, Fredrik, Klara och Frida är delaktiga och 
engagerade. Mötet behandlar övergripande frågor rörande rutiner och uppföljning. 
Mycket fokus ligger på rutiner och uppföljning, exempelvis vid olycksfall; vilka 
rapporterar till vem? 
 
I dessa interaktioner menar vi att det utövas ett praktiskt ledarskap (Carroll, Levy, & 
Richmond, 2008) i form av delat ledarskap (ex. Parry & Bryman, 2006). Genom att 
involvera fler människor i frågor rörande verksamheten skapas en ledarskapskultur 
som visar kollektiv styrning, ett delat ledarskap. I de diskussionsfrågor som finns på 
agendan förs en tydlig diskussion. Det är ingen som kommer in och ”presenterar” ett 

Mikael: Man 55 
år 

Befattning: 
Områdeschef 

Fredrik: Man 45 
år 

Befattning: 
Operativ chef 

Klara: Kvinna, 
45 år 

Befattning: 
Personal- och 
miljöchef 

Frida: Kvinna, 40 
år 

Befattning: 
Operativ chef 

Carl: Man 55 år. 

Befattning: 
Projektchef 

David: Man 60 
år 

Befattning: 
Ekonomichef 
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redan fattat beslut i dessa frågor. De involverar istället varandra i beslut som skall 
fattas och ledarskapet sker i det praktiska arbetet mellan personerna. Det skapas 
gemensamma förställningar om ledarskap, en ledarskapskultur, där ledarskap 
involverar fler än en person där ledarskapet sker i interaktioner och styrning skapas i 
kollektivet. 
 
I detta möte ser vi även hur handlingsplanerna används. I vår mening bidrar dessa 
till att mötet blir effektivt och att de bidrar till en identifikation (Loi, Hang-yue, & 
Foley, 2004). Detta i likhet med det vi antog var något som Bertil eftersökte på 
arbetsmiljömötet dagen innan. Enligt oss stannar de inte för länge vid respektive 
punkt på agendan, utan de följer en tydlig struktur av; (1) punkt på agendan, (2) 
samtal, (3) förslag och (4) beslut. Vi menar vidare att handlingsplanen skapar och 
sprider en kultur kring beslutfattande som en delad process, med uppmaningar om 
att handlingsprocesser skall diskuteras och följas upp gemensamt. Genom att 
Malmen har skapat nya verktyg utifrån POF-värderingar möjliggör de 
ledarskapskulturen kan praktiseras, där denna artefakt bidrar till att det praktiska 
ledarskapet blir delat och identitet skapas. Här styr de inte ett beteende eller 
uppmanar till hur en person skall vara, i likhet med studier om individer (ex. 
Stodgill, 1948), utan gör det möjligt att praktisera den nya kulturen som ett praktiskt 
ledarskap. 
 
Mötet fortsätter. Mikael ställer frågor utifrån aktivitetsplaner för att uppdatera status 
på aktiviteter. Carl och David säger inte mycket. Frida har en genomgång av 
produktionen på sitt område. En punkt på agendan är POF. Där diskuterar Mikael 
mycket själv kring ämnet. Han säger att de borde klara sig bra utan konsulter vid 
implementeringen av POF. Han menar dock att de måste sätta upp rutiner och ramar 
för hur de vill utforma POF på Verksamhet 1. Mikael poängterar att de delarna de 
har börjat implementera lite smått är uppföljning- och styrningsdokument, vilka 
Mikael anser är bra. Dock känner Mikael att det behövs en del förtydligande 
angående POF och skall därför kontakta ledningen angående detta. Under denna 
punkt säger de resterande mötesdeltagarna inte mycket. I nästa punkt på agendan 
för Klara och Mikael en diskussion kring utbildning och var de skall dra gränsen för 
vilken utbildning de kan erbjuda anställda, se diskussionen nedan: 
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I denna interaktion uppstår en diskussion där Mikael uppmanar Klara till att dela 
ansvaret angående beslutsfattandet i strategiska frågor. En aspekt som Malmens 
kulturella tolkningsnivå av ledarskapskulturen kunde utvisa var något de ville att 
anställda skulle eftersträva. Han utövar ett praktiskt ledarskap i form av kollektivt 
ledarskap (Crevani, Lindgren, & Packendorff, 2007), där han genom sin interaktion 
med Klara visar en process av ledarskap som motiverar ett decentraliserat ledarskap. 
Om vi ställer detta i relation till Alvesson och Kärremans (2003) studie kan detta 
tolkas som en process där styrning skapas via kommunikation. I denna interaktion 
förmedlas en ledarskapskultur, och genom Salzer-Mörling (1998) kan vi förklara 
denna situation som en konstruktion av att skapa verklighetsbilder. Mikael 
förmedlar i denna interaktion en värdering, där han anser att personalen har ett 
ansvar i att fatta beslut vad gäller deras ansvarsområde. Han menar att han inte vill 
styra Klara i detta beslut, utan att det är ett ansvar som hon i sin roll som 
personalchef själv skall kunna behålla. Han vill flytta ansvarsområdet och beslutet i 

Ja, vad tycker du? 

Men om jag frågar dig nu, vad 
tycker du? 

Jag fick en fråga från en anställd i 
gruvan angående körkortsutbildningar. 
Han frågade vilka utbildningar vi kan 

stå för på företaget. Var drar vi gränsen 
för detta? Vad kan vi erbjuda att betala 

för anställda? 

Ja, jag vet inte jag visste inte vad jag 
skulle svara på den frågan när jag 

fick den. 

Då skulle jag säga att vi kan 
erbjuda utbildningar i det de kan 

motivera [inväntar svar]. 
Vi kan erbjuda utbildningar i det 

som gynnar arbetet. Sedan är det en 
individuell uppskattning. 

Tack, bra. 

Klara 

Mikael 
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denna fråga till Klara och decentralisera beslutsfattandet. Interaktionen och 
handlingen uppvisar en gest av att leda bort beslut från att vara toppstyrt och istället 
få beslut att fattas på den beslutsnivå där ”den hör hemma”. En ledarskapskultur 
som gör det möjligt att dela ansvar förmedlas. Precis som Crevani m.fl (2007) säger 
är ett kollektivt ledarskap att dela rollen som ledare med att ta beslut på 
ledningsnivå lika väl som på den operativa nivån. 
 
Mötet fortsätter med att Carl och David berättar och uppdaterar gruppen om vad 
som händer på deras avdelningar. De talar mycket kring det operativa arbetet och att 
det flyter på bra, med en del problem i produktens koncentration av metall.  Mötet 
avslutas. 
 

5.2.3 VERKSAMHET 2 – DAG 3 

När vi anländer till Verksamhet 2 blir vi mottagna av Andreas, personalchefen på 
Verksamhet 2. Vi inleder dagen med en intervju tillsammans med Andreas och 
därefter en intervju med Gunnar, områdeschef på Verksamhet 2. Därefter deltar vi 
under ett produktionsmöte. Atmosfären på kontoret är avslappnad. Kontoret är 
traditionellt med egna rum för de anställda. 
 
Produktionsmötet inleds med att vi presenterar oss själva som vi gjort under 
förgående möten. Sedan presenterar sig mötesdeltagarna för oss; vad de heter och 
vad deras roll är inom Malmen. 

 
Nedan kan ni se vilka som deltar under mötet.  
 

 
 
 
 

 
Under detta möte är Olof med via telefonhögtalare. Samtliga mötesdeltagare är män, 
deras roller är gruvchefer samt en områdeschef. Vi konstaterar att dessa män innehar 
klassiskt manliga yrkesroller, samtidigt som vi noterar att Andreas som vi 

Johan: Man 45 år 

Befattning:  
Gruvchef 

Ingvar: Man 40 år 

Befattning:  
Gruvchef 

Niklas: Man 50 år 

Befattning: 
Gruvchef 

Gunnar: Man 55 år 

Befattning:  
Områdeschef 

Olof: Man 55 år  

Befattning: 
Gruvchef 
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intervjuade tidigare under dagen är personalchef, en klassiskt kvinnlig yrkesroll. 
Mötet har samma agendastruktur och upplägg som tidigare, i enighet med POF. 
Under mötet använder de sig av aktivitetsplanen som berör frågor som kommer upp 
under ledningsmötet. Mötet fortlöper sedan med upplägget att varje person går 
igenom sitt gruvområde och rapporterar status kring produktionen – hur 
produktionen ser ut idag och hur läget ser ut en tid framöver. Mötesdeltagarna 
pratar kring en enskild aktivitetsplan som de har på respektive gruvområde. Ingvar 
säger under sin genomgång;   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ingvar syftar till den färgmarkering som görs vid statusuppdateringarna i 
aktivitetsplanerna och menar att han inte har följt upp det administrativa arbetet. 
Gunnar är tyst och lyssnar. Låter alla tala fritt och ställer inte mycket följdfrågor. 
 
Under detta möte sker inte mycket samspel eller interaktioner. Det är ett möte som 
innehåller rapportering. Till skillnad mot de diskussionerna som uppstår hos 
Verksamhet 1, är detta möte inte ett praktiskt utövande av delat ledarskap. 
Situationen indikerar mer en gemensam värdering eller gemensamt antagande 
(Schein, 2010) om att de har ett segregerat ansvarsområde. Istället för att ta upp 
problem eller frågor som rör respektive gruva och dela det med gruppen för att de 
tillsammans skall utöva ledarskap, blir det ett möte som handlar om 
rapportering ”uppåt” i den hierarkiska ordningen om vad som sker i gruvorna. 
Mötet visar en föreställning om ledarskap som hierarkiskt med tydlig uppdelning av 
ansvarsområden där de inte delar ledarskap som en kollektiv aktivitet, utan en 
process bestående av aktiviteter som utförs av en individ. 
 
Ingvar visar även i sitt praktiska agerande att han inte har utfört de arbetsuppgifter 
som han borde ha gjort inför mötet. Vad detta beror på anser vi är svårt att avgöra, 
det som däremot är intressant är att ingen påpekar detta och de accepterar därmed 
att han inte utfört sitt arbete. En ledarskapskultur skapas med föreställningar om att 

Vi ligger en vecka före i produktionen. Det är rött där [i 
aktivitetsplanens status], men det är fel. Har inte rapporterat in 

det i systemet, men produktionen går bra. 

Ingvar 
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det är accepterat att inte fylla i aktivitetsplanen inför ledningsmöten. Vi ser därför att 
aktivitetsplanen eller handlingsplanen inte används på rätt sätt på detta möte, där de 
inte använder verktyget som en möjlighet till att förändra ledarskapet, som vi 
diskuterade i förgående avsnitt hos Verksamhet 1. Salzer-Mörling (1998) menar att 
en kultur bidrar till styrning och aktivitetsplanen i detta fall blir ett styrverktyg. En 
utmaning här är att använda den gemensamma aktivitetsplanen i sitt 
kulturskapande för att decentralisera organisationen och skapa ett delat ledarskap. 
 

5.2.4 VERKSAMHET 3 – DAG 4 

Vi anländer till Verksamhet 3 tidigt en torsdagsmorgon. Vi blir mottagna av Magnus, 
som hämtar oss i sin bil vid entrén och som sedan kör oss runt på området för att 
visa oss produktionen. Därefter beger vi oss till områdets huvudkontor och inväntar 
ledningsmötet som skall börja inom 30 minuter. Huvudkontoret upplevs tomt. Det är 
stora korridorsutrymmen med enskilda rum som kontor för de anställda. 
Atmosfären är densamma som på de tidigare verksamheterna, avslappnad utan 
specifik dresscode. Mötet inleds med att vi presenterar oss i likhet med tidigare 
möten under veckan.  
 
Under mötet deltar: 
 

 
 
 
 
 

 
Detta möte har även det ett POF-upplägg. Mötesagendan är densamma i utseende 
och de följer en handlingsplan. Under mötet kan vi även se en balans mellan kvinnor 
och män. Däremot innehas de klassiskt kvinnliga yrkesrollerna; sekreterare, 
personalchef och ekonomichef, av kvinnor samtidigt som männen innehar de 
klassiskt manliga yrkesrollerna. Magnus inleder mötet med att gå igenom 
produktionsmål. Varje person går sedan igenom sitt verksamhetsområde. Magnus är 
ansvarig för presentationen och sysslar, vid olika tillfällen, med denna under tiden 

Magnus: Man 55 
år 

Befattning: 
Områdeschef 

Björn: Man 45 år 

Befattning: 
Underhållning-
chef 

Filip: Man 40 år 

Befattning: 
Utvecklings-
ansvarig 

Jessica: Kvinna 35 
år 

Befattning: 
Ekonomichef 

Lisa: Kvinna 45 
år 

Befattning: 
Personalchef 

Elin: Kvinna 55 
år 

Befattning: 
Sekreterare 
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som de andra pratar om sina områden. Mötet fortlöper utefter agendan och varje 
person får komma till tals. Detta är det kortaste ledningsmötet vi deltar på. Under 
detta möte uppstår inte många interaktioner, utan det är mestadels individer som 
rapporterar status om dess ansvarsområde. Likartad situationen som uppstod hos 
Verksamhet 2. Mötet förklaras avslutat av Magnus och han poängterar att nu 
påbörjas istället POF-mötet. Filip lämnar rummet.  
 
Under POF-mötet diskuteras det hur de skall fortsätta arbetet med POF. De tar upp 
ett förslag att ha en utbildning med syfte att etablera en plan angående POF-huset 
(en sammanställning av de värderingar och visioner som skall reflektera Verksamhet 
3:s strategi för hur de skall jobba mer utefter POF-filosofin). Lisa går sedan igenom 
att hon har arbetat fram en likabehandlingsplan i ett dokument som hon har skickat till 
alla i gruppen med uppmaning om att läsa denna inför mötet. När Lisa börjar prata 
om denna märker hon, samt även vi, att ingen tycks kännas vid detta dokument. Lisa 
frågar: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En viktig del att poängtera i denna interaktion, är att det inte enbart är Magnus som 
inte har läst denna rapport, utan de är flera under mötet som inte har läst denna. Vi 
ser inte detta som ett bevis på att de som personer struntar i denna rapport, eller inte 
anser att den är viktig.  
 
Situationen ovan indikerar dock en existens av en kultur där denna arbetsuppgift (att 
läsa rapporten) inte är prioriterad, det är allmänt accepterat att inte ha utfört den. Vi 
tolkar att det finns en subkultur i denna grupp innehållandes en värdering som inte 
stämmer överens med Malmens visioner om kultur. En subkultur definieras som en 
grupp individer inom en gemensam kultur som delar värderingar eller 
uppfattningar om verkligheten som skiljer sig från den gemensamma kulturen (Trice 

Nej. 

Det får ni ta med i protokollet tjejer 
[en uppmaning till oss], dåligt 

förberedda. 

Har ni läst denna? 

Magnus 

Lisa 
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& Beyer, 1993). Denna tolkning bygger på flera scenarion under mötet och vi ser en 
liknande i situation nedan. Vi fortsätter därför diskuterar detta närmare efter 
nästkommande interaktion. 
 
Mötet fortsätter. Under POF-mötet pågår en diskussion kring POF i allmänhet där 
Magnus, Björn och Lisa är delaktiga. Björn tar sedan upp att enheterna på 
Verksamhet 3 behöver få ta del av en rapport och föreslår att dessa måste ut på varje 
avdelning. Magnus håller med. För att detta skall bli gjort behöver de dock få 
ordning med pärmarna. Elin säger: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schein (2010) menar att en kultur består av grundläggande antaganden som handlar 
om hur personer relaterar till varandra och ser på varandra. I denna interaktion och i 
den förgående interaktionen menar vi att det finns ett grundläggande antagande där 
det är accepterat för vissa personer att inte genomföra sina arbetsuppgifter. Denna 
del av kulturen delar inte den kulturella tolkningsnivån av ledarskapskulturen och 
det framstår, som diskuterats ovan, att det finns en subkultur i denna grupp. Både 
Elin och Magnus har varit på sina positioner länge (drygt 10 år) och har jobbat 
bredvid och med varandra under denna tid. Trice och Beyer (1993) menar att en 

Vilka har inte lämnat in då? 

Ja, men det är snabbt fixat. 

Jag samordnar med detta, men jag 
väntar på papper från er i ledningen. 

Björn och Lisa har lämnat in, men 
du har inte. 

[Elin lyfter på ögonbrynen och 
säger till Lisa] Det kommer bli jag 

som får lägga pärmen framför 
honom om det ska bli gjort. 

Magnus 

Elin 
 Lisa 
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subkultur kan uppstå i en grupp vid tät och nära kontakt och vid gemensamma 
erfarenheter som leder till delade verklighetsuppfattningar och handlingsmönster. 
Vi tolkar gruppens acceptans av brister som en subkultur där det genom en tät och 
nära kontakt har skapats en acceptans kring dessa handlingsmönster.  
 
I subkulturen hos ledningen på Verksamhet 3 kan vi även se att det finns 
en ”familjär” atmosfär som skapar trivsel eller som Schein (2010), samt Trice och 
Baeyer (1993) menar att subkulturen skapar en känsla av tillhörighet. Däremot tror vi 
att subkulturen kan skapa en begränsning om de inte kan kräva ansvar hos varandra 
för sina praktiska uppgifter. Lok, Westwood och Crawford (2005) menar att 
subkulturer har potential att utöva ett större inflytande på individers förpliktelser till 
en organisation än den gemensamma kulturen. Detta medför att Verksamhet 3:s 
subkultur kan konstruera en flaskhals vid förändring av ledarskapskulturen inom 
organisationen om de arbetar mer utefter gruppens preferenser än organisationens 
värderingar. Vid en implementation av en förändrad ledarskapskultur är därmed 
subkulturer en parameter som bör beaktas, då dessa kan hindra en gemensam kultur 
eller visioner från att spridas och förändras. Ett sätt att hantera detta kan vara att 
utgå från Larsson och Lundholms (2010) definition av ledarskap med att aktivt 
arbeta med att skapa en identitet hos gruppmedlemmarna som tydligare knyter an 
till de gemensamma värderingarna, än subkulturens värderingar. 
Mötet avslutas. 
 

5.3 SAMMANFATTNING OBSERVATIONER 

I observationerna har vi studerat vilka möjligheter och utmaningar det finns med att 
förändra en ledarskapskultur och hur dessa kan hanteras. Vi har utgått från 
ledarskap som en praktik, där ledarskap sker i interaktionerna och handlingarna. 
Under observationerna har vi även granskat könsfördelningen hos Malmen som en 
del av deras ledarskapsförändring. Från dessa observationer kan vi urskilja ett antal 
utmaningar och möjligheter som bör beaktas vid en förändring av en 
ledarskapskultur. 
 
Vi kan se att ett praktiskt utövande av ledarskap i sociala interaktioner och 
handlingar möjliggör att en ledarskapskultur förändras. Hos Malmen vill de 
förmedla en ny ledarskapskultur av delat ledarskap och vi kan se under möten hos 
Verksamhet 1 hur detta hanteras i de interaktioner som sker. De för diskussioner 
kring beslut som skall fattas och involverar varandra i det praktiska ledarskapet. 
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Mikael visar även hur han i sin interaktion med Klara praktiskt arbetar med att 
förändra ledarskapskulturen och decentralisera beslutsfattande. 
 
Med anledning av den nya organisationsfilosofin, POF, och den nya 
ledarskapskulturen har nya verktyg skapats för att strukturerar och effektivisera 
arbetet. Dessa artefakter i form av handlingsplaner, aktivitetsplaner och 
mötesagenda, skapar en möjlighet för anställda att utöva ett delat ledarskap, det vill 
säga, utöva den nya ledarskapskulturen. Artefakterna bidrar därmed inte enbart till 
att effektivisera arbetet utan även med att skapa ett delat ledarskap, där ett ledarskap 
utövas tillsammans. De skapar även en identitet för de anställda, där de kan se hur 
deras arbete bidrar till gemensamma organisatoriska mål, och därmed knyter an till 
organisationens visioner. 
 
Vid en implementation av en förändrad ledarskapskultur är subkulturer även en 
parameter som bör beaktas. Vi kan se hos Verksamhet 3 att dessa kan hindra en 
ledarskapskultur från att spridas och förändras, då en grupp förhåller sig mer efter 
subkulturens värderingar än gemensamma värderingar. En subkultur hos 
Verksamhet 3 visar att de accepterar brister med att inte utföra sitt arbete. Detta 
bidrar till att arbetsuppgifter som inte blir genomförda med att förändra 
ledarskapskulturen även accepteras. Ett förslag för hantera detta är att i sociala 
interaktioner kontinuerligt arbeta med vad Larsson och Lundholm (2010) definierar 
som ledarskap: skapa identitet för gruppmedlemmar och ansluta dem till 
gemensamma visioner och värderingar. Detta är ett förslag som ges för att hantera 
samtliga av de utmaningar som identifierats vid en förändrad ledarskapskultur. 
 
Könsfördelningen inom Malmen är idag ojämn och de klassiska könsrollerna 
uppfylls på ett traditionellt sätt, framför allt inom det operativa arbetet i 
produktionen. En övervägande majoritet av positionerna i gruvan innehas av män, 
även klassiskt manliga yrken såsom elektriker, mekaniker och tekniker. Samtidigt 
innehas de typiskt kvinnliga rollerna, exempelvis städning, reception och sekreterare, 
av kvinnor. I ledningsgrupperna på verksamheterna är fördelningen mellan kvinnor 
och män visserligen jämnare, men det är fortfarande så att kvinnor har de typiskt 
kvinnliga rollerna inom redovisning, ekonomi och personal medan männen i större 
utsträckning arbetar med teknik och underhåll. Samtliga verksamhetschefer vi träffat 
har varit män. Detta visar strukturella dimensioner av ledarskapet och för att förstå 
hur könsfördelningen och arbetskulturen ser ut och ter sig i praktiken, samt hur 
inställningen till denna är bland de anställda, ställdes frågor kring ämnet även i 
intervjuerna som presenteras nedan. 
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5.4 INDIVIDUELLA TOLKNINGSNIVÅN – INTERVJUER 

För att få ett djup och en bredare förståelse av den individuella tolkningen om 
ledarskapet hos Malmen, har vi även genomfört och analyserat intervjuer. I detta 
avsnitt förstärker vi redan berörda utmaningar och möjligheter från observationerna, 
men skapar en annan dimension på dessa.  
 

5.4.1 PRAKTISKT LEDARSKAP – BIDRAR TILL EN FÖRÄNDRAD LEDARSKAPSKULTUR 

Under observationerna belystes hur ledarskapskulturen sprids och förändras genom 
interaktioner och handlingar. Genom att involvera fler människor i frågor rörande 
verksamheten förändras en kultur där ledarskapet delas och där ledarskapet sker i 
det praktiska arbetet mellan individer. Ett bra exempel på detta sker på Verksamhet 
1 där Mikael i sin interaktion med Klara uppmanar till att ta ansvar och därmed 
förmedlar POF:s visioner om ledarskap, den kulturella tolkningen om delat ansvar 
sprids.  
 
Vi ser en intressant koppling när vi analyserar intervjun med Mikael. När vi 
diskuterar ledarskap och om Mikael har någon förebild eller inspirationskälla till hur 
han agerar och utför sitt ledarskap säger han:  
 

 
Mikael delger här sina individuella värderingar om ledarskap och i observationerna 
kan vi även se att han i interaktionen med Klara förmedlar dessa. Han förmedlar en 
identitet (Loi, Hang-yue, & Foley, 2004). Larsson och Lundholm (2010) menar att 
ledarskap består av praktiska processer av identitetsskapande, genom att ansluta 
gruppens medlemmar till visioner och gemensamma värderingar. Detta är vad 

En viktig lärdom som jag fick när jag var på mitt första jobb i Malmen, det är en sådan där som har 
satt sig i skallen, och om det är bra eller dåligt det vet jag inte, det var han min chef som då när jag 
var ung ingenjör, ung och ambitiös och ville göra en massa saker och han, ja, du kan väl titta på det 
här, ja sådär slängde ut bollar. Då gick jag in till honom en eftermiddag och sa: nu har du sagt att 
jag skall göra det, det och det, men jag hinner inte göra allt på en gång, vad tycker du jag skall göra 
först? Då titta han upp och sitter fortfarande vid skrivbordet, och tittar och säger: du skall göra det 
du tycker är viktigast först, och med den lilla meningen så fick han mig att förstå att dels så har jag 
ett ansvar och det syrar igenom lite som det har varit på Malmen: att man får ta ett eget ansvar och 
ett eget ansvar att göra bedömningar och eget ansvar att prioritera ditt jobb, så det kanske är min 
viktigaste lärdom under resans gång. 
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Mikael gör i sin interaktion med Klara. Vi kan se hur interaktioner mellan 
människorna bidrar till att individuella tolkningarna om ledarskap sprids och kan 
skapa en förändring av ledarskapskulturen, det vill säga föreställningarna om 
ledarskap. I denna situation förmedlas värderingar som behandlar ökat 
ansvarstagande, en parameter som överensstämmer med de kulturella 
tolkningsnivåerna om ledarskapskulturen hos Malmen. Ett praktiskt utövande av att 
förändra en ledarskapskultur. 
 
Mikael säger även i sin intervju att ansvarstagande är något som genomsyrar hela 
verksamheten. Detta är en frekvent återkommande åsikt hos våra respondenter. 
 
Linn: 
 
 
Niklas (Verksamhet 2):  
 
 
Lars (Verksamhet 3):   
 
 
Klara (Verksamhet 1): 
 
 
 
Ingvar (Verksamhet 2): 
 
 
 
 
Gunnar (Verksamhet 2): 
 
 
 
Enligt respondenterna finns ett allmänt intresse av att ta och ge ansvar hos de 
anställda i koncernen. Detta tyder på en gemensam värdering, eller gemensamt 
antagande, i Malmens kultur (Schein, 2010). Kulturen om ansvarstagande tycks vara 
både en individuell samt kulturell delad tolkning av ledarskapet hos Malmen. En 
etablerad kultur inom organisationen. Detta menar vi öppnar upp för att en 

Känner du att dina medarbetare vill ta eget ansvar? 
 

Ja, jag kräver nästan att de tar ansvar. Det är ju de som kan sin uppgift, 
det kan inte gruvplaneringen till 100 procent, kan inte underhållet till 
100 procent, de kan ju grunderna men det är ju de som är experterna. Så 
ja, det är ju därför de har sökt tjänsten. 
 

Ja, definitivt. 
 

Ja, de flesta av dem. 

Ja, på min avdelning är det definitivt så. De har ganska väl definierade 
ansvarsområden och det bara sköter de. 

 

Absolut. 
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förändrad ledarskapskultur skall kunna ske, där organisationen skall bli mer 
decentraliserad. Det skapas en möjlighet och kanaler hos de anställda genom vilket 
en decentraliserad organisation kan skapas via deras handlingar och interaktioner. 
 
Ett annat exempel som framkommer i intervjuerna och som tydliggör hur en 
organisationskultur kan förändras via interaktioner och handlingar kan förstås 
utifrån vår intervju med Gunnar, områdeschef på Verksamhet 2. Som nämnts i 
fallstudien innehåller POF både en produktionsfilosofi och en organisationsfilosofi. 
Den nya produktionsfilosofin innebär att verksamheten skall jobba utefter konceptet 
lean production och därigenom bli mer effektiva och produktiva i sitt arbete. Han 
förklarar att anställda i verksamheten eftersöker mer av de lean koncepten som de 
har som mål att implementera. Gunnar säger: 
 

 
När vi frågar Gunnar vad han tror detta beror på svarar han: 
 

 
På något sätt har produktionsfilosofin spridits och förändrats, men Gunnar kan inte 
förklara av vem, på vilket sätt eller när. Vi menar att detta tyder på en informell 
styrning, där det inte har utarbetats något formells ledarskap, utan där det sker i 
kollektivet och som en process. Det är något som har förändrats genom handlingar 
och interaktioner, en process av praktiskt ledarskap (Carroll, Levy, & Richmond, 
2008). En förklaring till varför Gunnar inte kan förklara fenomenet bakom tror vi dels 
även bygger på Alvesson och Kärreman (2003) resonemang om ledarskap: att det är 
en trivial aktivitet. Vi tror det är små aspekter av förändringar i praktiken som utgör 
förändringen. En förändrad förställning i produktionen har trots allt konstruerats 

Vi har en ganska dålig olycksfallsutveckling i mitt område, inga allvarliga [..],men man måste ta det 
på allvar. Då har jag gått ut också har jag pratat på enheterna och fått feedback[..]. Då får jag i 
feedbacken från de anställda, nej för att få bort det här måste vi ha mer och tydligare SOP:er. [..] de 
kollektiva anställda efterlyser fler 5S för att få ordning och reda. Och då säger jag, det kanske har 
funkat det här va, det var ganska roligt faktiskt. Så det där skall vi ju spinna på och jobba vidare med. 

 

Jag vet faktiskt inte, det har på något sätt spridit sig i alla fall, och jag blev väldigt förvånad när jag 
såg hur många som svarade i den här feedbacken, alltså,[..] man måste ju tolka det också, alla säger ju 
inte 5S, utan de säger att det måste vara bättre ordning och reda och då säger jag att det är samma sak 
för mig.  Och att vi skall ha fasta rutiner, ja och det är SOP:er som vi säger då va för hur du gör vissa 
arbetsmoment och så vidare. 
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angående hur produktionsarbetet bör utföras och struktureras. Ur ett 
ledarskapsperspektiv, har en förändrad ledarskapskultur (Packendorff, 2013) även 
skapats. Slagkraften i förändringsprocessen tolkar vi ligger i handlingar och 
interaktioner som har skett i praktiken och att det har spridits som en kultur. Det 
finns därmed en lärdom i detta som bör beaktas vid implementationen av andra 
delar av POF, det vill säga organisationsfilosofin och ledarskapet. Vi menar att 
praktiskt utförande av organisationens gemensamma värderingar, möjliggör att en 
förändrad organisationskultur kan etableras. 
 

5.4.2 FÖRÄNDRAD LEDARSKAPSKULTUR SKAPAR HINDER VID BRIST PÅ 

IDENTIFIKATION  

I de observationer som genomförts har ett mönster gällande mötesagendan, 
handlingsplanen och aktivitetsplanerna kunnat urskiljas som en artefakt: hur 
arbetsuppgifter skall utföras, som skapar identifikation och möjliggör en ny 
ledarskapskultur i form av delat ledarskap. I intervjustudien kan vi däremot urskilja 
att andra artefakter kring arbetsuppgifter i form av uppföljnings- och statistikrapport 
bidrar till en bristande identifikation och ett missnöje runt POF. 
 
Med anledning av förändringsarbetet med POF har en ökad efterfrågan av rapporter 
och dokument från de operativa verksamheterna uppstått. Respondenter hos 
Verksamhet 2 och Verksamhet 3 uttrycker tydligt att detta tar för mycket tid i 
anspråk och att de inte kan förstå syftet med detta. I intervjun nedan pratar 
områdeschefen på Verksamhet 3 om en ökad rapportefterfrågan som han finner 
onödigt. Han menar även att lösningen måste arbetas fram tillsammans mellan 
anställda och ledningen. 
 
Susanne:  
 
 

 
Magnus: 
 
 
Susanne:  
 
Magnus: 
 

Finns det några hinder i ledarskapet [hur ni leder organisationen] som påverkar 
effektiviteten? Till exempel arbetsuppgifter som gör att det blir ineffektivt? 
 

Nej, det är inte jag som står för dem, utan det är rapporteländet ifrån huvudkontoret. 
 

Ja, det är för mycket och jag tror inte att någon jävel läser dem. 

Känner du att de [rapporterna] är ineffektiva? 
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Susanne:  
 
Magnus:  
 
 
 
Susanne:  
 
 
 
Magnus:  
 
 
 
Susanne:  
 
 
 
Magnus: 
 
 
 
 
 
 
Samma resultat angående den ökande rapportefterfrågan och dokumenthantering 
kan uttydas från intervjun med områdeschefen på Verksamhet 2, samt gruvcheferna: 
 
Linn:  
 
 
 
 
Gunnar:   

 
 
 

Är det de som ni skickar till dem eller de som ni får utav dem? 
 

Nej men allting som vi ska rapportera in till huvudkontoret, det är ju ett ständigt 
ökande rapportflöde. 
 

Har du framfört den här kritiken om rapporterna till 
huvudkontoret? Känner du att du får gehör där? 
 

 Ja det har jag, jag går ju till min chef eller vår controller på affärsområdesnivå 
och tycker till, men sen hur mycket det är värt det vet jag inte.  
 

Hur skulle det administrativa arbetet kunna 
optimeras/effektiviseras? 
 

Jag tror att man måste sätta sig ner, jag tror inte det är någon enmansutredning 
utan jag tror att man måste sätta sig ner och diskutera igenom hur man kan 
effektivisera det här, ut ur ett POF-perspektiv faktiskt. Vad är det som är waste 
och vad är det som inte är waste? Vad behöver man och vad behöver man inte? 
 

Finns det några hinder i ledarskapet, hur ni leder organisationen, som påverkar 
effektiviteten? Exempelvis, aktiviteter du gör eller inte gör som påverkar att 
arbetet blir ineffektivt. 
 

…ibland tycker jag att detta raka med POF och lean tar för mycket tid och jag 
hamnar i fel diskussioner. Jag skulle hellre vilja prata om guldutbrytningarna i 
anrikningsverket eller mer storskalig brytning i gruvan för att på sikt överleva, 
som en producerande enhet, än att prata om dokumenthanteringssystemet och 
hur vi skall hantera avvikelser och avvikelserapporter. 



 59 

Niklas:  
 
 
 

 
Ingvar:  
 
 
 
 
 
Missnöjet med rapporteringen till koncernledningen och POF återkommer flertal 
gånger under gruppintervjun hos Verksamhet 2 med gruvcheferna. Nedan visas hur 
en diskussion kring effektiviseras mynnar ut i en diskussion om förändringsarbetet 
med POF och missnöjet kring detta. 
 
Linn:  
 
 
Niklas:  

 
Johan:  
 
 

 
Linn:  
 

Känner ni att det skulle underlätta då om ni till exempel skulle få en utbildning i 
det[syftet med det rapporterna och POF], så ni förstår syftet? 
 

Varje ny stabsperson som ska driva någonting innebär en belastning för oss ute i 
verksamheten. För de skickar bara ut massa uppdrag som vi ska serva dem med, 
och jag har väldigt svårt att se nyttan av det. 
 

Ja jag håller med. Vi ska ju ta upp malmen och anrika den och få ut så mycket 
som möjligt utav det, det är ju vårt uppdrag, och ingen ska skada sig och vi ska 
klara miljökraven då. Sen om vi får 50 extra timmar i veckan att lägga på 
administration då tillför ju inte det ett enda ton malm. 
 

Hur använder du din roll som chef eller ledare för att 
effektivisera arbetet?  
 

Malmen har ju haft lång historik av att rationalisera och jobba med så små resurser som möjligt 
egentligen. Och vi har blivit duktiga på, jag tyckte vi var duktiga på att förenkla och skala bort och 
förenkla och fokusera på det viktiga. Men det har blivit sådana våldsamma ambitioner i det här 
företaget att man ska systematisera och man inför det ena systemet efter det andra som försämrar för 
oss. Istället för att vara en hjälp så blir det en belastning, och vi tappar i effektivitet då vi måste sitta 
med administration och vi måste jobba med någon annans ambitioner istället för med våra egna 
ambitioner. Och huvudkontoret är helt hopplöst på det här alltså, de bara matar in det ena systemet 
efter det andra som belastar och tynger ner oss. Och vi tappar i effektivitet, istället för att få fokusera 
på det vi tycker är viktigt och väsentligt och driva det så ska vi sitta och jobba åt någon annan. Jag 
känner att det är en stor tung börda. 
 

Jag håller med, alltså man kan inte vara den chef som man vill vara 
egentligen eftersom att man måste hålla på med något administrativt då.  
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Niklas:  
 

 
Linn:   
 
Niklas:  
 
 
 
Respondenterna visar även att det ökade administrativa arbetet med förändringen 
av POF och ledarskapskulturen gör att de inte genomför alla administrativa 
uppgifter. Detta tolkar vi ur Lars svar från gruppintervjun på Verksamhet 3, nedan. 
 
Susanne:   
 
 
Lars: 
 
 
 
 
 
 
Respondenternas svar i intervjustudien visar att de har svårt att se syftet och värdet 
av förändringsarbetet med POF, inkluderande den nya ledarskapskulturen, samt det 
ökade administrativa arbetet det innebär i deras arbete. Här ser vi återigen en saknad 
av identitetsskapande (Loi, Hang-yue, & Foley, 2004). Detta utgör en brist i 
ledarskapet utifrån Larsson och Lundholm (2010) synvinkel, där ledarskap består av 
att skapa identitet för gruppens medlemmar genom att ansluta dem till 
gemensamma värderingar och visioner. Precis som vi diskuterade vad gäller att 
handlingsplaner, aktivitetsplaner och mötesagendan skapar positionering och 
identitet, bidrar uppföljnings- och rapportefterfrågan till att de anställda tappar 
identifikation och därmed inte fullföljer förändringsarbetet. Vi ser detta, likhet med 
Larsson och Lundholms (2010) resonemang om ledarskap, som att koncernledningen 
utövar ett bristande ledarskap där de inte har förankrat syftet med POF-arbetet hos 
verksamheterna tillräckligt och därmed inte skapat en identitet i deras praktiska 
arbete kring konceptet. Anställdas roll i arbetet blir inte synligt och de behöver 
koppla deras arbete tydligare till visionerna. Vi ser därför hur artefakter, bestående 

Vi förstår syftet med det. Det är inte där det brister. Det här är överambitioner. 

Känner ni då snarare att det kanske är huvudkontoret som inte förstår er? 

Ja, jag skulle säga det. De förstår inte gruvbrytning.  
 

Känner ni att det är för mycket administrativt, som påverkar er i ert operativa arbete?  
 

Jag håller mest på att delegera bort det där nu. Det var verkligen enormt mycket sådant 
där som ni pratar om. För min del när jag kom in här så, jag gjorde ett litet experiment, 
jag ringde inte dit jag skulle ringa och jag skrev aldrig det jag skulle skriva och de 
grejerna jag aldrig hörde av, det tyder ju på att då var det ju rätt onödigt, men de som 
direkt hörde av sig dagen efter. Ja då var det ju viktigt. 
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av uppföljningsdokument och rapporter, skapar ett hinder vid en implementering av 
en förändrad ledarskapskultur på grund av de inte är tydligt kopplad till de 
gemensamma värderingarna. 
 

5.4.3 KÖNSFÖRDELNING – ARBETSKULTUREN 

En del av Malmens visioner är att uppnå en jämnare könsfördelning inom 
organisationen. De uttrycker att de vill skapa balans mellan kvinnor och män genom 
att skapa en arbetskultur som är attraktiv för kvinnor. Intervjuerna som genomförts i 
fallstudien syftar därför bland annat till att undersöka hur arbetskulturen ser ut ur 
detta perspektiv. 
 
I diskussionen nedan med Klara på Verksamhet 1 framgår det att det finns en 
jargong, en attityd eller en kultur, som inte främjar minoriteter såsom exempelvis 
kvinnor. 
 
Susanne: 
 
 
 
Klara:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne: 
 
  

Vilka svagheter ser du i Malmens kultur? 
 

Vi är ju totalt mansdominerade fortfarande, ungefär 17 % kvinnor om vi tittar på hela 
Verksamhet 1. Och på vissa avdelningar så är det ju betydligt lägre andel kvinnor. Och 
sen på vissa ställen är det helt tvärtom, vi har lokalvård till exempel där vi bara har ett 
fåtal män då, så där är det omvända situationen. Så det är ju någonting som vi jobbar 
aktivt med. Förra året hade vi en HMS-dag, en utbildningsdag för alla anställda med 
fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Och då hade vi ett pass där som vi kallade för 
likabehandling och mångfald tror jag. Som byggde på att vi liksom i grupp skulle 
diskutera jargonger: har vi inbyggda kulturer och jargonger som utesluter? Och det 
blev ganska heta diskussioner runt det där. 

Var detta någonting som ni själva initierade eller var det ledningen? 
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Klara:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom detta område finns det en förbättringspotential för Malmen. HMS-dagen som 
Klara berättar om i intervjun ser vi som en metod för Malmen att lyfta denna fråga 
och förmedla till de anställda att detta är ett prioriterat och viktigt ämne. Genom att 
involvera de anställda i en diskussion istället för att ”bara” berätta för dem hur de 
ska göra och agera utövas ett praktiskt delat ledarskap där den önskvärda 
ledarskapskulturen sprids (Salzer-Mörling, 1998). Genom att uppmärksamma vikten 
av en jämnare könsfördelning inom malmen skapar ledningen dessutom identitet 
och positionering för de anställda där arbete inom organisationen definieras som 
något som kan utföras av kvinnor likväl som män. 
 
En jämnare könsfördelning är inte enbart en fråga om rättvisa utan även lönsamhet 
(Alvesson & Due Billing, 1999). I citaten nedan blir det tydligt att både Mikael och 
Klara på Verksamhet 1, samt Magnus på Verksamhet 3 har förståelse för detta. De 
pratar om kompetens och rekrytering, hur Malmen bör vända sig till en bredare 
rekryteringsbas för att nå den mest kompetenta och effektiva arbetskraften. Magnus 
på Verksamhet 2 nämner också att en mer mångfacetterad grupp blir mer dynamisk 
och kreativ. 

 
Linn: 
 
 
 

Mikael:  
 
 
 
 
Linn: 

Hur anser du att balansen mellan kvinnor och män på Malmen är? Hur arbetar 
ni eller du för att attrahera fler kvinnor till Malmen? 
 

Det är en nyckelfråga för oss. Om vi skall fortsätta utvecklas och expandera och 
om vi vill ha de bästa möjliga arbetarna så kan vi inte bara vända oss till, inte 
ens hälften… 
 

Skulle du säga att det finns ett motstånd mot detta högre upp i ledningen? 
 

Just det här var vi som gjorde. Och sen jobbar man med de här frågorna på olika sätt, 
men just det här ordnade vi. Och då visade det sig att man faktiskt på vissa håll är 
ganska omedveten om att man har en jargong. Man jobbar under jord, man är ett 
skiftlag med i princip bara karlar, man tycker att: ja men vi har inga problem med 
jargongen här och klara man inte av den så. Så då gick debatten het och det visade sig 
att man tycker att på vissa håll så kanske det inte alltid är så kul, men det visade sig sen 
att när vi djupdyker i det att det dels finns en jargong och dels att vissa faktiskt tycker 
att den inte är så himla rolig. 
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Klara:  
 
 
 
 
 
 
 
Linn: 
 
 
Magnus: 
 
 
 
 
 
 
I en diskussion i gruppintervjun hos Verksamhet 3 nedan framkommer en annan 
inställning.  
 
Susanne: 
 
 
Lars:  
 
 
Didrik:  
 
 
 
Lars:  
 
 
Didrik:  
 
 
 

Nej, om du tittar på vår ledningsgrupp till exempel eller om du tittar högre upp i 
organisationen så är det liksom inget snack om vad vi vill ha för miljö. Vi vill ha fler 
kvinnor och fler personer med utländsk härkomst, vi ser att mångfald på arbetsplatsen 
ger oss fördelar. Plus att vi ser att i en förlängning, om ska vi kunna rekrytera folk till 
vår verksamhet så kan vi inte hålla oss till 40-åriga svenska vita män utan man får 
bredda sig och vi behöver liksom vara attraktiva på ett helt annat sätt. 

Hur anser du att balansen mellan kvinnor och män är här på Verksamhet 3? 
 

Och jag ser ju balansen i de här teamen utifrån vad jag har sett har hänt i 
ledningsgruppen, vet jag att det bara är positivt. Och sen så får jag frågan, ja men 
hur mycket har ni tjänat på det då? Ja men glöm det, det är inte det som det handlar 
om, det går inte att räkna på det här sättet. Man känner att det blir mer respekt och 
det blir ett annat sätt att tänka, det blir mer mångfacetterat helt enkelt. 
 

Upplever man att kvinnorna är duktiga på det de gör? 
 

Ja, de är lika duktiga. 

Ja det är nog ingen skillnad där, men de tillför ju, jag menar bara, 
fikadiskussionerna blir annorlunda, de tillför ju ganska mycket. 

Klimat. 

Ja klimatet, och etik och moral, eller vad jag skall säga. Det blir bättre. 
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När vi diskuterar samma frågar Johan på Verksamhet 2 framkommer det att även 
han anser att fler kvinnor tillför en positivare samtalsmiljö. 
 
Johan:  
 
 
 
Susanne:  
 
 
Johan:  
 

 
 
 
 
Respondenterna nämner att kvinnorna är duktiga, men fokus i deras argument är 
huvudsakligen att det blir trevligare med fler kvinnor. De förklarar inte kvinnors 
närvarande som en positiv effekt i det praktiska arbetet. En jämnare könsfördelning 
öppnar upp för en gruppdynamik som medför att problem kan tolkas ur flera 
synvinklar och på så sätt lösas effektivare. Dessutom kan en större kompetens i 
arbetsstyrkan erhållas om rekrytering sker från en större grupp (Sandberg, 2003). Vi 
ser att det finns en positiv inställning till kvinnor i arbetsgrupper, men om 
anledningen till att de finns med i gruppen endast beror på att de tillför ett trevligare 
samtalsklimat menar vi att det inte är starkt nog för att få hela organisationen att 
aktivt arbeta mot en jämnare könsfördelning.  
 
Malmens ledning vill förmedla att organisationens kultur måste förändras och bli 
attraktivare för kvinnor. Vår undersökning visar att denna vision delvis har lyckats, 
där kunskapsnivån och förståelsen för genusfrågor är varierande. Respondenternas 
svar antyder att det finns en kultur eller jargong inom företaget som inte främjar 
minoriteter som exempelvis kvinnor.  
 
Idag karakteriseras Malmen av en ojämn könsfördelning där klassiska könsroller 
dominerar. Vi menar att situation ovan skapar och upprätthåller dessa klassiska 
könsroller och att detta bidrar till en olönsam organisationsledning. Fletcher (2004) 
menar att konstruktionen av ledarskap och kön är relaterade processer, vilket är 
viktigt att vara medveten om då en implementation av ett delat ledarskap sker i en 

Jag har ju fått in ett antal på verket nu men det är ju jättepositivt tycker jag. 
Det är ju något helt annat alltså, det är väldigt positivt.” 
 

På vilket sätt är det positivt? 
 
 

”Ja, mottagandet från medarbetarna blev väldigt positivt och så tycker jag att det 
blev en annan jargong också, i snacket man har, det är inte bara mekanik eller teknik 
man pratar om, utan det blir mjukare frågor också. Och det är bra med den här 
blandningen, så det är positivt. 
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organisation (Fletcher, 2004). Ett delat, icke-hierarkiskt ledarskap passar och främjar 
traditionellt kvinnliga ledaregenskaper såsom kommunikation och 
samarbetsförmåga i större utsträckning än manliga individualism, kontroll, 
självsäkerhet (Alvesson & Due Billing, 1999; Fletcher, 2004). Vi menar att delat 
ledarskap är ett sätt att sprida önskvärda visioner om jämställdhet samt en 
ledarskapskultur som möjliggör en ökad andel kvinnor inom Malmen, något som i 
förlängningen kan bidra till en lönsammare organisation.  
 

5.5 SAMMANFATTNING INTERVJUER 

I analysen av intervjuerna har vi studerat vilka möjligheter och utmaningar det finns 
med att förändra en ledarskapskultur och hur dessa kan hanteras. Från intervjuerna 
med respondenterna hos Malmen kan vi urskilja ett antal utmaningar och 
möjligheter som bör beaktas vid en förändring av en ledarskapskultur. 
 
Intervjumaterialet förstärker det fenomen som redan bevittnas vid observationerna 
om att ett praktiskt ledarskaps som utövas i sociala konstruktioner möjliggör att en 
ledarskapskultur ändras. Vi förstår hur Mikael i sina interaktioner med andra 
anställda förmedlar sina egna individuella värderingar om ledarskap och därmed 
kan förändra en ledarskapskultur om den ligger i linje med den kulturella 
tolkningsnivån av ledarskap. Vi kan även tolka ur respondenternas svar att en 
organisationsfilosofi inte förmedlas och förändras genom en formell styrning, utan 
en informell styrning, via interaktioner och handlingar, samt genom att visioner 
utövas och förmedlas i sociala och praktiska sammanhang. 
 
I intervjustudien kan vi identifiera ett missnöje med det ökade administrativa arbetet 
som har uppstått med anledning av POF och implementationen av en förändrad 
ledarskapskultur. Respondenterna i studien menar att artefakter i form av 
uppföljningsdokument och rapporter har implementerats i för stora volymer och tar 
för mycket tid i anspråk från deras operativa arbete, samt att de inte förstår syftet 
med dessa. Detta får konsekvenser av att de inte genomför alla arbetsuppgifter i 
förändringsarbetet. Vi kan här se hur för många artefakter i form av olika 
uppföljningsdokument och rapporter bidrar till ett hinder vid en förändrad 
ledarskapskultur. Detta på grund av att arbetsuppgifterna inte har kopplats till ett 
tydligt syfte där anställda kan förstå varför de skall göra dessa rapporter. 
 

När vi granskar Malmen ur i ett genusperspektiv kan vi se hur organisationen idag 
delvis präglas av en kultur som inte är attraktiv för kvinnor samt att kunskapsnivån 
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inom genus i organisationen är varierande. Malmen behöver fortsätta arbeta mot en 
förändrad kultur ur ett genusperspektiv. Genom att involvera de anställda i en 
diskussion kring genus istället för att ”bara” berätta för dem hur de ska göra och 
agera utövas ett praktiskt delat ledarskap där den önskvärda ledarskapskulturen 
sprids (Salzer-Mörling, 1998). Vi menar även att praktiskt ledarskap i form av 
exempelvis utbildning på detta sätt bidrar till att skapa identitet och positionering, 
en kultur där kön inte spelar någon roll för hur lämplig en individ är för en viss roll. 
På detta sätt menar vi att ledarskap är ett sätt att sprida önskvärda visioner om 
jämställdhet samt en ledarskapskultur som möjliggör en ökad andel kvinnor inom 
Malmen, något som i förlängningen kan bidra till en lönsammare organisation. 
 

5.6 DISKUSSION KRING VÅRT BIDRAG TILL FORSKNING 

Likställt med Pye (2005) menar vi att det finns en problematik i att studera ledarskap 
som en individ istället för en process. I denna studie adresserar vi detta problem 
genom att belysa hur ledarskap kan identifieras utifrån att studera sociala 
interaktioner och handlingar. Vi bygger vidare på teorier om ledarskap som en 
praktisk process (ex. Carroll, Leny & Richmond, 2008; Crevani, Lindgren & 
Packendorff, 2010; Knights & Willmott, 1992), där ledarskap är en social 
konstruktion som utarbetas av flera personer. Vi utvidgar även dessa teorier och 
bygger vidare på forskning om praktiskt ledarskap som en social konstruktion av 
kulturskapande. I analysen har fokus riktats mot kulturella parametrar av ledarskap 
och hur dessa påverkar föreställningen om ledarskap i organisationer. Vi har 
genererat kunskap och byggt vidare på begreppet ledarskapskultur (Packendorff, 
2013), där vi har skapat kunskap om vilka möjligheter och utmaningar en förändrad 
ledarskapskultur ställs inför, samt hur dessa kan hanteras. I studien har vi därmed 
kunnat identifiera och skapa kunskap om hur en ledarskapskultur kan förändras när 
den praktiskt utövas i det operativa arbetet mellan anställda. Vi har även haft 
möjlighet att belysa hur kulturella förändringar av ledarskapet i form av artefakter 
båda kan möjliggöra och hindra ett införande av en ny ledarskapskultur, samt att 
subkulturer kan hindra införandet av en ledarskapskultur. Studien bidrar även med 
kunskap kring praktiskt ledarskap ur ett genusperspektiv. Ledarskap, 
organisationskultur och genus är tre väletablerade forskningsområden, men då 
ledarskapskultur är ett relativt outforskat område är även kopplingen mellan 
ledarskapskultur och genus ny och ouppmärksammad. Genom att belysa och 
studera ledarskapskultur ur detta perspektiv knyter vi ihop dessa två 
forskningsområden. I vår studie konstaterar vi att en ledarskapskultur kan förändras 
via ett praktiskt förmedlande av visioner och värderingar. 
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Analysen av studiens resultat har dessutom påvisat att de utmaningar organisationer 
ställs inför korrelerar starkt med en brist av identitetsskapande. När anställda inte 
förstår sin roll, vad deras arbete syftar till eller vad deras arbete bidrar med, kan vi se 
en brist i ledarskapet där en förändrad ledarskapskultur möter hinder vid införandet. 
Studiens resultat har visat hur anställda inte kan sammankoppla arbetet med att 
förändra en ledarskapskultur till identiteten i det operativa arbetet och blir därför 
missnöjd, samt inte genomför sina arbetsuppgifter. Vi menar därför att denna studie 
bevittnar och bygger vidare på Larsson och Lundholms (2010) definition om 
ledarskap som en process av identitetsskapande för anställda och förena dem till 
gemensamma värderingarna och visionerna. För att organisationer skall ha möjlighet 
att hantera en förändrad ledarskapskultur och arbeta med förändringsarbetet som en 
operativ uppgift, i form av ett praktiskt ledarskap, menar vi därför att fokus bör 
riktas mot att skapa identitet för anställda och ansluta dem till gemensamma visioner 
och värderingar i den nya ledarskapskulturen. 
 
 

  



 68 

6. SLUTSATSER 
I denna studie var vår ambition att bidra med kunskap om vilka möjligheter och 
utmaningar en förändrad ledarskapskultur ställs inför och hur dessa kan hanteras.  
Resultatet visar att vi genom att se ledarskap som en praktisk process synliggör hur 
en ledarskapskultur i sociala interaktioner möjliggör och kan hantera problematiken 
med att förändra och etablera en ledarskapskultur. Resultatet visar även utmaningar 
med att förändra företagets gemensamma visioner och värderingar, så att de 
stämmer överens med de övergripande strategiska målen som den förändrade 
ledarskapskultur skall åstadkomma. Om den gemensamma visionen av ledarskap 
bygger på antaganden som inte återspeglar de strategiska målen, finns en risk att en 
icke eftertraktad ledarskapskultur skapas i praktiken. En annan aspekt att beakta vid 
en implementation av en förändrad ledarskapskultur är subkulturer, då dessa kan 
hindra den gemensamma ledarskapskulturen från att spridas och förändras. 
 
Studien visar även att det finns både utmaningar och möjligheter vid införandet och 
användandet av kulturens artefakter vid en förändrad ledarskapskultur. I denna 
studie har vi sett hur artefakter, i detta fall handlingsplaner, aktivitetsplaner och 
mötesagenda, möjliggör ett praktiskt utövande av en ledarskapskultur och att en 
ledarskapskultur kan förändras. Resultatet visar även hur en för stor volym av nya 
artefakter, i form av uppföljning- och statistikrapporter, kan skapa ett hinder i 
förändringsprocessen genom att gruppmedlemmar inte kan se hur dessa är 
kopplade till deras praktiska arbete. 
Genom att utarbeta ett praktiskt ledarskap kan ledarskapskultur förändras ur ett 
genusperspektiv. 
 
Vi har kunnat konstatera att ledarskap inte bara kan tolkas som en process av 
kulturskapande, utan även identitetsskapande, och på så sätt utgör ett kraftfullt 
verktyg i arbetet med att förändra en ledarskapskultur. Vi menar att praktiskt 
ledarskap exempelvis bidrar till att skapa identitet och en kultur där kön är 
irrelevant för hur lämplig en individ är för en viss roll, exempelvis att gruvarbete 
lämpar sig för kvinnor likväl som för män. På detta sätt kan organisationer utarbeta 
ett praktiskt ledarskap genom att förändra ledarskapskultur även ur ett 
genusperspektiv.  
 
Slutligen visar även studien att de utmaningar och möjligheter som identifierats kan 
hanteras genom att skapa identitet och ansluta dem till gemensamma visioner och 
värderingar. En slutsats som bygger vidare på Larsson och Lundholms (2010) 
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definition av ledarskap: som en process av att skapa identitet för anställda och 
ansluta dem till gemensamma värderingar och visioner. 
 

6.1 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Denna forskning har genomförts med syfte att skapa kunskap om vilka möjligheter 
och utmaningar förändrad ledarskapskultur ställs inför och hur dessa kan hanteras. I 
studiens resultat har vi funnit ett flertal utmaningar och möjligheter vid denna 
förändringsprocess, samt gett förslag på hur dessa kan hanteras. 
 
Forskningen har genomförts som en fallstudie där vi via intervjuer och observationer 
samlat in empiriskt material som sedan analyserats utifrån litteratur inom ledarskap, 
kultur och genus. Studien har genomförts med en abduktiv ansats där empiri och 
teori fått råda samtidigt och smalna av varandra. Detta har varit nyttigt då vi inledde 
arbetet med en relativt öppen frågeställning, där både syfte och problem formulerats 
om flera gånger under tidens gång. Tack vare detta har vi landat i en forskningsfråga 
som känts relevant och aktuell. Datainsamlingen har skett genom både intervjuer 
och observationer och vi anser att dessa tekniker har kompletterat varandra väl. 
Respondenternas svar i intervjuerna har kunnat jämföras med observationerna och 
på så sätt har vi kunnat styrka eller ifrågasätta delar i analysen. Samtidigt vill vi 
poängtera svårigheten i att göra objektiva och korrekta beskrivningar av 
verkligheten i kvalitativa studier och vi har i denna studie aktivt försökt att 
genomföra studien på ett sådan vetenskapligt sätt som möjligt. 
 
Då begreppet ledarskapskultur är nytt och oexploaterat finns relativt lite litteratur att 
tillgå, det är därför svårt att styrka studiens resultat av tidigare genomförd forskning. 
Däremot har vi kommit fram till ett resultat till stor del bygger vidare på Larsson och 
Lundholms (2010) studie om ledarskap som en process att skapa identitet för 
anställda och på så sätt ansluta dem till gemensamma värderingar och visioner. Vår 
studie visar att en utmaning finns i att förändra visioner och värderingar så att dessa 
återspeglar de strategiska mål som skall uppnås med hjälp av den förändrade 
ledarskapskulturen. Vidare konstaterar vi att kulturella artefakter utgör både en 
möjlighet och en utmaning, samt att subkulturer riskerar att hindra den 
gemensamma ledarskapskulturen från att spridas. En viktig slutsats är att de 
utmaningar och möjligheter som identifierats kan hanteras genom att skapa identitet 
och ansluta dem till gemensamma visioner och värderingar, vilket är ett resultat som 
bygger vidare på Larsson och Lundholms (2010) definition av ledarskap. 
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Fallstudien har genomförts på enbart ett företag, och på tre av detta företags 
verksamheter, vilket givetvis begränsar studiens resultat. Vi anser att det kan vara 
svårt för andra att ta till sig av studiens resultat och slutsatser, och överförbarheten 
bedöms därför som relativt låg. Det hade varit intressant att genomföra samma 
studie på flera enheter inom företaget och kanske framför allt på flera företag.    
 
På grund av att befintlig forskning inom området ledarskapskultur är i stort sett 
obefintlig, samt det faktum att fallstudien begränsats till enbart ett företag, bedöms 
även studiens teoretiska bidrag som relativt litet. Vi anser däremot att vår studie 
öppnar upp för vidare studier av förändring av ledarskapskulturer och att den kan 
ge indikationer om fokusområden för dessa. En reflektion som gjorts under 
forskningen är exempelvis huruvida det har någon inverkan om implementationen 
av förändrad ledarskapskultur genomförs självständigt eller initieras av ledningen. I 
vår studie har bägge varianterna förekommit och vissa indikationer har pekat på att 
detta har medfört olika resultat. Det vore också intressant att undersöka dynamiken 
kring subkulturer inom ledarskapskulturer vidare, exempelvis hur organisationer i 
praktiken kan arbeta för att motverka att dessa styr verksamheten, mer än den 
gemensamma kulturen.  
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APPENDIX 1 - INTERVJUFRÅGOR 

ALLMÄNT 
-‐ Namn 
-‐ Ålder 
-‐ Befattning 
-‐ När började du arbeta på Malmen? 
-‐ Var har du arbetat tidigare? 
-‐ Vad var dina arbetsuppgifter då? 

 
Ledarskap 

-‐ Hur ser ledarskapet ut på Malmen? Hierarkiskt? Decentraliserat? 
-‐ Hur utspelar sig din roll som ledare på Malmen? 
-‐ Vad är utmärkande för ledarskapsstilen på Malmen? 
-‐ Vad är bra ledarskap? Var hämtar du inspiration, vilka är dina förebilder, 

dåliga exempel etc?  
-‐ Vad tänker du kring begreppet organisationskultur? 
-‐ Hur ser du på kopplingen mellan ledarskap och Malmens 

kultur/värderingar? 
-‐ Hur tror du att dagens ledarskapskultur på Malmen har påverkats av 

Malmens historia? 
-‐ Känner du att dina medarbetare vill ta eget ansvar? 
-‐ Är du trygg i att delegera uppgifter till dina medarbetare? 
-‐ Är du bekant med termen relationellt ledarskap? 
-‐ Hur använder du din roll som ledare för att effektivisera arbetet? 
-‐ Finns det några hinder i ledarskapet (hur ni leder organisationen) som 

påverkar effektiviteten?  
-‐ Hur skulle det kunna optimeras? / På vilket sätt är det optimerat? 

Organisationsfilosofin, POF 
-‐ Varför infördes POF? 
-‐ Har det skett någon positiv förändring i ledarskapet i och med POF som 

effektiviserat arbetet eller underlättat sättet att arbeta? 
-‐ Hur implementerades POF på din enhet? 
-‐ Vilka förändringar har skett sedan POF infördes? 
-‐ Har ditt sätt att leda förändrats i och med POF? 
-‐ Har din roll som ledare förändrats sedan POF? 
-‐ Hur märks POF i ditt/din enhets dagliga arbete? 

Kultur 
-‐ Hur skulle du beskriva Malmens organisationskultur? 
-‐ Vilka anser du är Malmens kärnvärden?  
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-‐ Vilka styrkor/svagheter ser du i Malmens kultur? 
-‐ Hur påverkar Malmens historia det operativa arbetet? 
-‐ Vilken betydelse har faktorer såsom kön, ålder, utbildning etc? 
-‐ Agerar du som ledare på olika sätt beroende på situation, person du tilltalar, 

grupp etc? 
-‐ Vilken kultur önskar du sprida till dina anställda? Hur gör du det? 

Genus 
-‐ Hur anser du att balansen mellan kvinnor och män är? 
-‐ Hur arbetar ni/du för att attrahera fler kvinnor till Malmen/öka 

mångfalden? Hur prioriteras denna fråga? 
-‐ Vad tror du krävs för att attrahera fler kvinnor till Malmen? 
-‐ Har du fått någon utbildning inom genus/mångfald på Malmen eller 

tidigare? 
 
 


