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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en organisation kan arbeta med 
sin rekryteringsprocess, sitt ledarskap och sin organisationskultur för att främja de fyra 
ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus. Uppsatsen är genomförd på 
Gekås Ullared AB och inriktar sig på rekrytering, ledarskap och organisationskultur. Data 
samlades in genom intervjuer och enkäter. Totalt har tio intervjuer utförts samt en 
enkätundersökning med 142 deltagare. Resultatet i relation till tidigare forskning och teorier 
visade att utvecklingsmöjligheter finns inom de undersökta områdena, till exempel 
framtagning av en för Gekås gemensam kompetensmodell, utbildning i transformativt 
ledarskap samt fortsätta att utveckla en stödjande och öppen organisationskultur.         
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Abstract 

 
The purpose of this study is to gain a better understanding of how an organization can work 
with their recruitment process, its leadership and its organizational culture to promote the four 
guidingprinciples teamwork, initiative, common sense and customerfocus. The study is 
conducted at Gekås Ullared AB, focusing on recruitment, leadership and organizational 
culture. Data were collected through interviews and questionnaires. A total of ten interviews 
were conducted, and a survey with 142 participants. The results in relation to previous 
research and theory showed that there are opportunities for development available in the 
studied areas, such as the development of a common model of competence for Gekås, training 
in the transformative leadership and continuing to develop a supportive and open 
organizationalculture. 
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 detta inledande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av uppsatsen och den undersökta 
organisationen. Därefter presenteras syfte och frågeställningar.  
 

 
I en organisation där det ständigt sker förändringar är målet att rekrytera medarbetare med 
egenskaper som samarbets- och anpassningsförmåga. Dessa medarbetare ska kunna hantera 
oförutsägbara förändringar och samverka effektivt med andra individer. (Moss, Dowling & 
Callanan, 2009) Enligt Robbins och Judge (2009) ger en ledare riktning genom att utveckla en 
vision av framtiden och inspirerar sedan sina medarbetare till att nå denna vision och komma 
över de hinder som finns på vägen dit. En organisationskultur kan också vara en viktig faktor 
för att förklara organisationens framgång, (Deal & Kennedy, 1982; Peters & Waterman, 2004) 
då den kan bidra till att de anställda känner gemenskap och tillhörighet (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). Enligt författarna till denna uppsats är dessa tre områden viktiga för att personalen ska 
trivas, utvecklas och stanna kvar i organisationen. Därför bygger denna uppsats på tre 
huvudteman: rekryteringprocess, ledarskap och organisationskultur.  
 
En enligt författarna fascinerande organisation som ständigt växer, förändras och slår nya 
försäljningsrekord trots lågkonjuktur och sämre tider är Gekås Ullared AB. I fortsättningen 
kommer Gekås Ullared AB att benämnas endast som Gekås. Gekås är Skandinaviens största 
varuhus och grundades 1963. Deras affärsidé är att vara ett varuhus och turistmål som 
erbjuder ett brett utbud av rätt varor till rätt priser. Gekås har över fyra miljoner besökare 
årligen och i och med det är de Sveriges största utflyktsmål. I koncernen ingår förutom 
varuhuset också Göran Karlssons Motormuseum AB samt Gekås Ullared Stugby och 
Camping AB. Gekås har cirka 550 heltidsanställda och i högsäsong, på sommaren och hösten, 
ökar personalstyrkan till ungefär dubbelt så många, cirka 1200 personer. (www.gekas.se) 
 
För att leva upp till sin affärsidé och kundernas förväntningar har Gekås ledning tagit fram 
fyra ledstjärnor i samarbete med en extern konsult, de anställda på Gekås samt invånare i 
Ullared. Stor vikt ligger vid att medarbetarna agerar utifrån dessa. Ledstjärnorna är Laganda 
som innebär att alla ställer upp för varandra, visar respekt och förtroende och samarbetar för 
att skapa delaktighet och trygghet. Handlingskraft som innebär att medarbetaren är effektiv 
och visar initiativförmåga genom att lösa problem och fatta egna beslut. Medarbetaren bör stå 
med båda fötterna på jorden, vilket ingår i ledstjärnan Sunt förnuft, där självklarheter 
tydliggörs och egenskaper som lyhördhet och förståelse framträder. Kundfokus innebär att 
medarbetaren ska finnas till för kunden och genom att ha en drivkraft och rätt inställning 
kunna ge en god service och överträffa alla förväntningar. Tabellen nedan sammanfattar 
Gekås ledstjärnor och deras innebörd.  
 

Tabell 1: Gekås ledstjärnor 

Ledstjärna Agerande Innebörd 

Laganda 
Alla ställer upp och 
bidrar 

Gemenskap, kamratskap, samarbete, hjälpsamhet, 
delaktighet, sammanhang, trygghet, prestigelöshet, respekt 
och förtroende. Se och bekräfta varandra. 

Handlingskraft 
Se problemet. Lös 
problemet 

Initiativförmåga, ledarskap, tydlighet, tempo, action, 
beslutskraft, effektivitet, prioritering, frihet under ansvar. 

Sunt förnuft 
Tydliggör 
självklarheterna 

Enkelhet, magkänsla, lyhördhet, förståelse, tradition, 
handledning, rutin, ramverk, korta beslutsvägar, fötterna på 
jorden. 

Kundfokus 
Vi finns till för 
kunden 

Inställning, drivraft, kundglasögon, ödmjukhet, överträffa 
förväntningarna, små detaljer, ögonkontakt, service, miljö, 
utbud. 

I 
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Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en organisation kan arbeta med 
sin rekryteringsprocess, sitt ledarskap och sin organisationskultur för att främja de fyra 
ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus. Utifrån detta syfte har 
följande frågeställningar tagits fram: 
 

• Vilka verktyg bör en organisation använda för att hitta rätt person till rätt plats?  
 

• Vad bör arbetsledare i en organisation göra för att uppmuntra och utveckla 
medarbetarna i riktning mot de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft 
och kundfokus? 

 
• Vad bör en organisationskultur innehålla för att främja de fyra ledstjärnorna laganda, 

handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus och hur upprätthålls den? 
 
Fortsättningen av uppsatsen inleds med en teoretisk beskrivning av huvudtemana på vilka 
uppsatsen grundas. För att få svar på ovannämnda frågeställningar har författarna genomfört 
intervjuer med arbetsledare och en enkätundersökning bland personalen, som beskrivs i 
metodavsnittet. Därefter följer ett resultatavsnitt där intervju- och enkätresultat redovisas. 
Slutligen förs en diskussion där teori och resultat vävs samman för att mynna ut i 
åtgärdsförslag och fortsatt forskning.          
 
 

vsnittet nedan innehåller en teoretisk referensram utifrån de tre huvudtemana: 
rekryteringsprocess, ledarskap och organisationskultur. Varje tema avslutas med en 
kort sammanfattning.  

 
 
 
Rekryteringsprocess 
För att hitta rätt individer med rätt egenskaper krävs det noggranna och väl genomtänkta 
insatser vid rekrytering (Lindelöw, 2008). En rekrytering är en sammanfattning av alla 
metoder som finns för att hitta och komma i kontakt med en tilltänkt anställd för en utlyst 
tjänst (Mabon, 2004). Enligt Lindelöw (2008) är en rekrytering en strategi som avgör 
organisationens framtid. Förluster och kostnader för en felaktig rekrytering kan bli omfattande 
både för organisationen och för den sökande. En felrekrytering kostar i genomsnitt ca 700 000 
kr och den siffran förväntas stiga med mer ansvarfulla befattningar. För att minska dessa 
förluster kan organisationen använda sig av en kompetensbaserad personalstrategi där 
processen delas upp i tre steg: förberedelse, urval och fortlöpande utveckling. Denna strategi 
bör användas både när det gäller tillsvidare- och visstidsanställning då en visstidsanställning 
ofta övergår till en tillsvidareanställning och det kan vara svårt att inte anställa en person som 
vunnit lojalitet men som är mindre produktiv.  Kompetensbaserad personalstrategi bygger på 
att ett företags mål bryts ned till delmål och ansvarsområden för olika befattningarna för att 
sedan identifiera de krav som krävs av befattningshavaren när det gäller kompetens, 
utbildning, kunskap och erfarenhet. Därefter kan en kunskapsinventering genomföras för att 
se om dessa egenskaper finns inom organisationen. Företaget kan även bygga upp system, till 
exempel för medarbetarsamtal och feedback, som uppmuntrar och gynnar utveckling i rätt 
riktning. (Lindelöw, 2008)  
 
 

A 
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Behovsanalys 
För att få en god kvalitet i rekryteringsarbetet krävs det enligt Lindelöw (2008) en bra grund, 
vilket utgörs av en behovsanalys. Flach (2006) menar att behovsanalysen ska användas som 
underlag för kravspecifikationen, som beskrivs nedan, för att sedan använda denna för att hitta 
lämpliga personer för den lediga befattningen. I en behovsanalys tydliggörs mål och krav av 
verksamhet och befattning. Exempel på detta kan vara hur arbetsuppgifterna ser ut och vilka 
färdigheter som krävs för att utföra dessa. Konsekvenser av att inte göra en behovsanalys är 
främst den höga kostnaden för en eventuell felrekrytering. För att undvika detta krävs det att 
organisationen tillhandahåller metoder, utbildning och strukturer för arbetet med 
behovsanalyser. När en behovsanalys upprättas är det viktigt med flera olika perspektiv och 
därför är det en fördel om förberedelsearbetet görs av en så kallad rekryteringsgrupp, som 
representerar befattningshavarens kommande kontaktytor, exempelvis överordnad, kollega 
med likvärdig befattning och representanter från andra avdelningar. Behovsanalysen görs i två 
steg, mål- och ansvarsbeskrivning samt kravspecifikation. Mål- och ansvarsbeskrivningen kan 
i sin tur delas in i tre områden, verksamhetens mål, befattningshavarens mål samt aktiviteter 
och arbetsuppgifter. (Lindelöw, 2008) Enligt Lindelöw (2008) bör en kravspecifikation 
specificera vilka krav som ställs på den person som söks för den aktuella befattningen. 
Områden som kan ingå är utbildning, kunskap, kompetens, erfarenhet, praktiska 
förutsättningar samt intressen och utvecklingspotential. För att få fram kunskapskraven 
specificeras teoretiska och praktiska kunskaper som lärts in genom exempelvis egna intressen, 
utbildning och praktiska erfarenheter, till exempel data- eller språkkunskaper. För att veta 
vilka krav som ska ingå gällande kompetensen i kravspecifikationen kan organisationen 
använda sig av ett praktiskt verktyg, en så kallad kompetensmodell (bilaga 1). Kompetens är 
en individs förhållningssätt mellan färdigheter och personlighet, hur personligheten 
kompletterar färdigheterna. För att lyckas föra in den önskade kompetensen in i ett företag är 
det viktigt att alla i organisationen ser på kompetens på ett liknande sätt, att de har samma 
uppfattning om vad som behövs och vad det betyder. En kompetensmodell ska användas som 
ett levande dokument som ständigt förändras i takt med organisationens utveckling. 
(Lindelöw, 2008) 
 
 

Critical incidents och STAR-tekniken 
Både Lindelöw (2008) och Mabon (2005) tar upp en metod som kallas Critical Incidents (CI) 
eller på svenska kritiska händelser, som används för att identifiera kritiska moment som är 
avgörande för om arbetet utförs i enlighet med dess mål eller inte. Metoden kännetecknas av 
identifikation av bra respektive dåligt beteende i en given arbetssituation. Dessa kritiska 
moment ska vara verkliga händelser och rekryteringsgruppen, se beskrivning ovan under 
rubriken Behovsanalys, ska ha detaljerade kunskaper om händelsen. Exempel på ett kritiskt 
moment kan vara ett svårt samtal med en kund eller anställd. Metoden används med fördel när 
urval ska ske och vid förberedelse av anställningsintervjuer genom att den sökande tillfrågas 
hur denne hade agerat i den kritiska situationen och att sedan svaret utvärderas i förhållande 
till den utarbetade kravspecifikation som tagits fram i rekryteringsgruppen. En liknande 
metod för att få fram exempel på önskade beteenden är den så kallade STAR-tekniken. STAR 
står för Situation, Target, Action och Result, det vill säga situation, mål, agerande och resultat 
och går ut på att den sökande ombedes beskriva en verklig situation inom ett relevant 
kompetensområde. Den sökande får beskriva vilka mål denne hade med situationen och vad 
denne försökte åstadkomma, därefter får den sökande beskriva sitt agerande och vilket resultat 
som uppnåddes. (Lindelöw, 2008) 
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Personbedömning 
Enligt Kahlke och Schmidt (2002) är syftet med en anställningsintervju att samla information 
om den sökande för att kunna göra en bedömning. En anställningsintervju är en av metoderna 
för att samla fakta till en personbedömning, där en delvis strukturerad frågemall är en fördel 
att använda för att fånga alla relevanta kompetenser. Fler metoder som Lindelöw (2008) 
nämner är bland annat olika kunskaps- och personlighetstest, arbetsprover och 
referenstagningar och denne menar att desto fler metoder som används vid en rekrytering 
desto bättre kan en persons kompetens säkerhetsställas.  Det är också en fördel att vara fler 
personer vid en intervju, då de får samma information och kan utifrån olika perspektiv 
diskutera och tolka denna. Detta bör ske direkt efter en intervju för att inte information ska gå 
förlorad. (Kahlke & Schmidt, 2002)  
 
För att förenkla och få en direkt koppling till kravspecifikationerna kan en organisation 
använda sig av ett databaserat strukturerat CV. Detta innebär att den sökande registrerar sitt 
personliga brev och CV direkt i organisationens databas.  Denna kan oftast den sökande nå 
via företagets hemsida där specifika frågor som är av intresse för organisationen kan ställas. 
Databasen kan på det viset bidra till att organisationen får ett bra underlag och att tydliggöra 
de krav som ställs på den sökande. På detta viset får även alla sökande samma information 
och objektiviteten i rekryteringsprocessen ökar. (Lindelöw, 2008) 
 
 

Personlighet 
Personlighet kan beskrivas på flera sätt och definitionen som används i denna uppsats är den 
av Landy och Conte (2010:97) som lyder  
 

… en individs karakteristiska beteenden och känslor, generellt stabila över tid och under 
olika omständigheter; en individs vanliga sätt att respondera. 

 
The Big Five eller Femfaktormodellen (tabell nedan) som den även kallas på svenska är en 
modell som sammanfattar personlighetsdimensionerna i fem olika kategorier: känslomässig 
instabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Sedan 1980-talet råder i 
relativt hög grad konsensus bland forskare om att det är sannolikt att det finns fem 
grundläggande personlighetsegenskaper. (Fahlke & Johansson, 2007) Även andra källor 
refererar till att konsensus råder kring att det är the Big Five-egenskaperna som fångar det 
mesta av det som personlighet kännetecknas av idag. (Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson 
& Loftus, 2003; Robbins & Judge, 2007; Mabon, 2005) En individs personliga egenskaper 
kan kopplas till arbetsprestation, för att se vilken personlighet som passar ihop med olika 
yrken (Barrick & Mount 1991). Prestation definieras som handlingar eller beteenden relevanta 
för organisationens mål: mätt i termer av varje individs skicklighet (Landy & Conte, 2010). 
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Tabell 2: Femfaktormodellen ”The Big Five” (Fahlke & Johansson 2007:34)  
Egenskaper Låg grad Hög grad 

Känslomässig 
instabilitet 

Lugn, avslappnad, tillfreds 
med sig själv och uppfattas 
ofta ha ett gott självförtroende 

Ängslig, känslosam och 
osäker, påverkar humöret och 
ger ett instabilt intryck 

Utåtriktning 
Distanserad, reserverad, 
tillbakadragen och 
uppgiftsorienterad 

Sällskaplig, optimistisk, 
pratsam, risktagande och 
impulsiv 

Öppenhet 
Jordnära, konventionell, inte 
så analytisk och ger ett intryck 
av att ha begränsade intressen 

Allmänintresserad, nyfiken, 
okonventionell, fantasifull 
och kreativ 

Vänlighet 

Oartig, misstänksam, cynisk, 
inte så samarbetsvillig, 
tillmötesgående och hamnar 
ofta i sociala konflikter 

Förlåtande, välvillig, omtyckt 
av andra, konfliktundvikande 
och hjälpsam 

Målmedvetenhet 

Försumlig, lat, opålitlig, 
vårdslös, livsnjutare och utan 
tydlig målinriktning i livet 

Punktlig, pålitlig, uthållig, 
disciplinerad, ambitiös, 
arbetar hårt och bryter sällan 
mot regler 

 
Författarna av denna uppsats kommer i fortsättningen att använda sig av en direkt 
översättning av de engelska orden för de fem olika personlighetsegenskaperna; neuroticism, 
extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet.  
 
Barrick och Mount (1991) gjorde en metaanalys år 1991 byggd på 117 studier med syftet att 
undersöka förhållandet mellan de fem personlighetsegenskaperna, the Big Five, och 
arbetsprestation i olika yrkeskategorier. Fem yrkesgrupper undersöktes i studien, bland annat 
ingenjörer, poliser, ledare, försäljare och undersköterskor. Även tre typer av 
arbetsprestationskriterier undersöktes: arbetsskicklighet, inlärningsskicklighet och 
personalinformation (lön, titel). I metaanalysen gjordes flera analyser, bland annat 
analyserades validiteten för de fem personlighetsdimensionerna för varje yrkeskategori och 
för varje arbetsprestationskriterium. Barrick och Mount (1991) gör antaganden om att de två 
personlighetsegenskaperna samvetsgrannhet och emotionell stabilitet skulle vara signifikanta 
prediktorer för alla arbetsprestationskriterier i alla yrkeskategorier samt även att övriga 
personlighetsegenskaper skulle ha samband med arbetsprestation, dock bara för vissa arbeten 
och för vissa kriterier. Som exempel gavs att extraversion och vänlighet antas ha samband 
med prestation i yrken som innebär mycket kontakt och samarbete med andra individer, 
försäljare och ledare, samt att öppenhet antas ha samband med inlärningsskicklighet. 
Resultatet visade att samvetsgrannhet är en signifikant prediktor av arbetsprestation i alla 
yrkeskategorier och av de tre arbetsprestationskriterierna. Detta var den mest betydande 
upptäckten i studien. Dock fanns inget stöd för den delen av hypotesen om avsåg emotionell 
stabilitet. Extraversion hade samband med arbetsprestation i de två yrkena ledare och 
försäljare, dock var sambandet mellan vänlighet och yrken med mycket kontakt och 
samarbete lågt. Öppenhet förutsade inlärningskriteriet, vilket även extraversion gjorde. Att 
vara öppen för att lära sig nya saker har visat sig underlätta inlärning, resultatet kan då bero på 
det. Emotionell stabilitet var den egenskap som var minst signifikant. Vänlighet synes inte 
vara signifikant gällande att förutsäga arbetsprestation, inte ens i yrkesgrupper som ställer 
krav på socialt kunnande. (Barrick & Mount, 1991) I en studie, en metaanalys, av Salgado 
(1997) påvisades dock att extraversion, öppenhet och vänlighet hade samband med prestation 
i yrken med interpersonella inslag. 



~ 6 ~ 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att en felrekrytering är kostsam, både i tid och i pengar. För att 
undvika en sådan kan en kompetensbaserad personalstrategi användas där organisationen 
medhjälp av en rekryteringsgrupp utarbetar en behovsanalys och exempel på situationer som 
används i STAR- och CI-teknikerna. Ett webbaserat sökverktyg underlättar urvalet genom att 
detta kan kopplas till kravspecifikationen. Intervjuer bör kompletteras med referenstagning 
och någon form av personlighetstest för att fånga den sökandes kompetens och personlighet 
ytterligare.       
 
 
Ledarskap 
Författarna till denna uppsats har valt att som utgångspunkt ha en definition på ledarskap som 
lyder: 
 

Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras 
tänkande, inställning och uppförande. (Jacobsen & Thorsvik, 2008:451) 

 
Denna definition bygger på att ledarskap är något som tillämpas och kan så göras av både en 
eller flera personer som nödvändigtvis inte behöver ha en ledande ställning. I ett ledarskap är 
syftet att få andra medmänniskor att agera på ett sätt som gör att organisationen når sina mål. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
 
 

Transformativt Ledarskap 
En utmärkande ledarstil som forskning kommit fram till gällande vilken påverkan ledarstilen 
har på medarbetaren, är en relations- eller demokratisk ledarstil. Denna ledarstil går ut på att 
skapa bra relationer mellan ledare och medarbetare och låta medarbetaren vara med i 
processen där denne kan påverka arbetssätt, beslut och diskutera problem som uppstår. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008) Denna ledarstil benämns även som ett transformativt ledarskap. 
Det transformativa ledarskapet består av fyra delar: 
 
1. Inspirerande motivation - möjligheten att motivera och vädja till andras känslor 
2. Idealiserad inflytande - möjligheten att få respekt från andra  
3. Individuellt stöd - möjligheten att stödja medarbetarnas unika utvecklingsbehov  
4. Intellektuell stimulans - förmåga att stimulera medarbetarnas önskan att lära och utvecklas. 
(Landy & Conte, 2007)  
 
Enligt forskning är transformativa ledare effektiva ledare. Ledare som främjar stödjande 
relationer får medarbetarna mer motiverade och underlättar mer positiva och mindre negativa 
känslor bland dessa samt skapar mer gynnsamma utvärderingar av stressande aktiviteter bland 
medarbetarna. Medarbetarna tenderar att ha lägre spänningsnivåer när ledare använder sig av 
uppmuntran och delegering (ökad delaktighet). Transformativa ledare anses ge det 
nödvändiga stödet till medarbetarna samtidigt som de tillgodoser medarbetarens unika 
utvecklingsbehov. (Landy & Conte, 2007) Forskning som granskat medarbetares attityder har 
visat att transformativt ledarskap är relaterat till högre arbetstillfredsställelse och optimism 
samt mindre frustration. I en studie där 214 deltagare från ett universitet i USA ingick ville 
forskarna bland annat ta reda på hur transformativt ledarskap påverkar resultatet av en 
stressande aktivitet där hänsyn togs till negativa och positiva känslor. I överensstämmelse 
med teori visade denna undersökning delvis att transformativa ledare har förmåga att reducera 
negativa känslor och ge en positiv inverkan på individens prestation. (McColl-Kennedy & 
Anderson, 2002) En ledare kan för att lyfta medarbetaren och undvika instabil självkänsla 
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arbeta med ett transformativt ledarskap där denne skapar delaktighet, inspirerar till 
motivation, ger varje medarbetare ett personligt erkännande och på så vis förbättrar den 
anställdes anpassningsförmåga (Moss et al., 2009). 
 
 

Ledarskap och hälsa 
Många vetenskapliga artiklar och litteratur tar upp problematiken med en stressfylld 
arbetssituation. I en avhandling skriven av Nyberg (2009) var syftet att utforska relationen 
mellan chefers ledarskap samt stress, hälsa och andra hälsorelaterade utfall bland 
medarbetarna. För undersökningen användes frågeformulär där medarbetarna bedömde sina 
ledare i fem studier. Resultatet visade att den ledarskapsstil som främjar medarbetarnas hälsa 
är att ge dem tillräcklig information, befogenheter och låta dem arbeta självständigt. Det är 
även hälsofrämjande att uppmuntra till utveckling och ge socialt stöd. Den typ av ledarskap 
som var negativt för hälsan var aktivt destruktivt beteende där cheferna var diktatoriska, 
oärliga och ovänliga. Även när ledaren hade ett passivt destruktivt beteende, ett så kallat låt gå 
ledarskap, var det negativt för hälsan. Med detta resultat konstaterades att ett dåligt ledarskap 
var en hälsorisk för medarbetaren. (Nyberg, 2009) 
 
 

Ledarskap och empowerment  
Potterfield (1999) menar att för att en ledare ska uppnå ett bra ledarskap bör denne få den 
anställde att finna mening och kontroll i sin arbetssituation. I ledarskapsforskning talas det 
ofta om empowerment. Ett psykologiskt perspektiv på empowerment förklaras av Potterfield 
(1999) där denne utgår ifrån Conger och Kanugo (1988 ref. i Potterfield, 1999) Thomas och 
Velthous (1990 ref. i Potterfield, 1999) och Spreitzer (1992 ref. i Potterfield, 1999) och räknar 
upp fyra olika aspekter som tillsammans bildar en sammanlagd känsla av empowerment. En 
individ känner sig ”empowered” när denne:  
 
1. Finner en mening i sin arbetsrollsituation  
2. Känner effektivitet i förhållande till sin förmåga och kapacitet att prestera  
3. Har en känsla för beslutsamhet med hänsyn till tillhandahållna medel, för att prestera 
önskat resultat inom sin arbetsroll  
4. Upplever kontroll över önskat resultat som gör att denne har inflytande över arbetsmiljön i 
stort  
(Potterfield, 1999) 
 
Jacobsen (2005) liknar begreppet empowerment med individuellt hänsynstagande och 
förklarar ordet som att makten överförs till de olika nivåerna i organisationen. Därefter 
genomförs en uppföljning för att organisationen ska försäkra sig om att den anställde klarar av 
den nya befogenheten. Ledarens roll blir därmed en lagledare eller coach där denne tar hänsyn 
till individens kompetensnivå och ger den anställde lagom svåra arbetsuppgifter som upplevs 
som en utmaning. I en studie där frågan är ”hur påverkar ledarskapet den anställdes 
innovativa beteende” var en av hypoteserna att i ett transformativt ledarskap är det mer 
effektivt att ta fram ett innovativt beteende om det finns förutsättningar för en hög 
psykologisk empowerment istället för en låg psykologisk empowerment.  Hypotesen testades 
på 425 anställda vid en statlig myndighet i Holland genom att skicka ut enkäter via intranätet. 
Studien bekräftar att det transformativa ledarskapet kan ge upphov till innovativa beteenden 
och att psykologiskt empowerment spelar en viktig roll. Det påpekas även att ett företag tjänar 
på att stimulera medarbetarnas psykologiska empowerment och att satsa på ett transformativt 
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ledarskap för att framkalla det innovativa beteendet. (Pieterse, van Knippenberg, Schippers & 
Stam, 2009)  
 
 

Ledarskap, arbetstillfredsställelse och motivation 
En definition av motivation är att motivation utvecklas genom känslor och ger riktning åt ett 
visst beteende (Smith et al., 2003). För att medarbetare ska uppleva motivation krävs det en 
upplevelse av inflytande, stimulans och meningsfullhet. Att medarbetaren får belöning för den 
ansträngning denne utför har visat sig vara betydelsefullt för att minska risken för ohälsa på 
arbetsplatsen. Forskning har kommit fram till att det är viktigt att den anställde känner en 
balans mellan utfört arbete och belöning. Ledaren kan belöna medarbetaren fysiskt till 
exempel i form av pengar men även psykologiskt såsom uppskattning, status och 
karriärmöjligheter. Även anställningstrygghet är en typ av belöning. Om den anställde 
upplever obalans mellan ansträngning och belöning minskar motivationen. (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2008) Detta talar för vikten av att ledaren kontinuerligt ger 
socialt stöd och feedback till den anställde och även att den anställde har tydliga 
anställningsförhållanden. Socialt stöd på arbetsplatsen innebär exempelvis att ledaren lyssnar 
på personalen och har förståelse för individuella problem på arbetet. Stödet är en viktig del för 
att personalen ska känna arbetstillfredsställelse, minska ohälsa och minska de negativa 
effekterna av eventuellt dåliga arbetsförhållanden. (Jeding & Theorell, 1999) 
 
För att få en anställd att prestera bra är det viktigt för ledningen att arbeta med feedback. 
Feedback kan även användas som ett socialt stöd. Rent konkret kan ledaren uppmärksamma 
den anställde genom att tala om för denne det positiva beteende som ledaren noterat. Detta 
ökar arbetstillfredsställelsen och uppmuntrar till ett fortsatt positivt beteende (Lindelöw, 
2008). Karazek och Theorell (1990) nämner flera olika typer av socialt stöd, bland annat 
socialt emotionellt stöd som hjälper till att bygga upp tillit och sammanhållning i gruppen och 
instrumentellt stöd som innebär att medarbetaren får assistans från sin arbetsgrupp eller 
ledare. Karazek och Theorell (1990) har även konstaterat att socialt stöd på arbetsplatsen har 
större betydelse om det kommer från ledning än från medarbetare.  
 
Begreppet krav innebär hög arbetsbelastning både fysiskt och psykiskt såsom produktions- 
och tidskrav men även mentala krav som uppmärksamhet och koncentration. När individen 
utsätts för höga psykologiska krav ökar risken för en försämrad hälsa och antalet 
korttidssjukskrivningar kan då öka. Begreppet kontroll innefattar hur mycket inflytande 
individen har över sitt arbete. Får individen vara med och diskutera och delta i planeringen av 
arbetet upplever troligen denne en högre grad av kontroll. Det är därför viktigt att ledningen 
låter personalen få vara med och bestämma och dela med sig av sina erfarenheter. Samverkan 
mellan krav och kontroll får tillsammans stor betydelse för individens arbetstillfredsställelse. 
(Karazek & Theorell, 1990) 
 
Arbetsmotivation kan beskrivas genom Maslow’s (1970) behovsmodell som är en teori som 
beskriver hur människor befinner sig på olika behovsnivåer i en trappa. Denna trappa ger en 
beskrivning av människors utvecklingspotential och möjligheterna till självförverkligande. 
Det första steget handlar om de grundläggande fysiologiska behoven (mat, sömn) vidare steg 
är trygghetsbehov (stabilitet, behov av struktur, lag och ordning) sociala behov (vänskap, 
delaktighet, samhörighet) behov av erkännande (status och prestige) och slutligen ett behov av 
självförverkligande (önskan att få utveckla sina förmågor). (Maslow, 1970) Jacobsen och 
Thorsvik (2008) menar att denna teori kan appliceras på en organisation, då de anställda kan 
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motiveras när de upplever möjlighet till att tillfredsställa sina behov. Tabellen nedan visar 
Maslow’s behovsmodell kopplad till organisatoriska faktorer.  
 
Tabell 3: Maslow’s behovsmodell kopplad till organisatoriska faktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2008:262) 

Maslow’s behovsnivå Motiverande organisatoriska 
förhållanden 

Behovstillfredsställelse 

Fysiologiska behov 
Lön, arbetstidsbestämmelse         Materiella nyttigheter 

Balans mellan arbete och 
fritid 

Trygghetsbehov 
Arbetsvillkor     Fast anställning, trygg 

arbetsplats 

Sociala behov 
Arbetsgrupper 
Medarbetarorienterad ledning      

Samhörighet 
 

Behov av erkännande 
Respons på arbete                         Status och prestige 

Titel och position 

Självförverkligande 

Utmanande uppgifter, 
möjlighet att vara kreativ och 
förbättra    
                  

Personlig   
utveckling, befordran, 
glädjen i att prestera 
 

 
Enligt Maslow’s modell har olika individer olika behov beroende på var de befinner sig i 
behovstrappan. Allt eftersom individen klättrar i trappan kan ledaren ta hänsyn till 
medarbetarens behov. Genom att använda sig av olika organisatoriska medel kan ledaren 
motivera medarbetaren vilket sedan leder till att denne upplever en behovstillfredsställelse 
och slutligen bidrar till en högre arbetstillfredsställelse. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
 
 

Ledarskap och kommunikation 
Kommunikation är svårt att definiera och i litteraturen finns en mängd olika definitioner. 
Författarna har valt två definitioner ur Trenholm och Jensen (2008:11) med tanke på syfte och 
inriktning i denna uppsats. Dessa två definitioner är:  
 

Kommunikation är en process där människor tillsammans skapar  
och reglerar den sociala verkligheten. 

 
Kommunikation är en överföring av information, idéer, känslor 

och färdigheter genom användning av symboler. 
 
Kärnan i ett ledarskap är att förmedla vad organisationen har för mål och vad den står för samt 
vad medarbetaren förväntas klara av för uppgifter. Detta kräver kontinuerlig kommunikation 
och informationsutbyte mellan medarbetare och ledare. Om information och kommunikation 
uteblir kan det uppstå bristande motivation och irritation. Därför är det viktigt för en ledare att 
kunna kommunicera på ett korrekt sätt med sina medarbetare. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
Trenholm och Jensen (2008) har skapat en modell för kommunikativ kompetens i vilken de 
förklarar hur en individ bör kommunicera. Modellen beskriver hur en kommunikationsprocess 
ser ut med fem faktorer som svarar på vad en person behöver ha förståelse för och kunskap 
om för att kommunicera på ett socialt lämpligt och effektivt sätt:  
 
1. Individen bör ha förståelse för sin kontext och ta hänsyn till historisk och kulturell kontext 
som påverkar vårt sätt att kommunicera 
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2. Individen bör sätta upp strategiska mål (målkompetens). För att göra lämpliga val av 
verbala uttalanden måste det finnas tydliga mål om vad som ska uppnås 
3. Individen bör ha förmåga att inta passande roller (rollkompetens) 
4. Individen bör kunna presentera en trovärdig image av sig själv (självkompetens) 
5. Individen bör skapa begripliga meddelande (tolkningskompetens) 
(Trenholm & Jensen, 2008) 
 
 

Ledarskap i team  
Ökade krav på anpassning till omvärlden kräver mer flexibla organisationsformer. På grund 
av detta har arbete i team blivit mer och mer betydelsefullt. Ett team kan definieras som en 
högpresterande grupp som är inriktad på uppgiften. I team krävs det delaktighet, 
gruppsammanhållning, rollfördelning och goda relationer. Utarbetade, realistiska och mätbara 
mål är av vikt för att skapa ett framgångsrikt team. Varje medarbetare måste kunna omvandla 
målen till praktiska handlingar för att teamet ska fungera och även uppleva målen som 
legitima för att känna sig engagerade. Ledarens roll är att stötta och vägleda teamet mot 
organisationens mål. Det är även viktigt att ledaren ger sina medarbetare tillräckligt med 
resurser så att de klarar sina arbetsuppgifter. Resurser kan handla om utbildning, material, 
personaltillgång med mera. För att ta reda på vilka resurser som ledaren behöver 
tillhandahålla krävs en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Ledaren bör även se till att 
teamet har tillräckligt stort handlingsutrymme. (Kaufman & Kaufman, 2005)  
 
För att stimulera till samverkan är det viktigt att en ledare uppmuntrar till ett klimat där 
medarbetarna kan tänka fritt och uttrycka sina åsikter och idéer utan att nedvärderas. Kritiskt 
tänkande är viktigt för att undvika grupptänk, det vill säga att gruppen fastnar i sin 
övertygelse, och därför bör ledaren vara lyhörd och ge utrymme för detta. Det är till stor hjälp 
att alla i gruppen bidrar med tidigare erfarenheter, vilket ledaren kan inspirera till genom att 
sammanföra idéer på ett kreativt sätt för att få den bästa lösningen. Ansvar och respekt är två 
viktiga faktorer i ett team och ju bättre teamet kan hantera stress och interna konflikter och 
fatta bra beslut desto starkare blir samhörigheten. (Wiberg, 2009)  
 
Sammanfattningsvis kan det transformativa ledarskapet användas för att motivera, stödja, 
främja delaktighet, bra relationer i till exempel team och kommunikation samt skapa 
innovativa medarbetare för att på så vis få medarbetarna att må bra, känna 
arbetstillfredsställelse och empowerment.      
 
 
Organisationskultur 
Schein (2004:18) definierar organisationskultur som: 
 
… ett mönster av grundläggande antaganden som en grupp lär sig när den löser sina problem 
med yttre anpassning och intern integration, som fungerat väl nog för att betraktas som fast 
och därför ska läras ut till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, tänka och 

känna i förhållande till dessa problem. 
 
En organisationskultur kan även ses som gemensamma uppfattningar och antaganden som 
organisationen och dess medlemmar delar vilket förenar dem. Attityder, värderingar och 
normer är begrepp som kan förklara de gemensamma uppfattningarna som bland annat 
innefattar individernas syn på organisationen, omvärlden och de mänskliga relationer som 
finns i organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Peters & Waterman, 2004; Wolvén, 
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2000) En organisationskultur är en komplex företeelse som är socialt konstruerad av 
organisationen och dess medlemmar. Den är ofta dold för omvärlden och förstås enbart av de 
individer som ingår i kulturen och bygger delvis på organisationens värderingar, åsikter och 
traditioner. (Morgan, 1999) En organisationskultur kan också vara en viktig faktor för att 
förklara organisationens framgång, (Deal & Kennedy, 1982; Peters & Waterman, 2004) då 
den kan bidra till att de anställda känner gemenskap och tillhörighet (Jacobsen & Thorsvik, 
2002).  
 
Organisationskultur kan också ses utifrån tre nivåer:  
 
1. Artefakter  
2. Värderingar och normer för beteenden  
3. Grundläggande antaganden  
(Schein, 2004) 

 
Artefakter är allt som en individ ser, hör och tänker och som är synligt för en ny medlem vid 
de första mötena med organisationen. Artefakter inkluderar organisationens fysiska miljö, 
språk samt de anställdas klädstil. Värderingar utgör grunden för vad som anses vara rätt eller 
fel och speglar även moral och etik. Normerna kan ses som oskrivna regler som individerna 
använder i olika situationer. De vet på så sätt vad som förväntas av dem och hur de ska bete 
sig. Grundläggande antaganden innebär bland annat lösningar på problem som fungerat väl i 
tidigare situationer och som medlemmarna nu tar för givet och använder igen. Individerna i 
organisationen uppnår på så sätt konsensus och grundläggande uppfattningar är starkt rotade i 
organisationen. (Schein, 2004) 
 
Organisationskultur kan även ses som ett system av uppfattningar och tankesätt som delas av 
organisationens medlemmar och som skiljer en organisation från en annan. Detta system kan 
delas upp i sju utmärkande drag som kan fånga grunden i begreppet organisationskultur:  
 
1. Innovation och risktagande: I vilken grad innovativt beteende och risktagande 

uppmuntras  
2. Uppmärksamhet på detaljer: I vilken grad de anställda ska vara analytiska och 

uppmärksamma på detaljer 
3. Resultatorientering: I vilken grad ledningen fokuserar på resultat eller arbetsprocessen.   
4. Personorientering: I vilken grad ledningens beslut tar hänsyn till dess effekter på 

individerna i organisationen      
5. Grupporientering: I vilken grad arbetet är organiserat kring grupp- eller individuellt 

arbete    
6. Aggressivitet: I vilken grad de anställda är aggressiva och tävlingslystna  
7. Stabilitet: I vilken grad organisationen betonar stabilitet kontra utveckling   

(Robbins & Judge, 2007) 
 
 

Organisationskultur och värderingar  
Begreppet organisationskultur är starkt förknippat med en individs och organisations 
värderingar. Nedan beskrivs olika nivåer av en kultur som alla grundar sig i organisationens 
och medlemmarnas värderingar. (Hofstede, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005)  
 
Värderingar berättar vad organisationen står för och vad den vill uppnå. Tydliga och väl 
förankrade värderingar kan hjälpa organisationen och dess medlemmar i det dagliga arbetet då 
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de fungerar som riktlinjer. Värderingar kan ses som den mjuka delen av organisationen och 
många gånger är de inte nedskrivna. Starka värderingar gör de anställda uppmärksamma på 
dem och deras innebörd. Svaga värderingar kan i motsats göra att de anställda ignorerar dem. 
Fördelen med starka värderingar är att de anställda lättare kan identifiera sig med dem och på 
så sätt fatta beslut som främjar både värderingarna och kulturen. Dock gäller det att 
värderingarna är utarbetade på ett sådant sätt att de passar in i organisationen och vad den vill 
uppnå. Därför är det viktigt att ledningen aktivt arbetar med värderingarna och förankrar dem 
hos organisationens alla medlemmar. (Deal & Kennedy, 1982) Värderingar kan också skapa 
en känsla av identitet och det är ofta värderingar som hjälper till att skilja en organisation från 
en annan. Värderingar ska dock inte misstolkas som en organisations mål, då dessa är mer 
konkreta och påtagliga. (Bolman & Deal, 2005) 
 
Ritualer är aktiviteter som utförs på grund av att de anses vara socialt viktiga. Det kan till 
exempel handla om möten som anordnas för att stärka gruppsammanhållningen. Med hjälp av 
ritualer synliggörs också de beteenden som är socialt accepterade och förväntade av 
organisationen och dess medlemmar. (Deal & Kennedy, 1982; Hofstede & Hofstede, 2005) 
Ritualer är också viktiga för att en grupp ska knyta samman och ta till sig organisationens 
värderingar (Bolman & Deal, 2005). 
 
Hjältar är personer som besitter egenskaper som organisationen hyllar och uppmuntrar och 
som blir förebilder för de anställda. Dessa egenskaper blir sedan en grund för hur 
organisationen vill att medlemmarna ska bete sig. Personerna kan vara levande eller döda 
samt ha varit eller vara verksamma inom organisationen. De kan också vara utomstående 
personer vars karaktär beskriver vad organisationen vill uppnå. (Deal & Kennedy, 1982; 
Hofstede, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005) Hjältarna hjälper till att förstärka 
organisationens kärnvärden och vägleder de anställda i det dagliga arbetet (Bolman & Deal, 
2005). 
 
Symboler innebär ord, bilder, gester och föremål som har betydelse för de individer som ingår 
i kulturen. Även arbetskläder och uniformer ingår i denna kategori. Symboler är den kategori 
som lättast kan förändras. Nya ord, bilder med mera kan lättare ersättas än till exempel hjältar 
och ritualer. (Hofstede, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
Mellan 1968-1972 genomfördes en stor kvantitativ studie beträffande organisationskultur och 
individers värderingar. Studien genomfördes på det multinationella företaget IBM och bygger 
på 116 000 enkäter från IBM:s dotterbolag i 50 länder. Utifrån detta togs fyra dimensioner 
hos en kultur fram:  
 
1. Maktdistans (från liten till stor): Handlar om i vilken utsträckning de anställda med 

mindre makt accepterar att makten är ojämnt fördelad mellan organisationens 
medlemmar. Detta kan visa sig till exempel i ledarskapet som kan vara auktoritärt eller 
deltagande samt om beslutfattandet sker centraliserat eller decentraliserat.    

2. Kollektivism kontra individualism: Handlar om huruvida individerna förväntas ta hand 
om sig själva eller prioritera gruppen. Detta kan visa sig i huruvida de anställda agerar 
främst i egenintresse eller intresse för gruppen.      

3. Femininitet kontra maskulinitet: Feminin kultur anses vara mjuk och lägga fokus på 
mellanmänskliga relationer medan maskulin kultur anses vara tuff och lägga fokus på 
prestationer. I organisationen kan detta synas genom att det finns fler eller färre kvinnor 
respektive män på de högre befattningarna samt att de traditionella könsrollerna ofta är 
mer framträdande i den maskulina kulturen jämfört med den feminina.     
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4. Osäkerhetsundvikande (från svag till stark): Handlar om i vilken grad de anställda känner 
sig säkra i ostrukturerade situationer. I organisationen kan detta visa sig om de anställda 
är accepterande eller skeptiska till tekniska lösningar och om innovationer är begränsade 
av regler eller inte.   

Efter en kvantitativ undersökning genomförd på 100 studenter fördelade på 50 kvinnor och 50 
män i 23 länder togs ytterligare en dimension fram: 
 
5. Långsiktig kontra kortsiktig inriktning: Detta kan visa sig genom att studera huruvida de 

anställda bygger långsiktiga relationer eller fokuserar på kortsiktiga resultat.  
(Hofstede, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005; Landy & Conte, 2010) 
 
 

Organisationskultur och ledarskap   
I de organisationer som har en stark kultur råder ofta ett starkt förtroende mellan ledaren och 
de anställda. Organisationen kan på så sätt vara mer effektiv och de anställda är mer 
engagerade i organisationen och sina arbetsuppgifter jämfört med organisationer med en svag 
organisationskultur där förtroendet mellan ledare och anställd är svagt. (Peters & Waterman, 
2004) Med hjälp av ledaren socialiseras också de nyanställda in i organisationens värderingar 
och kultur (Deal & Kennedy, 1982).  
 
En kvantitativ studie genomförd med hjälp av enkäter på ett tjänsteföretag i Grekland visade 
att en organisations kultur och ledarskap har betydelse för de anställdas engagemang i 
företaget och för sina arbetsuppgifter. En studie genomfördes på 300 anställda på företaget 
där de fick svara på enkätfrågor som handlade om organisationskultur, ledarskap och 
engagemang, och som byggde på tidigare forskning och teorier. Resultatet visade att ledarens 
sociala stöd till de anställda hade en positiv påverkan på de anställdas effektivitet och 
engagemang i organisationen och deras arbetsuppgifter. En anställd som upplevde socialt stöd 
från sin chef och hade förtroende för denne var också mer benägen att stanna längre i 
organisationen. Resultatet indikerade också att i en organisationskultur där de anställda 
uppmuntrade varandra och följde gruppens normer och värderingar trivdes de bättre och 
stannade kvar längre i organisationen. (Simosi & Xenikou, 2010)    
 
I en annan studie undersöktes sambanden mellan transformativt ledarskap och 
organisationskultur. Studien genomfördes med hjälp av enkäter besvarade av chefer och 
personer med högre befattning i ett flertal stora till mellanstora företag i Australien. Det 
transformativa ledarskapet skattades med hjälp av sex faktorer: uttalande av vision, förebild, 
främja accepterandet av mål, ställa höga förväntningar på prestation, ge socialt stöd och ge 
intellektuell stimulans. Organisationskulturen innehöll sju faktorer: stöttning, innovation, 
konkurrens, resultatorientering, stabilitet, betoning på belöningar samt socialt ansvar. 
Resultaten av studien visade bland annat att visionen är en viktig aspekt av det transformativa 
ledarskapet och är starkt förknippad med organisationskulturen. Det visade också att socialt 
stöd har stor betydelse och har ett positivt samband med organisationskultur. (Sarros, Cooper 
& Santora, 2008) 
 
 

Organisationskultur, arbetstillfredsställelse och engagemang   
En studie vars syfte var att undersöka relationen mellan organisationskultur och 
arbetstillfredsställelse genomfördes på tre offentliga sjukhus i en av de största städerna i 
Grekland. Organisationskulturen mättes med frågor angående i vilken utsträckning deras 
sjukhus betonar stabilitet, erbjuder beröm för bra resultatet, uppmärksammar detaljer och 
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tillåter individer att ta initiativ med mera. Arbetstillfredsställelse mättes med frågor angående 
i vilken utsträckning deltagarna känner sig nöjda med sina arbetsledare, arbetskamrater, 
arbetets innehåll, lön och möjligheter att avancera inom organisationen.  Resultatet visade att 
organisationskulturen, som enligt studien innefattar rättvisa, möjligheter till personlig 
utveckling, entusiasm för jobbet och att organisationen har ett gott rykte, har en positiv effekt 
på arbetstillfredsställelse på så sätt att höga värden på de begrepp som innefattas i 
organisationskultur leder till högre arbetstillfredsställelse. (Bellou, 2010) 
 
Arbetstillfredsställelse och olika typer av organisatoriskt engagemang undersöktes på ett 
mellanstort privatägt sjukhus i sydöstra USA. Organisatoriskt engagemang mättes med hjälp 
av Organizational Commitment Scale (OCS) som mäter både positivt och negativt 
engagemang. Arbetstillfredsställelse mättes med hjälp av Index Work Satisfaction (IWS). 
Resultatet visade att missnöje med organisationens politik, möjlighet till självständighet samt 
den professionella statusen påverkade de anställdas engagemang negativt. Ju mer missnöjda 
deltagarna var med dessa faktorer, desto mindre engagerade i sitt arbete och organisationen 
var de. Resultatet tyder på att det är viktigt att en chef förstår vilka faktorer som påverkar en 
anställds engagemang till sina uppgifter och hela organisationen, då brist på kunskap om detta 
gör att cheferna inte kan förutsäga den anställdes kommande beteende, till exempel säga upp 
sig och lämna organisationen. (Jernigan, Beggs & Kohut, 2002)  
 
 

Organisationskultur och socialisation  
Hur och vad en organisation lär nya medlemmar kan till viss del visa organisationens kultur. 
Dock får nya medlemmar enbart lära sig den ytliga kulturen och först när individen blir en 
permanent del av organisationen kan denne få en djupare förståelse för kulturen och på så sätt 
bli en del av den. Socialisationsprocessen är en lärandeprocess och medlemmar i en 
organisation lär sig kulturen allteftersom nya situationer och problem uppstår. Speciellt den 
nya medlemmen lär sig av andra medlemmar hur organisationen fungerar när nya problem 
uppstår. (Schein, 2004) Introduktionen av de nya medlemmarna är därför en betydelsefull del 
inom organisationskulturen för att den nyanställde ska lära sig och förstå kulturen och således 
organisationen. En förhoppning då en nyanställd träder in i organisationen är att gruppen ska 
kunna utvecklas och effektiviseras då den nya medlemmen ser organisationen ur ett annat 
perspektiv. Samtidigt ska den nyanställda socialiseras in i organisationen för att kunna lära sig 
och förstå den. En handledare eller mentor kan tilldelas den nyanställda så att denne kan 
känna sig trygg att ta till sig organisationens kultur.  (Lindmark & Önnevik, 2008)  
 
I en kvantitativ studie undersöktes relationen mellan organisationskultur, arbetsmotivation 
och socialisation. Undersökningen genomfördes på personer som arbetade heltid inom olika 
organisationer i Hong Kong, Kina. Resultatet av undersökningen visade bland annat att de 
flesta organisationer socialiserar in nya medlemmar lättast med hjälp av utbildning som 
erhållits genom samarbete med erfarna kollegor på arbetsplatsen. En stödjande kultur, där 
stöd från medarbetare och ledare ingår, visade sig också vara mycket betydelsefullt för 
huruvida de nyanställda lättare skulle socialiseras in i organisationens kultur. Även 
framtidsutsikter var enligt undersökningen betydelsefulla, vilket sannolikt tyder på att 
medarbetarna upplever belöningar och möjligheter att avancera inom företaget som inslag i 
stödjande kulturer. (Taormina, 2009)  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att en kultur innehåller stöd mellan medarbetare och chef, 
att värderingar och normer är väl förankrade i organisationen och att ledarskap, symboler, 
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hjältar och ritualer används för att stärka och befästa kulturen samt att nya medarbetare 
socialiseras in i kulturen genom en introduktion av en erfaren mentor eller handledare. 
 
 

lutligen mynnar inledningen och den teoretiska referensramen ut i mer specificerade 
frågor under varje huvudfråga för att tydliggöra frågeställningarna.   
 

 
 

• Vilka verktyg bör en organisation använda för att hitta rätt person till rätt plats?  
� Används en kompetensmodell? 
� Finns det en rekryteringsgrupp? 
� Finns det behovsanalyser där mål- och ansvarsbeskrivningar samt 

kravspecifikationer ingår? 
� Vilka metoder används vid rekryteringssituationer? 

  
• Vad bör arbetsledare i en organisation göra för att uppmuntra och utveckla 

medarbetarna i riktning mot de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft 
och kundfokus? 

� Vilken typ av ledarskap utövas? 
� Hur motiverar ledarna de anställda? 
� Hur stödjer ledaren de anställda? 
� Hur ser feedbacken ut i organisationen? 
� Hur ser kommunikationen ut mellan ledare och anställd? 
� I vilken utsträckning är de anställda delaktiga i beslut som rör deras arbete? 

 
• Vad bör en organisationskultur innehålla för att främja de fyra ledstjärnorna laganda, 

handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus och hur upprätthålls den? 
� Får de anställda stöd från sina kollegor och chefer? 
� Är värderingar och normer väl förankrade i organisationen? 
� Används symboler, ritualer och hjältar för att stärka organisationskulturen? 
� Hur socialiseras de nyanställda in i organisationskulturen? 

 
 
      

S 
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Metod 
 

 detta metodavsnitt presenteras urvalet till undersökningen som bestod av intervjuer med 
arbetsledare och en enkätundersökning bland personalen. Vidare presenteras val av 
material och hur insamlingsprocessen såg ut. Därefter följer vilka etiska 

ställningstaganden som tagits. Slutligen redogörs för vilka analysmetoder som använts i 
intervjuundersökningen och enkätundersökningen för att besvara frågor som berör ämnena 
rekryteringsprocess, ledarskap och organisationskultur. 
 
 
Författarna var som tidigare beskrivits intresserade av ämnena rekrytering, ledarskap och 
organisationskultur och därmed också intresserade av ett stort företag med stor personalstyrka 
och hög personalomsättning. Utifrån detta valde författarna att göra undersökningen hos 
Gekås. Författarna tilldelades två kontaktpersoner, varav den ena var behjälplig med att svara 
på frågor om Gekås bakgrund och organisation och den andra var behjälplig med mer 
administrativa frågor. Författarna har även intervjuat den som ansvarar för organisationens 
rekrytering för att få en inblick i hur rekryteringsprocessen ser ut. 
 
 
Urval 
 

Urval intervjuer 
För att kunna svara på undersökningens frågeställningar intervjuades ett urval av 
organisationens arbetsledare. Således blev populationen de 35 arbetsledare som arbetar på 
Gekås. Urvalet var ett tillgänglighetsurval (Trost, 2010) där tid och arbetsledarnas vilja att 
delta avgjorde deltagandet. 10 arbetsledare valdes ut med hjälp av den andra kontaktpersonen 
som även bokade tider för de aktuella intervjuerna. Således består urvalet till intervjuerna av 
10 av de 35 arbetsledarna. Arbetsledarna representerar 10 av de 21 olika avdelningarna som 
finns på Gekås. Personer som inte kan eller väljer att inte delta i en undersökning bidrar till ett 
externt bortfall (Ejlertsson, 2005). I denna intervjuundersökning var det externa bortfallet noll 
då alla inbokade arbetsledare infann sig till intervjun. 
 

Urval enkät 
Urvalen till enkäten gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). Efter diskussioner 
med kontaktpersonerna bestämdes att urvalet skulle ske genom att tillfråga dem som var 
närvarande på lunchrasten, en förutbestämd dag klockan 11.30-14.15. 
 
De som slutligen ingick i urvalet var 170 stycken anställda på Gekås, det vill säga de som 
accepterade att fylla i enkäten. Svarsfrekvensen gällande enkäten var 83,5%, det vill säga 142 
av 170, och bortfallet var således 16,5 %, 28 av 170 och beror på att deltagarna valt att inte 
genomföra enkäten eller att de inte fyllt i den på ett korrekt sätt. Enkätundersökningens 
deltagare är fördelade på 76 % kvinnor och 24 % män. Könsfördelningen totalt sett på hela 
Gekås är 74 % kvinnor och 26 % män. 
 
Deltagarna i enkätundersökningen är fördelade på fem ålderskategorier där flest personer 
återfanns i kategorin 20 - 25 år med 41 % och den ålderskategorin med minst antal deltagare 
är >50 år. Den största ålderskategorin totalt på Gekås är 20 - 29 år och den ålderskategorin 
med minst anställda är 50 - 69 år vilket även speglar fördelningen av deltagarna i 
enkätundersökningen. 

I 
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                                                      Figur 1: Åldersfördelning av deltagare i enkätundersökning.  
 
Material 
Vid varje intervju användes en diktafon, detta för att författarna skulle kunna sammanställa 
resultatet på ett korrekt sätt och för att inte värdefull information skulle gå förlorad. 
Anteckningar fördes under intervjuerna. 
 
En semistrukturerad intervjuguide som innehöll 32 frågor (bilaga 2) användes vid 
intervjuerna, vilket gav författarna möjlighet att hålla sig inom ramarna för den valda 
undersökningen men också följa upp intressanta svar som respondenten uppgav (Denscombe, 
2009; Eliasson, 2010). Intervjuguiden delades upp i uppsatsens tre huvudteman: 
rekryteringsprocess, ledarskap och organisationskultur.  
 
I undersökningen användes en enkät (bilaga 3) som bestod av ett missivbrev och 56 frågor. 
Missivbrevet som inledde enkäten innehöll information om enkätens syfte och 
bakgrundsinformation om författarna samt information om deltagarnas frivillighet och 
anonymitet, vilket är viktigt enligt Ejlertsson (2005) för att uppnå en högre svarsfrekvens. 
Enkätfrågorna utformades med utgångspunkt i frågeformuläret QPS Nordic, vars frågor mäter 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Dallner et al., 2000). Frågor skapades även av 
författarna själva i avsikt att enkäten skulle täcka ramen för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Frågorna 2, 4 och 8 togs från QPS Nordic, likaså frågorna 14, 15, 17, 18, 20-
26, 29, 32-37, 39, 41, 42, 44, 45, 47-49, 53 och 54. Frågorna 30, 41 och 45 är hämtade från 
QPS Nordic men reviderade för att passa undersökningen, till exempel har ordet organisation 
byts ut till ordet Gekås. Resterande frågor togs fram efter genomgång av litteratur och 
undersökningar inom ämnena rekryteringsprocess, ledarskap och organisationskultur.   
 
Frågorna har kategoriserats av författarna i de tre huvudtemana rekryteringsprocess, ledarskap 
och organisationskultur samt de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft och 
kundfokus.  
 

Tabell 4: Enkätfrågornas tillhörighet 
Huvudtema/Ledstjärnor Fråga 
Rekryteringsprocess 13, 14, 24, 31, 33, 38, 40, 46, 52, 53, 54 
Ledarskap 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 35, 37, 39, 41, 42 
Organisationskultur 16, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 
Laganda 17, 19, 32, 34, 36, 42, 45, 46, 47, 48 
Handlingskraft 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 33, 39, 43, 50 
Sunt förnuft 24, 53 
Kundfokus 16, 18, 27, 28, 38, 40, 51 

 
För att höja reliabiliteten i en enkät kan frågor i samma kategori sättas samman i ett index. 
Den interna konsistensen i dessa prövas sedan i en beräkning som kallas Cronbach’s Alpha 
och ju högre korrelation mellan frågorna denna beräkning visar desto högre är den interna 
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konsistensen och därmed reliabiliteten. För att uppnå en godtagbar intern konsistens bör 
Cronbach’s Alpha visa 0,7 eller mer. (Ejlertsson, 2005) Utifrån ovanstående huvudteman har 
index tagits fram och sedan testats i ett Cronbach’s Alpha-test på de framtagna indexen för 
huvudteman och ledstjärnorna. Då flera frågor är gemensamma för både huvudteman och 
ledstjärnorna gjordes också Cronbach’s Alpha-test efter det att författarna tagit bort frågor i 
ledstjärnorna som även ingick i huvudteman. Detta gjordes för Handlingskraft i förhållande 
till Ledarskap och för Kundfokus respektive Laganda i förhållande till Organisationskultur. 
Resultatet av testen visas i nedanstående tabell.  
 

Tabell 5: Cronbach´s Alphavärden 
Huvudtema/Ledstjärnor Cronbach’s Alpha 
Rekryteringsprocess 0,712 
Ledarskap 0,789 
Organisationskultur 0,753 
Laganda 0,714 
Handlingskraft 0,745 
Sunt förnuft 0,339 
Kundfokus 0,787 
Reviderad Handlingskraft  0,617 
Reviderad Laganda 0,620 
Reviderad Kundfokus 0,638 

 
Procedur och tillvägagångssätt intervju 
Intervjuerna ägde rum under två vardagar på arbetsledarnas arbetsplats och skedde, med 
samtycke från Gekås, under arbetstid. Att intervjuer utfördes på arbetsledarnas arbetsplats 
medförde att författarna fick en inblick i deras dagliga arbete och arbetsmiljö (Widerberg, 
2002) samt att arbetsledarna inte behövde ta sig tid att åka till en annan plats. Intervjuerna 
genomfördes i ett mindre grupprum bakom stängd dörr, detta i förhoppning att arbetsledarna 
skulle känna sig trygga att uttrycka sina åsikter och att endast intervjuledarna, det vill säga 
författarna av uppsatsen, skulle ta del av respondentens svar. Författarna bjöd på fika i hopp 
om att skapa en avslappnad och trivsam miljö.  
 
Intervjuerna tog mellan 25 till 45 minuter. 60 minuter hade dock avsatts för respektive 
intervju, detta för att ge utrymme ifall intervjuerna tog längre tid samt att arbetsledarna inte 
skulle behöva avbryta på grund av tidsbrist.  
 
Varje intervju påbörjades med en presentation av författarna, som alla medverkade under alla 
intervjuer, samt syftet med intervjun. Fördelen med att samtliga författare närvarade vid alla 
intervjuer är att alla fått samma förstahandsinformation, det vill säga ingen tolkning och 
återgivning har skett (Trost, 2010). 
 
Författarna turades om att leda intervjuerna, detta för att intervjun skulle bli så strukturerad 
som möjligt och att ingen skulle prata i munnen på varandra. Intervjuerna sågs också som ett 
lärtillfälle, något som alla författare ville ta del av. De som inte höll i intervjun ställde 
följdfrågor och antecknade. Fördelen med att en av författarna var ansvarig för intervjun är att 
transkriberingen av materialet underlättas då det endast är en person i taget som pratar 
(Denscombe, 2009). 
 
En diktafon användes för att spela in samtliga intervjuer. Alla arbetsledare gav sitt samtycke 
till att intervjuerna spelades in och de fick även information om deras konfidentialitet samt att 
deras svar endast redovisas på gruppnivå, något som Eliasson (2010) och Bell (2006) tar upp 
som en viktig aspekt vid en intervju. 
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Procedur och tillvägagångssätt enkät 
Enkäten delades ut under en lunchrast i Gekås enda matsal. All personal som befann sig i 
matsalen under nämnda lunch blev tillfrågade om de ville delta i enkätundersökningen. 
Samtliga författare var närvarande under enkätutdelningen och turades om att tillfråga de 
anställda. Författarna presenterade då sig själva och syftet med enkätundersökningen. 
Författarna fanns under hela lunchrasten tillgängliga för eventuella frågor och funderingar, 
vilket även stod i missivbrevet. När deltagarna var klara med ifyllandet av enkäten samlades 
dessa personligen in av författarna och lades i en låda. 
 
 
Etiskt ställningstagande 
Etiska aspekter som författarna beaktat i genomförandet av undersökningen är de fyra krav 
som Vetenskapsrådet tar upp i sina forskningsetiska principer (Ejlertsson, 2005; www.cm.se). 
Den första principen är informationskravet som innebär att de deltagande personerna ska få 
information om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. Nästa princip är 
samtyckeskravet, då medverkan är frivillig ska samtycke inhämtas. Den tredje principen är 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att personerna som deltar i en undersökning inte ska 
kunna identifieras av utomstående och att inte resultatet redovisas på individnivå. 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast får användas till det ändamål 
som författarna angivit. Även Jacobsen (2002) lägger vikt vid dessa etiska aspekter och 
kompletterar med vikten av att de deltagande personerna verkligen har förstått informationen. 
Kraven ovan anser sig författarna ha tillgodosett dels genom att det i enkätens missivbrev 
informerades om frivillighet, anonymitet, möjligheten att ställa frågor till författarna samt 
syftet med undersökningen och dels genom att samma information gavs muntligt till 
arbetsledarna innan intervjuerna inleddes. Författarna försäkrade också arbetsledarna att 
varken namn eller avdelningstillhörighet skulle nämnas i denna uppsats. Detta krav har 
uppfyllts så till vida att författarna inte har skrivit ut några namn i intervjuutskrifterna utan 
döpt dessa till intervju 1 och så vidare. Information om respondenternas namn och avdelning 
har, i uppsatsens löpande text, inte angetts vilket bidrar till att deras anonymitet bibehålls. 
Författarnas andra kontaktperson, som bokade intervjutillfällena, har vetskap om vilka 
arbetsledare som medverkat i undersökningen och därmed kan inte författarna garantera total 
anonymitet gentemot organisationen. Dock kan anonymiteten garanteras i denna uppsats. 
Jacobsens (2002) krav på att deltagarna verkligen förstått informationen i missivbrevet kan 
inte garanteras av författarna, men risken för missförstånd minimerades då författarna var 
tillängliga under ifyllandet av enkäterna samt att deltagarna fått information om att de kunde 
ställa frågor. Data som samlats in kommer endast att användas till denna uppsats och varken 
intervjuinspelningarna, transkriberingarna, de ifylla enkäterna eller mailkonversationerna 
kommer efter uppsatsens färdigställande att sparas. 
 
 
Analysmetoder 
 

Intervju 
Intervjuerna delades upp mellan författarna som utifrån diktafoninspelningarna transkriberade 
dem. Under de tre huvudteman: Rekryteringsprocess, Ledarskap och Organisationskultur, 
vilka skapats utefter uppsatsens syfte, och de fyra ledstjärnorna: Laganda, Handlingskraft, 
Sunt förnuft och Kundfokus, gjorde sedan författarna en gemensam meningskategorisering. 
Med en meningskategorisering menas att intervjupersonens utsaga sammanfattas till en 
kortare formulering och material som är onödigt tas bort (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Enkät  
Författarna började med att numrera enkäterna manuellt för att särskilja dem vid införandet i 
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Därefter omkodades 
svarsalternativen till frågorna 22, 23 och 24 då svarsalternativ (1) för dessa tre frågor 
motsvarades av svarsalternativ (5) för resterande frågor. Sedan togs index fram för uppsatsens 
huvudteman Rekryteringsprocess, Ledarskap och Organisationskultur och ledstjärnorna 
Laganda, Handlingskraft, Sunt förnuft och Kundfokus. Efter detta gjordes Cronbach’s Alpha-
test på de framtagna indexen för dessa huvudteman och ledstjärnor. Då flera frågor är 
gemensamma för både huvudteman och ledstjärnor (se ovan) gjordes också Cronbach’s 
Alpha-test efter att de frågorna i ledstjärnorna som även ingick i uppsatsens huvudteman 
tagits bort. Deskriptiva tabeller och diagram togs fram. Resultatet togs sedan fram genom 
sambandstestet Pearson’s r, f-test i form av Anova samt korrelationstestet chi2. De öppna 
frågorna, 6, 55 och 56, sammanställdes i textform och förtydligades genom tabeller. 
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Resultat 
 

edan presenteras resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna. Resultatet är 
uppdelat efter de tre huvudtemana Rekryteringsprocess, Ledarskap och 
Organisationskultur samt de fyra ledstjärnorna Laganda, Handlingskraft, Sunt förnuft 

och Kundfokus. Resultatredovisningen börjar med en presentation av bakgrundsvariabler för 
att sedan övergå till huvudteman och ledstjärnor. Under respektive rubrik kommer både 
enkätsvaren och intervjusvaren från arbetsledarna att presenteras.   
 
 

 
 
 
 
26 % av deltagarna har arbetat på Gekås 
mindre än ett år, 36 % har arbetat mer än ett 
år men mindre än 5 år och 38 % har arbetat 
mer än 5 år på Gekås.  

 
 
 

Figur 2: Hur länge har du arbetat på Gekås? 
 
 
43 % av deltagarna i enkäten är fast anställda, 
53 % är säsongsanställda och endast 4 % är 
ferieanställda, det vill säga arbetar enstaka 
dagar och helger. 

 
 
 

            Figur 3: Anställningsvillkor. 
 

Av de som deltog i enkäten arbetar 87 % 
mellan 31 och 40 timmar i veckan, 4 % 
arbetar mer än 40 timmar i veckan och 9 % 
arbetar mellan 21 till 30 timmar i veckan. 

 
 
 

Figur 4: Arbetstimmar per vecka.  
 
I enkätundersökningen ställdes en fråga om deltagarna kunde ange Gekås fyra ledstjärnor. 
Resultatet visade att 63 % inte kunde ange dem medan endast 11 % kunde ange alla fyra. 
Svarsalternativen 0 - 4 avser hur många ledstjärnor deltagarna kunde ange. De mest 
förekommande ledorden var Kundfokus som nämndes 49 gånger. Därefter kom Sunt förnuft 

N 
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med 33, Laganda 28 och Handlingskraft med 25 gånger. Andra alternativ på ledstjärnor som 
nämndes var samarbete, nuvarande VD, service, fyndsmart och gemenskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Gekås ledstjärnor.  
 
Mellan frågan Kan du ange Gekås fyra ledstjärnor? och ålder, r (142) = 0,198, p < 0,05; Hur 
länge har du arbetat på Gekås?, r (142) = 0,321, p < 0,01; samt anställningsvillkor, χ 2 (8) = 
17,02, p < 0,05 finns signifikanta samband. Detta innebär att fastanställd personal, äldre 
personal samt personal som arbetat länge på Gekås kan ange flera ledstjärnor jämfört med 
säsongs- och ferieanställda, yngre medarbetare och personal som arbetat kortare tid på Gekås. 
Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan Kan du ange Gekås fyra ledord? och Hur 
många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per vecka? respektive Blev du tilldelad en fadder 
när du började din anställning på Gekås?  
 
Av 142 deltagare svarade 106 stycken på den öppna frågan Hur har du fått och/eller får du 
information om de fyra ledstjärnorna?. 27 personer uppgav att de inte får eller fått 
information om de fyra ledstjärnorna och tre personer vet inte om de fått information samt två 
personer uppgav att de inte fått speciellt mycket information. 14 personer uppgav att de får 
eller har fått information och 10 personer svarade att de har fått information som de sedan har 
glömt bort. 24 personer uppgav att de fått information via introduktionen vid anställningens 
början och via en broschyr som de fått vid tillfället och 17 personer har fått information 
genom sina arbetsledare och på olika möten och via det årliga informationsmötet. En person 
uppgav att arbetsledaren tog upp ledstjärnorna på ett möte för att sedan hänga upp dem på ett 
plakat på väggen vid dennes arbetsplats och även en annan person uppgav att ledstjärnorna är 
uppsatta. Genom arbetskollegor har fyra personer fått information om ledstjärnorna. En 
person uppger att denne får information om ledstjärnorna någon gång då och då via mail och 
en annan person är frustrerad över att dessa ledstjärnor inte gäller alla. 
 
Nedan presenteras resultat från intervjuer och enkäten för att få svar på uppsatsens 
frågeställningar som lyder: 
 

• Vilka verktyg bör en organisation använda för att hitta rätt person till rätt plats? 
• Vad bör arbetsledare i en organisation göra för att uppmuntra och utveckla 

medarbetarna i riktning mot de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft 
och kundfokus? 

• Vad bör en organisationskultur innehålla för att främja de fyra ledstjärnorna laganda, 
handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus och hur upprätthålls den? 
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I begreppet Rekryteringsprocess ingår frågor rörande 
de anställdas uppfattning om: deras värderingar 

kontra organisationens, utvecklingsmöjligheter samt 
information vid rekrytering. Höga värden på 

Rekryteringsprocess innebär att enkätdeltagarna 
anser att rekryteringen gick rätt till, att de har nytta 

av sina kunskaper i sitt arbete, att Gekås tar väl hand 
om nyanställda samt att deras personliga värderingar 

stämmer överens med organisationens.    

Rekryteringsprocess 
Resultatet nedan visar fyra frågor som 
berör rekryteringsprocessen. Den första 
frågan Stämmer dina dagliga 
arbetsuppgifter överens med den 
information du fick när du 
rekryterades? där svarsalternativen 
ganska mycket och väldigt mycket 
representerar 33 % vardera. Den andra 
frågan Vet du hur du ska gå tillväga för 
att kunna avancera inom Gekås? där 32 
% svarade ganska sällan och 5 % svarade mycket ofta eller alltid. Den tredje frågan, Tar din 
arbetsplats väl hand om de nyanställda? svarade 52 % ganska mycket och 28 % svarade 
väldigt mycket. Den sista och fjärde frågan Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt 
arbete? svarade 48 % ganska ofta. Siffrorna i diagrammet anges i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Rekrytering. 
 
Fråga 56 i enkätundersökningen löd Vilka egenskaper anser du att en anställd på Gekås 
behöver ha för att passa in i organisationen? 118 av 142 deltagare svarade på denna fråga. I 
tabellen nedan redovisas frekvensen av egenskaper som uppgavs i enkätundersökningen och 
inte den enskilde personens svar.   
 

Tabell 6: Önskvärda egenskaper hos en Gekåsanställd 
Egenskap st Egenskap st 
Stresstålig 49 Arbetsvillig 9 
Serviceinriktad 32 Initiativtagande 9 
Glad 26 Kundfokus 6 
Social 24 Självständig 5 
Positiv 23 Utåtriktad 5 
Trevlig 18 Arbetsam 4 
Tålamod 17 Problemlösare 3 
Flexibel 14 Kundvänlig 3 

 
Det framkom även i enkätundersökningen att för att kunna passa in i organisationen krävs det 
att personen tycker om kundservice samt att denne bör vara stark både psykiskt och fysiskt då 
arbetet är mycket slitsamt. Andra egenskaper som föreslogs var att vara samarbetsvillig, 
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snabblärd, kamratlig och ambitiös. Personen bör även ta ansvar, vara positiv, göra sitt jobb, få 
sin lön och sedan vara nöjd. En person uppgav att egenskaper som krävs är att vara neutral 
och endast lyssna till gamla rutiner. Ett par personer tog även upp att de anställda helst inte 
ska ställa krav och att de ska veta när de ska vara tysta eller prata.   
 
En fråga i enkäten berörde om de anställda blev tilldelade en fadder när de påbörjade sin 
anställning på Gekås. 52 % svarade att de inte blivit tilldelad en fadder, 42 % uppgav att de 
fått en fadder och 6 % svarade att de inte visste. Utifrån detta ställdes även två följdfrågor 
angående om de som fick en fadder upplevde stöd från denne samt om de som inte fick en 
fadder trodde att en sådan skulle ha underlättat deras introduktion på Gekås. De flesta som 
svarat att de blivit tilldelade en fadder upplevde i stor utsträckning stöd från denne medan de 
som svarade att de inte fick en fadder inte i någon större utsträckning ansåg att denne skulle 
ha underlättat introduktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Faddrars betydelse vid introduktion. 
 
Ett positivt signifikant samband hittades mellan Rekryteringsprocess och Laganda, 
Handlingskraft och Kundfokus. Sambanden ser ut som följer: Rekryteringsprocess och 
Laganda r (142) = 0,687, p < 0,01; Rekryteringsprocess och Handlingskraft r (142) = 0,694, p 
< 0,01; Rekryteringsprocess och Kundfokus r (142) = 0,753, p < 0,01. Sambanden innebär att 
de deltagare som fick höga värden på rekryteringsprocessfrågorna också fick högt resultat på 
frågorna rörande respektive ledstjärna eller tvärt om. Sambanden påverkas dock av att vissa 
frågor rörande Rekryteringsprocess även ingår i vissa ledstjärnor. En fråga ingår både i 
Rekryteringsprocess och i Handlingskraft, en fråga ingår i både Rekryteringsprocess och i 
Laganda, två frågor ingår i både Rekryteringsprocess och Kundfokus. Inga signifikanta 
samband finns mellan Rekryteringsprocess och ålder; Hur länge har du arbetat på Gekås?: 
anställningsvillkor; Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka? samt Blev du 
tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås?  
    
Under intervjuerna med arbetsledarna framkom det att de anser att en anställd på Gekås 
behöver klara av stort kundtryck, tåla stress, följa tider och regler, vara engagerade samt vara 
delaktiga i gruppen. En anställd behöver också vara flexibel, inte invänta direktiv utan ta egna 
initiativ och vara självgående. Det är också viktigt att de anställda ställer upp och hjälper 
varandra för att skapa trivsel i gruppen.    
 
Rekryteringsprocessen beskrivs under intervjuerna på följande vis: behov uppstår av 
nyrekrytering och önskemål från arbetsledaren kring den nyanställda lämnas till 
rekryteringsansvarig. Önskemålen handlar ofta om att få en bra mix av åldrar och kön på 
avdelningen. Rekryteringsansvarig tar hänsyn både till önskemål och till arbetsrättsliga regler 
så som företräde vid återanställning. Rekryteringsansvarig genomsöker företagets databas 
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I begreppet Ledarskap ingår frågor rörande de 
anställdas uppfattning om: rättvisa, stöd från sin chef, 

mål för arbetet, beslutsutrymme samt ledningens 
förmåga att klara framtiden. Höga värden på 

Ledarskap innebär att enkätdeltagarna anser att de 
litar på och får stöd från sin närmaste chef, 

uppmuntras till egna åsikter, att det finns tydliga mål 
och tillräckliga resurser.   

(som innehåller cirka 3000 sökande) efter lämpliga kandidater och genomför sedan ensam 
intervjuer och fattar beslut om vem som anställs. Om tid finns kontaktas lämnade referenser 
innan beslut fattas. Därefter hålls en gemensam introduktion för alla nyanställda som sedan 
slussas ut till respektive avdelning där arbetsledaren för aktuell avdelning tar vid och gör en 
fördjupad introduktion. Ovan nämnda rekryteringsprocess gäller inte specialtjänster, så som 
till exempel personalhandläggare. Efter respektive avdelnings introduktion tilldelas de 
nyanställda en fadder som finns tillänglig för frågor och hjälp den första tiden. Under 
intervjuerna med arbetsledarna framkom det att även arbetsledarna är tillängliga för frågor 
och information i mån av tid. Två arbetsledare som syftar till rekryteringsprocessen och på 
rekryteringspersonal säger:  
 

… det är inte så lätt för dem att veta hur vi tänker. 
 

I och med att huset växer, folk får andra jobb som de har hela året  
så blir det ju en del nytt, men det släpper jag oftast till 

personalrekryteraren och sen får jag egentligen bara namn och så.  
 
 
Ledarskap 
På frågan Får du information om 
kvaliteten på det arbete du utför från 
din närmaste chef? svarade 36 % 
ibland. 62 % svarade ganska ofta och 
mycket ofta eller alltid och 30 % 
svarade ibland på frågan Om du 
behöver, får du stöd och hjälp med ditt 
arbete från din närmaste chef? En 
fråga ställdes också angående om de 
anställda blir uppmuntrade av sin närmaste chef att säga ifrån när de har en annan åsikt. 
Resultatet visade att lika många svarade ibland som ganska ofta, 11 % svarade mycket sällan 
eller aldrig. På frågan Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att ta egna initiativ? 
svarade 35 % ganska ofta och 20 % svarade mycket ofta eller alltid. Siffrorna i diagrammet 
nedan visas i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Ledarskap.  
 
45 % svarade mycket ofta eller alltid på frågan Litar du på ledningens förmåga att klara 
framtiden för Gekås? Ingen deltagare hade svarat mycket sällan eller aldrig på samma fråga.     
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Figur 9: Ledningens förmåga att klara framtiden.  
 
På frågan Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? svarade flest personer (38 %) ganska ofta 
medan endast 3 % svarade mycket sällan eller aldrig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Är ditt arbete meningsfullt? 
 
Ett positivt signifikant samband finns mellan Ledarskap och frågan Organisationen inspirerar 
mig verkligen att göra mitt bästa? r (139) = 0,659, p < 0,01. Detta tyder på att de som 
upplevde ett högt värde på frågorna som berörde ledarskap upplevde också att organisationen 
bidrar till att de anställda gör sitt bästa, eller tvärt om.  
 
Ett positivt signifikant samband hittades mellan Ledarskap och Sunt förnuft, Laganda och 
Kundfokus. Sambanden ser ut som följer: Ledarskap och Sunt förnuft r (141) = 0,222, p < 
0,01; Ledarskap och Laganda r (142) = 0,732, p < 0,01; Ledarskap och Kundfokus r (142) = 
0,527, p < 0,01. Sambanden innebär att de deltagare som fick höga värden på 
ledarskapsfrågorna också fick högt resultat på frågorna rörande respektive ledstjärna eller 
tvärt om. Sambandet mellan Ledarskap och Laganda påverkas dock av att en fråga ingår i 
båda kategorierna. Inga signifikanta samband finns mellan Ledarskap och ålder; Hur länge 
har du arbetat på Gekås?; anställningsvillkor; Hur många timmar arbetar du vanligtvis per 
vecka samt Blev du tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås?    
 
Ledaregenskaper som framkom under intervjuerna var lugn, stabil, snäll, social, rättvis, 
positiv och aktiv. Det framkom också att arbetsledarna anser att de arbetar för gruppen, 
försöker få de anställda att ta egna initiativ, litar på sina medarbetare och delegerar till dem 
samt förklarar så att de anställda förstår bakgrunden varför denne ska agera och tänka på ett 
visst sätt i en viss situation. Det framkom också att arbetsledarna försöker vara raka i sin 
kommunikation då detta gynnar alla samt att de vågar sätta ner foten då det behövs. En 
arbetsledare säger: 
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I begreppet Organisationskultur ingår frågor rörande 
de anställdas uppfattning om: sitt förhållande till 

arbetskamrater och kunder, samarbete mellan 
anställda, personliga intressen kontra 
organisationens, kommunikation samt 
organisationsklimat. Höga värden på 

Organisationskultur innebär att enkätdeltagarna anser 
att deras arbetsgrupp är bra på att samarbeta och lösa 
problem, organisationen är kundorienterad samt att 

klimatet är öppet, stödjande och flexibelt.    

 … ser inte problemen utan ser möjligheten i människan. 
 
Resultatet från intervjuerna visar att arbetsledarna försöker ge medarbetarna feedback då de 
gjort någonting bra eller dåligt. Arbetsledarna försöker vara ute bland medarbetarna i mycket 
hög utsträckning och finnas till i det dagliga arbetet. De vill vara närvarande i verksamheten 
och anser att detta inte kan ske på ett kontor utan att det måste ske genom interaktion med de 
anställda ute i butiken. De anser också att det är viktigt med kontinuerlig kommunikation. Det 
framkom också att de anser att det är viktigt att berömma de anställda, något som dock inte 
alltid görs. I resultatet framkom också att arbetsledarna får feedback och hjälp från högre 
chefer vid behov, dock sker det inte spontant utan de får själva söka upp det.   
 
Under intervjuerna framkom att arbetsledarna försöker ha medarbetarsamtal med de anställda 
en gång om året, under lågsäsongen. När det gäller visstidsanställda sker ett medarbetarsamtal 
vid anställningens start, mitt och avslut. Vid dessa samtal diskuteras huruvida den anställde 
uppfyllt Gekås krav och om båda parterna önskar att fortsätta anställningen eller inte.    
 
 
Organisationskultur 
På frågan Är klimatet på din avdelning 
konkurrensinriktat? svarade 40 % 
ganska lite och 20 % svarade mycket 
lite eller inte alls. Om klimatet är 
uppmuntrande och stödjande svarade 
94 % något, ganska mycket och 
väldigt mycket. 61 % anser att klimatet 
är ganska lite eller något stelt och 
regelstyrt. 38 % svarade något på 
frågan om klimatet ger utrymme för 
initiativtagande, medan 12 % svarade väldigt mycket. 68 % svarade ganska mycket och 
väldigt mycket på frågan om klimatet är serviceinriktat och flexibelt och 1 % svarade mycket 
lite eller inte alls. Siffrorna i diagrammet anges i procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 11: Organisationsklimat.  
 
På frågan Hur ofta har din avdelning möten? var det 138 deltagare som svarade. En person 
uppgav att denne aldrig haft något möte, en person har bara hunnit med att ha ett möte samt 
sex personer som har möte två gånger i veckan. En person uppgav att de har möte ”ofta” och 
en person ”vid behov” samt en person som har möten cirka var 3:e månad.  I tabellen nedan 
kan utläsas de resterande svarsalternativ som framkom i enkätundersökningen.  



~ 28 ~ 
 

 
Tabell 7: Mötesfrekvens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett positivt signifikant samband hittades mellan Organisationskultur och frågan Om du 
behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? då r (142) = 0,525, 
p < 0,001. Detta tyder på att deltagarna som har ett högt värde på frågor rörande 
organisationskultur har också ett högt värde på den ovannämnda frågan eller vise versa. Det 
finns även ett positivt signifikant samband mellan frågan Tar din arbetsplats väl hand om de 
nyanställda? och Organisationskultur då r (142) = 0,550, p < 0,001. Detta visar att de som 
anser att arbetsplatsen tar väl hand om de nyanställda har höga värden på Organisationskultur 
eller tvärtom. Mellan Organisationskultur och frågan Uppmuntras de anställda på din 
arbetsplats att samarbeta? finns ett positivt signifikant samband då r (142) = 0,652, p < 
0,001, något som visar att samarbete mellan personalen gynnas av höga värden på 
Organisationskultur. Det kan också betyda att Organisationskultur gynnas av höga värden på 
frågan om de anställda uppmuntras att samarbeta. 
 
Ett positivt signifikant samband hittades mellan Organisationskultur och Sunt förnuft 
respektive Handlingskraft. Sambanden ser ut som följer: Organisationskultur och Sunt förnuft 
r (141) = 0,315, p < 0,01; Organisationskultur och Handlingskraft r (142) = 0,743, p < 0,01. 
Sambanden innebär att de deltagare som fick höga värden på organisationskultursfrågorna 
också fick högt resultat på frågorna rörande respektive ledstjärna eller tvärtom. Sambandet 
mellan Organisationskultur och Handlingskraft påverkas dock av att två frågor ingår i båda 
kategorierna. Inga signifikanta samband finns mellan Organisationskultur och ålder; Hur 
länge har du arbetat på Gekås?; anställningsvillkor; Hur många timmar arbetar du vanligtvis 
per vecka samt Blev du tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås? Inget 
signifikant samband hittades heller mellan huruvida klimatet på avdelningen är stödjande och 
uppmuntrande och frågan Hur länge har du arbetat på Gekås? 
 
Under intervjuerna med arbetsledarna framkom det att organisationskultur är ett svårdefinierat 
begrepp och att det är mycket svårt att förklara Gekås kultur. Gekås har på kort tid växt 
mycket och fort och lider enligt arbetsledarna av växtvärk. De menar att det är ett högt tempo 
och att det händer saker hela tiden, något som de anställda måste vara bekväma med. En 
respondent förklarar det som om: 
 

… jag brukar säga att vi är ett litet företag i stor kostym… 
 

Det framkom även under intervjuerna att Gekås fortfarande upplevs som familjärt, 
personalvänligt, enkelt och folkligt. En utav anledningarna till detta nämns som att det går bra 
för Gekås vilket skapar denna positiva stämning. Arbetsledarna upplever också att om de 
anställda ställer upp för Gekås så ställer Gekås upp för dem. Arbetsledarna berättar även att 
de har roligt på jobbet, att de trivs oerhört bra och att de är nöjda med sin befattning. 

Frekvens st Frekvens st  
1 gång/veckan 38 6:e vecka 3 
1 gång/månaden 19 Vet ej 3 
Aldrig 19 Oklart 3 
2 ggr/månaden 18  Varannan/mån 2 
Varje dag 6 Inte ofta 2 
Sällan 5 På stående fot 2 
1-3 ggr/år 8 Ca vart tredje år 1 
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I begreppet Handlingskraft ingår frågor rörande de 
anställdas uppfattning om: mål för arbetet, 

beslutsutrymme, problemlösningsförmåga samt 
initiativförmåga. Höga värden på Handlingskraft 

innebär att enkätdeltagarna anser att de kan påverka 
sina arbetsuppgifter och beslut, att de har utrymme 
att ta egna initiativ, har tydliga mål och tillräckliga 

resurser.  

Vidare framkom att på grund av växtvärk hinner inte organisationen anpassa sig, 
arbetsledarna eftersöker mer ordning och reda samt mer struktur kring beslutsfattande. 
Resultat från intervjuerna visade också att arbetsledarna kommunicerar med varandra under 
informella möten på lunchrasterna och att de på sina avdelningar har möten i mycket 
varierande form och frekvens. 
 
Under intervjuerna kom det fram att de anställda kan byta arbetsuppgifter inom respektive 
avdelning, dock kan de inte i lika stor utsträckning rotera mellan avdelningarna. 
Arbetsledarna menar också att Gekås behöver flexibla medarbetare som kan utföra olika typer 
av arbetsuppgifter.  
 
Göran Karlsson (Gekås grundare) beskrivs som en grundsten i kulturen och som skapare av 
Gekåsandan, vilken arbetsledarna anser att nuvarande VD har anammat. Resultatet visar 
också att ledstjärnorna och även till viss del kulturen förmedlas vid introduktionen, som en 
slags trådlös överföring. En arbetsledare sammanfattar kulturen genom att säga: 
 

Det är en jättetuff arbetsplats men det är en vänlig arbetsplats ändå. 
 
 
Handlingskraft 
Mellan frågorna Finns det klart 
definierade mål för ditt arbete? och 
Vet du precis vad som krävs av dig i 
arbetet? finns ett positivt signifikant 
samband då r (140) = 0,449, p < 0,01. 
Detta visar att de som upplever att de 
har klart definierade mål också vet 
vad som krävs av dem i arbetet, eller 
tvärt om. På frågan Finns det klart 
definierade mål för ditt arbete? svarade 62 % ganska ofta och mycket ofta eller alltid. Dock 
svarade 27 % ibland på samma fråga. 87 % svarade ganska ofta och mycket ofta eller alltid på 
frågan Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Klara mål och vet du vad som krävs? 
 

Ett positivt signifikant samband hittades mellan Handlingskraft och frågan Om du behöver, 
får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? då r (142) = 0,478, p < 0,01. 
Detta tyder på att de personer som fått högt resultat på frågorna rörande handlingskraft också 
anser att de får stöd från sin närmaste chef. Det kan också betyda det motsatta. Mellan 
Handlingskraft och frågan Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater? fanns ett positivt signifikant samband då r (141) = 0,271, p < 0,01. Detta 
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tyder på att de som fått högt resultat på frågorna om handlingskraft också svarade att de får 
stöd och hjälp från sina arbetskamrater om de behöver det, eller tvärtom. 84 % anser att de 
ganska ofta och mycket ofta eller alltid får stöd och hjälp från sina arbetskamrater vid behov. 
Det hittades också ett positivt signifikant samband mellan Handlingskraft och frågan Är din 
arbetsgrupp bra på att lösa problem? då r (142) = 0,412, p < 0,01. Detta visar att de som 
svarat höga svarsalternativ på Handlingskraft också svarat att arbetsgruppen är bra på att lösa 
problem som dyker upp, och vice versa. Resultatet av frågan Är din arbetsgrupp bra på att 
lösa problem? visade att 74 % ganska ofta och mycket ofta eller alltid menar att 
arbetsgruppen löser problem på ett bra sätt. Siffrorna i diagrammet nedan visas i procent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Stöd från chef och arbetskamrater samt problemlösning 
 i arbetsgruppen.  

 
Mellan frågorna Hur länge har du arbetat på Gekås? och Får du arbetsuppgifter utan att få 
de resurser som behövs för att utföra dem? finns ett positivt signifikant samband då r (141) = 
0,304, p < 0,01, vilket innebär att ju längre de arbetat på Gekås, desto oftare får de 
arbetsuppgifter utan att få nödvändiga resurser, eller vice versa. Då det finns ett signifikant 
samband mellan anställningsvillkor och frågan Hur länge har du arbetat på Gekås?, χ 2 (14) = 
131,30 p < 0,01, innebär detta att de som arbetat en längre tid på Gekås i större utsträckning 
också är fastanställda. Detta samband visar också att denna kategori av anställda även i högre 
utsträckning får arbetsuppgifter utan att få tillräckliga resurser, vilket visats ovan. Mellan 
frågan Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? och ålder 
finns ett positivt signifikant samband då r (141) = 0,209, p < 0,05. Detta visar att ju äldre de 
anställda är, desto oftare får de arbetsuppgifter utan att få nödvändiga resurser, eller vice 
versa. Då det finns signifikanta samband mellan Hur länge har du arbetat på Gekås? och 
ålder χ 2 (28) = 117,84, p < 0,01och Hur länge har du arbetat på Gekås? och 
anställningsvillkor χ 2 (14) = 131,30, p < 0,01, visar detta ytterligare stöd för att ju längre de 
arbetat på Gekås, desto äldre är de och i desto högre grad är de fastanställda samt desto oftare 
får de arbetsuppgifter utan att få tillräckliga resurser. Inga signifikanta samband finns mellan 
Handlingskraft och ålder; Hur länge har du arbetat på Gekås?; anställningsvillkor; Hur 
många timmar arbetar du vanligtvis per vecka samt Blev du tilldelad en fadder när du 
började din anställning på Gekås? 
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I begreppet Laganda ingår frågor rörande de 
anställdas uppfattning om: sitt förhållande till 

arbetskamrater, samarbete, rättvisa samt 
omhändertagande av nyanställda. Höga värden på 

Laganda innebär att enkätdeltagarna anser att de har 
bra förhållande till sina arbetskamrater, att de 

samarbetar och stödjer varandra samt att Gekås tar 
väl hand om nyanställda.     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 14: Arbetsuppgifter utan resurser.  
 
I intervjuerna är återkommande beskrivningar av handlingskraft att ta egna initiativ, vara 
framåt, se problemet, lös problemet samt göra det lilla extra. En arbetsledare säger: 
 

…man löser det nu för kunden är inte kvar här imorgon. 
 

Andra beskrivningar av handlingskraft som framkom under intervjuerna är ta tag i saker och 
hjälpas åt, inte vara sysslolös, vara flexibel samt att ha kunskap om vad som behöver göras 
och göra det. Ett exempel på handlingskraft som gavs under intervjuerna var då en kund 
ramlade och slog upp ett sår och några anställda direkt tog tag i situationen och ringde 
vakterna, höll andra kunder borta samt städade upp efteråt. 
 
 
Laganda  
Ett positivt signifikant samband hittades 
mellan Laganda och frågan Tar din 
arbetsplats väl hand om de nyanställda? 
då r (142) = 0,629, p < 0,01 vilket visar 
att de som fått höga värden på frågor 
beträffande laganda också anser att 
arbetsplatsen tar väl hand om de 
nyanställda, eller vice versa. På frågan 
om arbetsplatsen tar väl hand om de nyanställda svarade 80 % ganska mycket och väldigt 
mycket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15: Väl hand om nyanställda.  
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Mellan Laganda och frågan Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning? finns ett 
positivt signifikant samband då r (141) = 0,630, p < 0,01. Detta visar på att de som fått höga 
värden på frågor rörande laganda också upplever att det finns tillräckligt med kommunikation 
på avdelningen de tillhör eller tvärtom. Ett positivt signifikant samband finns också mellan 
Laganda och frågan Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan 
åsikt? då r (137) = 0,529, p < 0,01 vilket betyder att de som anser att chefen uppmuntrar dem 
att säga ifrån också har höga värden på Laganda, eller tvärtom. Mellan de två frågorna 
Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att samarbeta? och Uppmuntrar din närmaste 
chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? finns ett positivt signifikant samband då r 
(136) = 0,481, p < 0,01. Detta visar på att de som uppmuntras att samarbeta också känner sig 
uppmuntrade av sin närmaste chef att säga sin åsikt, eller vice versa. Siffrorna i diagrammet 
nedan visas i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16: Laganda. 
 
Ett negativt signifikant samband mellan Laganda och frågan Hur länge har du arbetat på 
Gekås?, r (142) = - 0,178, p < 0,05, som betyder att ju längre en anställd arbetat på Gekås 
desto lägre värden har de svarat på frågor rörande laganda. Det kan också betyda det 
omvända. Ett negativt signifikant samband hittades också mellan Hur länge har du arbetat på 
Gekås och frågan Tycker du om att arbeta med nya arbetskamrater?, r (141) = - 0,327, p < 
0,01, som betyder att ju kortare tid en anställd arbetat på Gekås desto mer tycker de om att 
arbeta med nya arbetskamrater, eller vice versa. Inga signifikanta samband finns mellan 
Laganda och ålder; anställningsvillkor; Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka 
samt Blev du tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås? 
 
Resultatet av intervjuerna visar att det är viktigt med laganda och teamwork som ingår i 
begreppet laganda. Laganda för respondenterna innebär att de anställda ska samarbeta, vara 
lojala mot varandra, hjälpa varandra och ställa upp för varandra. Det betyder också att alla ska 
ta sitt ansvar, att alla har kul och är delaktiga i gruppen. En av respondenterna säger: 
 

Nånstans så finns det en så pass bra sammanhållning så  
att det känns bra att vara på Gekås. 

 
Praktiska exempel på när en anställd uppvisar laganda är när de anställda ställer upp för 
varandra genom att byta arbetspass, visa hänsyn kring raster och semestrar samt att alla hjälps 
åt för att klara arbetsbelastningen, även över avdelningsgränserna. Resultatet visar att 
tillfälligt anställda inte hinner bli en del av gemenskapen och att de heller inte upplevs 
efterfråga gemenskap.   
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I begreppet Sunt förnuft ingår frågor rörande de 
anställdas uppfattning om: personliga värderingar 

kontra organisationens. Höga värden på Sunt förnuft 
innebär att enkätdeltagarna anser att deras personliga 
värderingar stämmer överens med organisationens.  

Sunt förnuft  
På frågan Innefattar ditt arbete 
arbetsuppgifter som är i konflikt med 
dina personliga värderingar? svarade 
83 % mycket sällan eller aldrig och 
ganska sällan. På påståendet Mina egna 
värderingar är mycket lika 
organisationens, svarade 50 % att de var neutrala och 11 % svarade instämmer väldigt 
mycket.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Arbetsuppgifter i konflikt med personliga värderingar.  
 
Mellan påståendet Mina egna värderingar är mycket lika organisationens och 
Organisationskultur finns ett positivt signifikant samband då r (137) = 0,470, p < 0,01. Detta 
visar att de som upplever att deras värderingar är lika organisationens också fick höga värden 
på frågor om organisationskultur, och vice versa. Samma resultat kan ses för sistnämnda 
påstående och Ledarskap då r (137) = 0,380, p < 0,01. Detta visar att de som upplever att 
deras värderingar är lika organisationens också fick höga värden på frågor om ledarskap och 
tvärtom. Det finns signifikanta samband mellan påståendet Mina egna värderingar är mycket 
lika organisationens och Hur länge har du arbetat på Gekås? F7,129 = 2,190, p < 0,05, η2 = 
0,106 (dock visar inte post hoc-test mellan vilka kategorier den signifikanta skillnaden finns); 
anställningsvillkor F 2,132 = 6,147, p < 0,01, η

2 = 0,085. De fastanställda (m = 3,603, s = 
0,793) anser att deras egna värderingar är mer lika organisationens jämfört med 
säsongsanställda (m = 3,211, s = 0,909) och ferieanställda (m = 2,500 s = 1,225). Inga 
signifikanta samband finns mellan frågan Mina egna värderingar är mycket lika 
organisationens och ålder; Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka samt Blev du 
tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås? Inga signifikanta samband finns 
mellan frågan Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i konflikt med dina personliga 
värderingar? och ålder; Hur länge har du arbetat på Gekås?; anställningsvillkor; Hur 
många timmar arbetar du vanligtvis per vecka? samt Blev du tilldelad en fadder när du 
började din anställning på Gekås? 
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I begreppet Kundfokus ingår frågor rörande de 
anställdas uppfattning om: förhållande till kunder, 

servicegrad samt flexibilitet. Höga värden på 
Kundfokus innebär att enkätdeltagarna anser att de 
prioriterar kunden och har ett gott förhållande till 

dem samt att de har en serviceinriktad attityd.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: Egna värderingar lika organisationens.   
 
Under intervjuerna med arbetsledarna framkom att ledstjärnan sunt förnuft är svårdefinierad, 
diffust, går in i de övriga ledstjärnorna samt är klockrent men ändå inte. Beskrivande ord av 
sunt förnuft som framkom är; tänka själv, prioritera rätt, tänka och agera logiskt, lita på 
magkänslan, tänka innan handling samt tänka steget längre. Exempel som gavs på hur sunt 
förnuft kan te sig i verkligheten var dels att en anställd lät en kund med fler än de sju tillåtna 
plaggen gå in i provrummet då det var lite folk i varuhuset och dels att några medarbetare som 
fått i uppdrag att bygga om en sektion i varuhuset valde att göra detta på kvällen, vilket 
resulterade i att ombyggnaden var klar på morgonen och de vanliga sysslorna kunde fortgå 
utan hinder. En arbetsledare säger att sunt förnuft är att: 
 

… man försöker tänka före en handling… 
 
 
Kundfokus 
På påståendet Jag arbetar utifrån ett 
kundperspektiv svarade 76 % ganska 
ofta och mycket ofta eller alltid. 45 % 
svarade mycket ofta eller alltid och 
endast 2 % svarade mycket sällan eller 
aldrig på frågan Uppmuntras de 
anställda på din arbetsplats till en 
serviceinriktad attityd? På frågan Tänker du på hur kunderna trivs i butiken? svarade 42 % 
ganska ofta medan 23 % svarade ibland och 26 % svarade mycket ofta eller alltid. 69 % 
svarade ganska ofta och mycket ofta eller alltid på frågan Prioriterar du kunden framför dina 
andra arbetsuppgifter? På frågan Strävar du efter att överträffa kunden förväntningar? 
svarade 64 % ganska ofta och mycket ofta eller alltid. 27 % svarade ibland på samma fråga. 
Siffrorna i diagrammet nedan visas i procent. 
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Figur 19: Kundfokus.  
 
Ett positivt signifikant samband finns mellan Kundfokus och ålder då r (142) = 0,197, p < 
0,05. Detta visar att ju äldre de anställda är, desto högre värden har de på frågorna rörande 
kundfokus, eller tvärtom. Ett positivt signifikant samband hittades också mellan frågan 
Uppmuntras de anställda på din arbetsplats till en serviceinriktad attityd? och Ledarskap då r 
(142) = 0,363, p < 0,01. Detta betyder att de som upplever att de uppmuntras till en 
serviceinriktad attityd också fick höga värden på frågorna rörande ledarskap. Mellan 
Kundfokus och Handlingskraft finns ett positivt signifikant samband r (142) = 0,530, p < 
0,01. Detta visar att de som får höga värden på frågor angående kundfokus också får höga 
värden på handlingskraftsfrågorna, eller tvärtom. Det finns också ett positivt signifikant 
samband mellan Kundfokus och frågan Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du 
då själv välja hur du ska göra det? då r (142) = 0,213, p < 0,05. Detta betyder att de som fick 
höga värden på Kundfokus också anser att de själva i högre grad kan välja hur de ska utföra 
sitt arbete, eller vice versa. 75 % svarade ibland och ganska ofta på frågan Om det finns olika 
sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du ska göra det? och endast 1 % svarade 
mycket sällan eller aldrig. Ett signifikant samband finns mellan Kundfokus och Hur länge 
har du arbetat på Gekås? F7,134 = 2,395, p < 0,05, η2 = 0,111 (dock visar inte post hoc-test 
mellan vilka kategorier den signifikanta skillnaden finns). Inga signifikanta samband finns 
mellan Kundfokus och anställningsvillkor; Hur många timmar arbetar du vanligtvis per 
vecka samt Blev du tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20: Själv välja hur arbetet ska utföras.  
 
Resultatet av intervjuerna med arbetsledarna visade att en av de viktigaste arbetsuppgifterna 
på Gekås är att ta hand om kunden och göra denne nöjd. En kundfokuserad medarbetare på 
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Gekås bör prioritera kunden och vara tillänglig, ta ögonkontakt samt få kunden att må bra och 
vara glad. Exempel på kundfokus är då en anställd tar sig tid att hjälpa kunden även om denne 
är på väg till lunchrast och tar hand om barn som gått vilse i varuhuset samt att den anställde 
tar en extra koll på lagret då till exempel en vara är slut i butiken. Under intervjuerna med 
arbetsledarna framkom det att de poängterar vikten av kundfokus då de introducerar 
nyanställda på sin avdelning och att det är viktigt att kunden får en bra upplevelse av sitt 
besök på Gekås från början till slut. Arbetsledarna säger också att det är på grund av kunderna 
som varuhuset finns och hade inte de anställda haft kundfokus hade inte kunderna kommit 
tillbaka. Arbetsledarna beskriver två sidor av kundfokus: 
 

Kundfokus för mig är att man gör allt för att se till att kunden blir nöjd 
/ … / man hjälper dem fullt ut hela tiden. 

 
… det är ganska tufft och gå nere på golvet i butiken och få alla 

dessa frågor och alla som liksom drar i en. 
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Diskussion  
 

vsnittet inleds med en diskussion kring framtaget resultat kopplat till tidigare 
forskning och teori. Här svarar även författarna på sina frågeställningar. Avsnittet 
fortsätter med en sammanställning av författarnas åtgärdsförslag samt en 

metoddiskussion och avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 
 
Rekryteringsprocess 
 

Vilka verktyg bör en organisation använda för att hitta rätt person till rätt plats? 
 
Enkätresultatet visade att 1/3 av deltagarna ansåg att deras dagliga arbetsuppgifter inte 
stämmer överens med den information de fick när de anställdes på Gekås. Under intervjuerna 
framkom det att rekryteringsansvarig utför merparten av anställningsintervjuerna ensam samt 
att referenser vid nyanställning endast tas i mån av tid och alltså inte sker kontinuerligt. Det 
framkom även att arbetsledarna ger önskemål till rekryteringsansvarig angående framtida 
anställningar, det ligger sedan på rekryteringspersonalen att ta beslut om vem som anställs. 
Enligt Lindelöw (2008) är det viktigt att ha en kompetensbaserad personalstrategi som ska 
vara noggrann och väl genomtänkt för att hitta rätt individer. Detta är lika viktigt vid 
anställning av tillsvidare- och visstidsanställning då en tidsbegränsad anställning många 
gånger blir förlängd och i slutändan blir en fast tjänst. En felrekrytering kan vara mycket 
kostsam både för företaget och för den felanställda individen (Lindelöw, 2008). 
Uppsatsförfattarna menar att en felrekrytering kan kosta företaget både tid och pengar då det 
kan leda till ineffektivitet hos den anställde, missnöje hos kollegor och i förlängningen dåligt 
rykte kring personalpolitik och missnöjda kunder. För att förbättra rekryteringsprocessen bör 
Gekås inleda med att upprätta en vad Lindelöw (2008) benämner som kompetensmodell 
(bilaga 1). Denna bör innehålla en beskrivning av önskade kompetenser som behövs i 
organisationen. Modellen bör vara gemensam för hela Gekås så att det inte råder missförstånd 
om vad kompetensen innebär. Nästa steg i processen är att göra en behovsanalys och därmed 
skapa mål- och ansvarsbeskrivningar samt kravspecifikationer för relevanta befattningar som 
exempelvis arbetsledare, butikspersonal, lagerpersonal och kassa med flera. Detta bör göras 
för att tydliggöra vilka krav som ställs på varje befattning så att dessa senare kan matchas mot 
de sökande. Enligt Lindelöw (2008) bör behovsanalysen utarbetas av en så kallad 
rekryteringsgrupp som består av exempelvis överordnad och blivande kollegor med liknande 
befattningar. Författarna menar också att rekryteringsansvarig ska användas som bollplank 
och att arbetsledarna bör ingå i denna grupp, detta för att så många perspektiv på befattningen 
som möjligt ska belysas.      
 
Enligt Kahlke och Schmidt (2002) bör fler personer medverka vid intervjuer av nyanställda. 
Uppsatsförfattarna menar att detta bör ske för att få olika perspektiv på den sökande, undvika 
förutfattade meningar och eventuella fördomar samt för att inte en persons uppfattning ska 
råda. Utifrån detta rekommenderas Gekås att låta flera än en person vara delaktig vid 
anställningsintervjuerna, exempelvis ytterligare en rekryterare. För att få ytterligare perspektiv 
på den sökande menar Lindelöw (2008) det är viktigt att komplettera intervjun med till 
exempel referenstagning. Enligt författarna bör detta ske vid varje anställning då det är en 
förhållandevis enkel, snabb och billig metod att öka vetskapen om den sökandes kompetens. 
Då mängden rekryteringar och intervjuer varje år är så omfattande för Gekås rekommenderar 
författarna att ytterligare rekryteringspersonal anställs.     
 

A 
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Ytterligare en metod, förutom intervjuer och referenstagning, som kan användas vid urval av 
sökande är enligt författarna ett slags lämplighetstest som är obligatoriskt vid ansökan via 
Gekås redan befintliga webbaserade ansökningsverktyg. Författarna föreslår att detta test är 
ett frågeformulär som är baserat på framtagna kravspecifikationer och ledstjärnornas innebörd 
som kan ge en fingervisning för både rekryteringsansvarig och den sökande själv huruvida 
denna passar på Gekås.      
 
Enligt resultatet av enkätundersökningen var det endast ett fåtal som vet hur de ska gå tillväga 
för att avancera inom Gekås. Enligt Bellou (2010) har organisationskulturer som innefattar 
möjligheter till avancemang inom företaget en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse. 
Detta kan kopplas till Maslow´s (1970) behovstrappa som beskriver människors möjlighet till 
självförverkligande och utvecklingspotential. I Jacobsen och Thorsviks (2008) utvecklade 
modell innebär självförverkligande på arbetet för många individer möjligheten att kunna 
avancera och bli befordrad. I Jernigan et al.´s (2002) studie visade resultatet att ju mer 
missnöjd en anställd är med sin möjlighet till professionellt avancemang desto mindre 
engagerade i sitt arbete och organisationen är de. Detta kan i förlängningen bidra till att 
individen slutar på arbetsplatsen. Författarna menar att då de anställda på Gekås i stor 
utsträckning inte vet hur de ska gå till väga för att avancera inom organistionen har de mindre 
chanser till självförvekligande, vilket kan leda till sämre engagemang och missnöje som i 
slutändan kan få personen att lämna Gekås. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en ledare 
kan tillfredsställa den anställdes utvecklingsbehov genom att använda sig av olika 
organisatoriska faktorer, så som lön, feedback, socialt stöd, motivation samt utmaningar i 
arbetet. Uppsatsförfattarna menar att detta kan kopplas till det transformativa ledarskapet som 
enligt Landy och Conte (2007) tillgodoser medarbetarens unika utvecklingsbehov och ger det 
nödvändiga stödet till medarbetarna. Det transformativa ledarskapet bidrar till att öka den 
anställdes arbetstillfredsställelse (McColl-Kennedy & Anderson, 2002). Något som också kan 
fånga upp och stödja medarbetarnas utveckling är enligt författarna en intern 
arbetsförmedling, där anställda som känner behov av utveckling och avancemang kan visa sitt 
intresse. Den anställdes egenskaper, önskemål och intressen vägs där samman med kunskapen 
om organisationens behov som den interna arbetsförmedlingen besitter.           
 
På frågan Blev du tilldelad en fadder när du började din anställning på Gekås, svarade ungefär 
hälften av deltagarna i enkäten att de inte blivit tilldelade en fadder. De som svarade att de 
blivit tilldelade en fadder upplevde också i stor utsträckning att de fick stöd från denne. I 
Schein’s (2004) tre nivåer av organisationskultur ingår bland annat normer och värderingar 
som ses som grundläggande antaganden som gamla medlemmar i organisationen lär ut till de 
nya. Värderingarna ska enligt Deal och Kennedy (1982) vara utarbetade på ett sådant sätt att 
de passar in i organisationen och vad den vill uppnå och ledarna i organisationen måste 
kontinuerligt arbeta med dem och implementera dem i hela företaget. Lindmark och Önnevik 
(2008) anser att det är viktigt att nya medlemmar socialiseras in i kulturen och lär sig att förstå 
den. En hjälp för de nyanställda kan vara att få en handledare eller mentor. Uppsatsförfattarna 
anser att det är viktigt att alla nyanställda tilldelas någon form av fadder då resultatet visade 
att en fadder ger stöd vid nyanställningen. En undersökning av Taormina (2009) visade att 
stöd från medarbetare och ledare hjälper de nyanställda att lättare socialiseras in i 
organisationens kultur. Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att välja ut rätt faddrar då 
dessa är en stor del i socialisationsprocessen vad gäller överförandet av organisationskulturen. 
Faddrarna ska vara väl insatta i Gekås kultur och kunna förmedla ledstjärnor, rutiner, normer 
och värderingar. Enkätresultatet visade emellertid att merparten av dem som inte tilldelats en 
fadder vid nyanställning inte heller trodde att en fadder skulle ha underlättat introduktionen. 
Uppsatsförfattarna funderar kring om detta kan bero på att de istället för en fadder hade en bra 
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ledare som gav dem stöttning och hjälp vid introduktionen. Deal och Kennedy (1982) samt 
Peters och Waterman (2004) säger att det i kulturer där det finns ett starkt förtroende mellan 
ledarna och de anställda kan ledaren själv hjälpa till att socialisera in de nyanställda i 
organisationens värderingar och kultur. Arbetsledarna säger i intervjuerna att de är 
tillgängliga för frågor och information i mån av tid. Resultatet från enkäten gällande frågan 
Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete av din närmaste chef, stödjer också 
denna fundering då merparten svarade att det fick det. Det skulle också kunna vara så att de 
som ansåg att de inte behövde en fadder vid introduktionen fick stort stöd av sina 
arbetskamrater och på så vis inte kände behov av stöd från en specifik person, som en fadder. 
Svaren på frågan Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater, stöder detta då merparten svarade att de fick stöd från sina arbetskamrater. 
Fadder, stöd från ledare och arbetskamrater kan också vara bidragande orsaker till att 
enkätresultatet visade att deltagarna anser att organisationen i stor utsträckning tar väl hand 
om nyanställda.  
 
Resultatet av enkäten visade att deltagarna anser att för att passa in i organisationen på Gekås 
behöver en person bland annat ha följande egenskaper: stresstålig, serviceinriktad, glad, social 
samt positiv. Under intervjuerna med arbetsledarna framkom det att relevanta egenskaper hos 
en anställd enligt dem är att klara stort kundtryck, vara delaktiga i gruppen, tåla stress, ta egna 
initiativ och vara självgående. Uppsatsförfattarna menar att de egenskaper som framkom i 
resultatet kan kopplas till de fyra ledstjärnorna: laganda (vara delaktiga i gruppen, social)  
kundfokus (klara stort kundtryck, serviceinriktad, glad, social, positiv) samt handlingskraft 
(stresstålig, tåla stress, ta egna initiativ och vara självgående). Det påvisades i enkätresultatet 
att samband fanns mellan frågorna om rekryteringsprocess och laganda, handlingskraft samt 
kundfokus. Sunt förnuft anser uppsatsförfattarna täcker in allt ovanstående, det krävs sunt 
förnuft i de samtliga andra ledstjärnorna. Detta skulle kunna innebära att de anställda har 
relativt god kunskap om innebörden av de fyra ledstjärnorna trots att de inte kan namnge dem. 
Enkätresultatet visade som tidigare nämnts att merparten inte kan ange en enda ledstjärna.  
 
Uppsatsförfattarna menar att ledstjärnorna och de egenskaper som framkom i resultatet även 
kan kopplas till personlighetsegenskaperna i the Big Five (Fahlke & Johansson, 2007). 
Exempelvis kan extraversion kopplas till kundfokus, det krävs av individerna att de är 
utåtriktade och sociala. Emotionell stabilitet skulle kunna kopplas till stresstålighet, att kunna 
stå emot och fortfarande agera rationellt i stressade situationer samt att öppenhet och 
vänlighet kan kopplas till både laganda och kundfokus, det vill säga vara delaktiga i gruppen 
och serviceinriktade. Handlingskraft kan kopplas till den personliga egenskapen 
samvetsgrannhet som innebär att individen är pålitlig, arbetar hårt och tar egna initiativ. 
Barrick och Mount (1991) påvisar i en undersökning samband mellan the Big Five och 
prestation i arbetet. Exempelvis visade sig samvetsgrannhet förutsäga graden av prestation i 
arbetet hos alla de undersökta yrkena och extraversion ha samband med prestation i yrkena 
ledare och försäljare och även med inlärningsskicklighet. Enligt Salgado (1997) har 
extraversion, vänlighet och öppenhet samband med prestation i yrken som innehåller 
interpersonella inslag. Uppsatsförfattarna menar att Gekås bör leta efter personer med höga 
värden på egenskaperna samvetsgrannhet, extraversion, öppenhet och vänlighet. 
Samvetsgrannhet då det som undersökningen ovan visat är en bra egenskap i alla yrken, 
extraversion då det är en specifikt bra egenskap för prestation i yrkena ledare och försäljare, 
det vill säga nästan alla som arbetar på Gekås, och öppenhet och vänlighet då det visat sig att 
dessa egenskaper påverkar prestation i arbetet i yrken med interpersonella inslag. 
Uppsatsförfattarna vill dock återigen poängtera vikten av att upprätta kravspecifikationer 
såsom Lindelöw (2008) förespråkar så att de vet vem de söker till organisationen. Det är 
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enligt uppsatsförfattarna meningslöst att söka en person som har allt, en så kallad Superman 
eller Wonderwoman.  
 
Uppsatsförfattarna menar även att det transformativa ledarskapet kan användas för att 
uppmuntra och stödja de egenskaper Gekås vill att de anställda ska ha och utveckla. 
Exempelvis säger Pieterse et al., (2009) att det transformativa ledarskapet kan skapa 
innovativt beteende hos de anställda, vilket uppsatsförfattarna menar är lika med ledstjärnan 
handlingskraft. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att den transformativa ledarstilen 
innefattar att skapa bra relationer mellan ledare och medarbetare och att låta medarbetarna få 
möjlighet att påverka arbetssätt, beslut och diskutera problem som uppstår. Detta är enligt 
uppsatsförfattarna att stödja och uppmuntra laganda och handlingskraft. 
 
 
Ledarskap 
 
Vad bör arbetsledare i en organisation göra för att uppmuntra och utveckla medarbetarna i 

riktning mot de fyra ledstjärnorna laganda, handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus? 
 
Resultatet av enkäten visade att deltagarna överlag var nöjda med stödet från närmaste chef, 
möjlighet till egna initiativ och att ha en egen åsikt samt att de även litar på ledningens 
förmåga att klara Gekås framtid. Enligt Nyberg (2009) krävs både delaktighet, 
handlingsutrymme, tillräckligt med resurser och en individanpassad arbetsfördelning för att 
skapa en bra arbetssituation som främjar den anställdes hälsa.  Dessa faktorer är viktiga för att 
den anställde ska ha kontroll över sin arbetssituation och även uppleva en känsla av 
empowerment. Enligt Moss et al. (2009) innehåller det transformativa ledarskapet de olika 
faktorer som krävs av en ledare för att skapa empowerment och arbetstillfredsställelse.  
 
Höga psykiska och fysiska krav och en bristande kontroll där individen saknar inflytande kan 
leda till en försämrad hälsa, därför är dess samverkan av stor betydelse för individens 
arbetstillfredsställelse Vid höga krav är även det sociala stödet från ledare och medarbetare 
viktiga faktorer för att medarbetaren ska uppleva arbetstillfredsställelse. (Karazek & Theorell, 
1990) Enligt Karazek och Theorell (1990) kan en ledare arbeta både med ett socialt 
emotionellt stöd för att få en bra sammanhållning och skapa tillit i gruppen samt genom att 
ledaren ger instrumentellt stöd genom att assistera medarbetaren praktiskt vid behov. 
Medarbetare som upplever socialt stöd från ledare och uppmuntran från sina medarbetare är 
benägna att stanna kvar längre i organisationen (Simosi & Xenikou, 2010). Resultatet i 
enkäten visar att det finns ett större stöd arbetskamrater emellan än från närmaste chef. 
Karazek och Theorell (1990) menar även att det sociala stödet på arbetsplatsen är av större 
betydelse om det kommer från ledning än från sina medarbetare. Socialt stöd på arbetsplatsen 
innebär också att ledaren är lyhörd och lyssnar på sin personal och har förståelse för 
individuella problem på arbetet (Jeding & Theorell, 1999), vilket har framkommit i flertalet 
intervjuer att ledarna försöker ge stöd och feedback till medarbetarna både när de gjort något 
bra eller dåligt. De försöker även finnas ute bland sina medarbetare i det dagliga arbetet i så 
stor utsträckning som möjligt för att stötta sina medarbetare. Detta är något som Lindelöw 
(2008) menar ökar arbetstillfredsställelsen och uppmuntrar till ett fortsatt positivt beteende. 
 
Det är även viktigt att den anställde finner en mening och känner att denne har inflytande och 
kontroll i sin arbetssituation för att uppleva en känsla av empowerment. Enligt Pieterse et al. 
(2009) tjänar ett företag på att satsa på transformativt ledarskap där medarbetarnas 
empowerment stimuleras och ett innovativt beteende uppmuntras. Enligt Sarros et al. (2008) 
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är visionen en viktig del i det transformativa ledarskapet, vilken är starkt förknippat med 
organisationskulturen. Med det konstaterar uppsatsförfattarna att ett transformativt ledarskap 
är en viktig del för att forma en organisationskultur som gynnar Gekås och dess medarbetare.  
Resultatet av enkäten visar att över hälften av deltagarna tycker att deras arbete är 
meningsfullt och att stödet från den närmaste chefen är ganska stort. Det visade sig även att 
det finns ett positivt signifikant samband mellan ledarskap och de tre ledstjärnorna sunt 
förnuft, laganda och kundfokus. Sambanden innebär att de deltagare som fick höga värden på 
ledarskapsfrågorna också fick högt resultat på frågorna rörande respektive ledstjärna eller 
tvärtom. Detta kan tyda på att medarbetarna blir inspirerade av ledarskapet att arbeta utifrån 
de fyra ledstjärnorna även fast resultatet visade att endast ett fåtal deltagare i enkäten hade 
vetskap om de fyra ledstjärnorna.  För att utveckla och förbättra ledarskapet utifrån 
ovanstående diskussioner menar uppsatsförfattarna att Gekås kan utbilda ledarna i 
transformativt ledarskap för att få ett ännu mer demokratiskt ledarskap där de anställda kan 
påverka sina beslut, sitt sätt att arbeta och få utrymme att utrycka sina egna åsikter. 
  
Får du information om kvaliteten på det arbete du utför från din närmaste chef, var en fråga 
som ställdes i enkäten där resultatet övervägande visade att det hände endast ibland och 
ganska sällan. Trenholm och Jensen (2008) definierar kommunikation som en process där 
människor tillsammans skapar och reglerar den sociala verkligheten. Enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) är det viktigt att som ledare använda sig av kontinuerlig kommunikation och 
informationsutbyten för att undvika att det uppstår bristande motivation och irritation i 
gruppen. Det är även viktigt att en ledare har kunskap om och förståelse för hur denne 
kommunicerar på ett socialt lämpligt sätt (Trenholm & Jensen, 2008). Då Gekås har en stor 
mängd anställda är det enligt författarna av största vikt för arbetsledarna att ta sig tid och 
kommunicera på rätt sätt både formellt och informellt där de med fördel kan använda sig av 
Trenholm och Jensens (2008) kommunikationsmodell. Exempel på formell kommunikation 
kan vara avdelningsmöten och medarbetarsamtal. Dessa samtal och möten bör ske 
regelbundet för att deltidsanställda ska få en möjlighet att medverka. Exempel på informell 
kommunikation kan vara när ledare och medarbetare tar ett samtal på ”stående fot” eller vid 
lunch och fikapaus. Uppsatsförfattarna menar att med rätt sätt att kommunicera i ett 
transformativt ledarskap kan ledaren inspirera till motivation och ge medarbetaren ett 
personligt erkännande som förbättrar dennes anpassningsförmåga och arbetstillfredsställelse.   
 
Som tidigare nämnts visade resultatet i enkäten att endast ett fåtal av deltagare hade vetskap 
om de fyra ledstjärnorna.  Andra alternativ till ledstjärnor som gavs var nuvarande VD och i 
intervjuerna nämndes även Gekås grundare Göran Karlsson som en förebild. Bolman och 
Deal (2005) benämner personer som varit eller är verksamma i en organisation och besitter 
egenskaper som är till nytta för organisationen för ”hjältar”. Genom att ta hjälp utav dessa 
”hjältar” som i Gekås fall kan vara nuvarande VD och Göran Karlsson kan organisationen 
enligt författarna förstärka sina kärnvärden (Gekås ledstjärnor) och implementera dessa bland 
medarbetarna i det dagliga arbetet.   
 
Egenskaper hos arbetsledare som framkom under intervjuerna var lugn, stabil, snäll, social, 
rättvis, positiv och aktiv. Det framkom också att arbetsledarna arbetar för gruppen, försöker få 
de anställda att ta egna initiativ, litar på sina medarbetare och delegerar till dem samt förklarar 
så att de anställda förstår bakgrunden varför denne ska agera och tänka på ett visst sätt i en 
viss situation. Det framkom också att arbetsledarna försöker vara raka i sin kommunikation då 
detta gynnar alla samt att de vågar sätta ner foten då det behövs. Barrick och Mount (1991) 
påvisade i sin studie att samvetsgrannhet har ett övergripande samband med prestation i alla 
yrken, att extraversion har samband med prestation i yrket ledare och Salgado (1997) visade 
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att extraversion, vänlighet och öppenhet har samband med prestation i yrken som innehåller 
interpersonella inslag. Uppsatsförfattarna menar att det i det transformativa ledarskapet kan 
vara av nytta att vara extrovert, vänlig och öppen, då en sådan ledare ska skapa bra relationer 
till sina medarbetare och genom sitt ledande få respekt från dem samt få dem att vilja 
utvecklas och lära sig nya saker. Uppsatsförfattarna anser att Gekås bör ta hänsyn till 
personlighet när de rekryterar nya arbetsledare, såväl externt som internt.  
 
 
Organisationskultur 
 

Vad bör en organisationskultur innehålla för att främja de fyra ledstjärnorna laganda, 
handlingskraft, sunt förnuft och kundfokus och hur upprätthålls den? 

 
Resultatet av enkätundersökningen visade att merparten av deltagarna upplever att klimatet på 
deras avdelning är stödjande och uppmuntrande. Enligt Deal och Kennedy (1982), Peters och 
Waterman (2004) samt Jacobsen och Thorsvik (2002) kan en organisationskultur vara en 
viktig faktor för att förklara organisationens framgång, då kulturen kan få de anställda att 
känna gemenskap och tillhörighet till organisationen och medlemmarna i den. Enligt Simosi 
och Xenikous (2010) studie är individer i en kultur där medlemmar uppmuntrar och stödjer 
varandra samt följer gruppens normer och värderingar mer benägna att stanna kvar i 
organisationen en längre tid. Studien visade också att medlemmarna i dessa kulturer även trivs 
bättre i organisationen. Enligt uppsatsförfattarna skulle detta betyda att de som arbetat längst 
på Gekås också upplever klimatet på avdelningen som stödjande och uppmuntrande, eller vice 
versa. Resultatet från enkätundersökningen gav dock inget signifikant samband mellan 
huruvida de anställda upplevde att klimatet på deras avdelning är stödjande och 
uppmuntrande och frågan Hur länge har du arbetat på Gekås. Detta kan enligt författarna bero 
på att mer än hälften av enkätdeltagarna arbetat på Gekås mindre än tre år, vilket är en relativt 
kort tid. Under intervjuerna med arbetsledarna framkom det att de ansåg att kulturen på Gekås 
är familjär och personalvänlig, vilket författarna menar skulle kunna kopplas till att klimatet 
är stödjande och uppmuntrande och till viss del förklara den familjära känslan.            
 
På frågan om de anställda upplevde att klimatet på deras avdelning är konkurrensinriktat 
svarade mer än hälften av enkätdeltagarna att de inte upplevde klimatet på detta sätt. Detta 
kan kopplas till vad Robbins och Judge (2007) menar med att kulturen på ett företag kan 
innehålla hög eller låg grad av aggressivitet och att de anställda är mer eller mindre 
tävlingslystna. Enligt författarna skulle detta resultat kunna visa på att kulturen på Gekås har 
låg grad av aggressivitet mellan de anställda och att de även i låg grad är tävlingslystna. 
Hofstede (1997), Hofstede och Hofstede (2005) samt Landy och Conte (2010) menar att en 
organisationskultur kan ses som antingen feminin som fokuserar på mellanmänskliga 
relationer, eller maskulin som fokuserar på prestationer. Uppsatsförfattarna menar att det 
faktum att klimatet på Gekås till låg grad är konkurrensinriktat kan kopplas till att kulturen i 
organisationen kan anses som feminin, då klimatet till stor del är stödjande och uppmuntrande 
snarare än konkurrensinriktat. Författarna menar också att detta kan bero på att det till största 
delen arbetar kvinnor på Gekås. 
 
En fråga som ställdes i enkäten var i vilken grad de anställda upplever att klimatet på deras 
avdelning är stelt och regelstyrt samt i vilken grad de får utrymme att ta egna initiativ. 
Resultatet visade att knappt 1/3 upplevde klimatet som något stelt och regelstyrt och drygt 
hälften upplevde att klimatet i låg grad var stelt och regelstyrt. Drygt 1/3 upplevde att klimatet 
gav något utrymme för initiativtagande och knappt hälften upplevde att de i hög grad hade 
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utrymme att vara initiativtagande. Detta kan kopplas till vad Robbins och Judge (2007) menar 
med att en organisation i hög eller låg grad uppmuntrar till innovativt beteende och 
risktagande. Uppsatsförfattarna menar att då merparten av enkätdeltagarna upplevde att de 
hade utrymme för att ta egna initiativ och att klimatet till stor del inte är stelt och regelstyrt är 
också detta en del av kulturen på Gekås. Dock visar resultatet att cirka 1/3 svarat att klimatet 
är något stelt och regelstyrt samt ger utrymme för initiativtagande. Författarna menar att 
denna siffra är relativt hög, då dessa två faktorer är grunden i ledstjärnan handlingskraft, som 
kommer att diskuteras senare i detta avsnitt. Enkätdeltagarna ansåg också att klimatet på deras 
avdelning i hög grad är serviceinriktat och flexibelt, vilket också hänger samman med 
handlingskraft. 
 
I begreppet Organisationskultur ingår frågor rörande huruvida de anställda upplever att deras 
arbetsgrupp är bra på att samarbeta och lösa problem, organisationen är kundorienterad samt 
att klimatet är öppet, stödjande och flexibelt. Enkätresultatet visade att det finns ett samband 
mellan Organisationskultur och frågan Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 
arbete från din närmaste chef. Detta tyder på att deltagarna som har ett högt värde på frågor 
rörande organisationskultur har också ett högt värde på den ovannämnda frågan eller vise 
versa. Enligt författarna kan detta kopplas till Simosi och Xenikous (2010) studie där 
resultatet visade att ledarens sociala stöd till de anställda har positiv påverkan på de anställdas 
effektivitet och engagemang i organisationen.  Är förtroendet mellan ledaren och de anställda 
starkt kan detta också ha en positiv påverkan på de anställdas engagemang i organisationen 
(Peters & Waterman, 2004). Enligt uppsatsförfattarna visar detta att ledaren har stor betydelse 
för kulturen på Gekås då dennes stöd kan uppmuntra och hjälpa de anställda att samarbeta och 
lösa problem samt bidra till att klimatet är öppet, stödjande och flexibelt. Även Jeding och 
Theorell (1999) menar att socialt stöd från ledaren kan bidra till att öka de anställdas 
arbetstillfredsställelse.  
 
En studie som undersökte relationen mellan organisationskultur och arbetstillfredsställelse 
visade att om kulturen innehåller rättvisa, möjlighet till personlig utveckling och entusiasm 
för jobbet ökar de anställdas arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse innefattar bland 
annat om de anställda känner sig nöjda med sina arbetsledare. (Bellou, 2010) Detta visar att 
organisationskulturen är viktig för de anställdas arbetstillfredsställelse då den kan ha stor 
påverkan på hur de anställda trivs med sitt arbete. Uppsatsförfattarna menar att detta visar att 
ledaren har stor påverkan på organisationskulturen och således på huruvida de anställda trivs 
på Gekås. Genom att arbetsledarna på Gekås arbetar utifrån ett transformativt ledarskap, som 
innehåller att ledaren motiverar, uppmuntrar och stödjer de anställda, kan de bidra till en 
kultur som gynnar medarbetarna och följaktligen hela Gekås. 
 
Enkätresultatet visade ett positivt samband mellan Organisationskultur och frågan Tar din 
arbetsplats väl hand om de nyanställda. Detta visar att de som har höga värden på frågor 
gällande organisationskultur också anser att arbetsplatsen tar väl hand om de nyanställda eller 
tvärtom. Lindmark och Önnevik (2008) menar att en nyanställd socialiseras in i 
organisationen med hjälp av en fadder som vägleder den nyanställde och får den att känna sig 
trygg i den nya situationen. Enligt uppsatsförfattarna kan den fadder som tilldelas den 
nyanställda vara en stor hjälp att socialisera in denne i Gekås kultur. En kultur som främjar 
stöd från både ledare och medarbetare kan också medföra att de nyanställda lättare 
socialiseras in i kulturen (Taormina, 2009). Detta kopplar författarna till att enkätdeltagarna i 
hög grad upplevde stöd från både chef och medarbetare, vilket skulle kunna betyda att detta 
stöd väger upp det faktum att många inte fick en fadder vid sin anställning på Gekås. Dock 
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bör inte högt socialt stöd från chefer och medarbetare ersätta en fadder utan snarare 
komplettera detta.  
 
Enkätresultatet visade också att det finns ett signifikant samband mellan Organisationskultur 
och frågan Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att samarbeta, något som visar att 
samarbete mellan personalen gynnas av höga värden på Organisationskultur. Det kan också 
betyda att Organisationskultur gynnas av höga värden på frågan om de anställda uppmuntras 
att samarbeta. Detta kan enligt författarna kopplas till att de anställda i stor utsträckning 
upplever att klimatet är stödjande och uppmuntrande, där det transformativa ledarskapet enligt 
Moss et al. (2009) kan medverka till samarbete och ett stödjande klimat. 
 
 
De fyra ledstjärnorna 
På frågan Kan du ange Gekås fyra ledstjärnor, kunde endast 11 % av de anställda ange alla 
ledstjärnorna. 63 % kunde inte ange en enda ledstjärna. Detta visar på att de anställda på 
Gekås inte har fått tillräcklig kunskap om ledstjärnorna. För att komma tillrätta med detta bör 
Gekås se till att arbetsledarna kopplar ledstjärnorna till dagliga handlingar i arbetet, att de 
diskuteras på avdelningsmötena samt att orden synliggörs genom till exempel uppsatta skyltar 
runt om i personalutrymmena. Gekås kan även använda sig av hjältar som till exempel 
grundaren Göran Karlsson för att sprida budskapet om Gekåsandan. 
 
 
Laganda 
Ledstjärnan Laganda innebär bland annat att enkätdeltagarna anser att de har bra förhållande 
till sina arbetskamrater samt att de samarbetar och stödjer varandra. Enligt intervjuerna 
innebär också Laganda att de anställda ska samarbeta, vara lojala mot varandra, hjälpa 
varandra och ställa upp för varandra. Enkätresultatet visade att det finns ett signifikant 
samband mellan Laganda och frågan Tar din arbetsplats väl hand om de nyanställda, vilket 
betyder att de som fått höga värden på frågor beträffande laganda också anser att Gekås tar 
väl hand om de nyanställda, eller vice versa. Detta kan kopplas till Robbins och Judge (2007), 
som menar att en organisationskultur innehåller grupporientering, vilket är en viktig del av en 
kultur. Med grupporientering menas i vilken grad det dagliga arbetet är organiserat kring 
gruppen och inte den enstaka individen. Kulturen bör också vara konstruerad så att de 
anställda känner sig trygga i att uppmuntra och stödja varandra samt att de stimuleras av detta 
(Simosi & Xenikou, 2010). Detta kan kopplas till vad Hofstede (1997), Hofstede och 
Hofstede (2005) samt Landy och Conte (2010) menar med kollektivism. Med kollektivism 
menas i vilken grad de anställda förväntas ta beslut och agera på ett sådant sätt att det gynnar 
gruppen och inte enbart en enskild individ. Uppsatsförfattarna menar att Laganda och 
huruvida de anställda tar väl hand om nyanställda är starkt förknippade. Gruppen kan hjälpa 
den nyanställda att socialiseras in i organisationen. Detta kan även kopplas till 
organisationskultur, som tidigare diskuterats.  
 
Merparten av enkätdeltagarna anser att det finns tillräckligt med kommunikation på deras 
avdelning. Resultaten visade också att det finns samband mellan Laganda och frågan Är det 
tillräckligt med kommunikation på din avdelning. Detta betyder att de som fått höga värden 
på frågor rörande laganda också upplever att det finns tillräckligt med kommunikation på 
avdelningen de tillhör eller tvärtom. Enligt Trenholm och Jensen (2008) är kommunikation en 
process som skapas av människor som tillsammans skapar och reglerar verkligheten. Det är 
också viktigt att kommunikationen sker regelbundet och på rätt sätt. Enligt uppsatsförfattarna 
kan sambandet tyda på att lagandan är viktig för kommunikationen och att sammanhållning 
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och stöd från medarbetare kan medföra att de anställda lättare kan kommunicera med 
varandra och med ledaren. Kommunikation är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) en 
grundläggande faktor för att förmedla organisationens mål och vad den står för. Detta visar 
enligt uppsatsförfattarna att kommunikationen medarbetarna emellan och mellan medarbetare 
och chef är mycket viktig för att stärka och utveckla lagandan.    
 
Knappt 1/3 svarade något på både frågan om din närmaste chef uppmuntrar dig att säga ifrån 
om du har en annan åsikt och frågan om de anställda uppmuntras att samarbeta. Mellan 
Laganda och frågan Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan 
åsikt, finns ett signifikant samband, vilket betyder att de som anser att chefen uppmuntrar dem 
att säga ifrån också har höga värden på Laganda eller vice versa. Mellan frågorna Uppmuntras 
de anställda på din arbetsplats att samarbeta och Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga 
ifrån när du har en annan åsikt finns också ett positivt signifikant samband, vilket betyder att 
de som uppmuntras att samarbeta också känner sig uppmuntrade av sin närmaste chef att säga 
sin åsikt eller vice versa. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) innebär det transformativa 
ledarskapet att ledaren skapar bra relationer mellan denne och medarbetaren samt att de får 
vara delaktiga i beslut som tas. Enligt Wiberg (2009) är det viktigt att en grupp tänker kritiskt 
för att inte fastna i gamla rutiner. Ledaren bör sammanföra de anställdas idéer och tidigare 
erfarenheter på ett kreativt sätt för att hitta den bästa lösningen på problem. Uppsatsförfattarna 
menar att en ledare som utövar ett transformativt ledarskap kan stärka laganda och samarbete 
samt uppmuntra de anställda att säga ifrån då de har en annan åsikt. Detta är enligt författarna 
positivt då de anställda ofta har nya idéer om till exempel rutiner och dylikt, då det är dem 
som arbetar med rutinerna i det dagliga arbetet. Ledarna bör lyssna till de anställda och deras 
tankar för att kunna utveckla Gekås på bästa sätt. Författarna anser att det faktum att knappt 
1/3 svarade något på både frågan om din närmaste chef uppmuntrar dig att säga ifrån om du 
har en annan åsikt och frågan om de anställda uppmuntras att samarbeta är en hög siffra. 
Önskvärt vore att merparten av deltagarna upplevde att de mycket ofta fick säga sin mening 
och uppmuntras att samarbeta. Genom att ledaren använder ett tranformativt ledarskap kan det 
bidra till att de anställda känner sig trygga i att säga sina åsikter samt att samarbetet främjas.   
 
Ett negativt signifikant samband finns mellan Laganda och frågan Hur länge har du arbetat på 
Gekås, som betyder att ju längre en anställd arbetat på Gekås desto lägre värden har de svarat 
på frågor rörande laganda, eller tvärt om. Ett negativt signifikant samband hittades också 
mellan Hur länge har du arbetat på Gekås och frågan Tycker du om att arbeta med nya 
arbetskamrater, som betyder att ju kortare tid en anställd arbetat på Gekås desto mer tycker de 
om att arbeta med nya arbetskamrater eller vice versa. Enligt uppsatsförfattarna är detta 
resultat inte bra, då laganda bör finnas hos Gekås alla medarbetare. En möjlig förklaring till 
detta är att personalomsättningen på Gekås är mycket hög, vilket kan bidra till att de som 
arbetat på Gekås en längre tid inte känner sig lika motiverade att upprätthålla laganda då deras 
medarbetare hela tiden byts ut. De som endast arbetat en kortare period på Gekås kanske inte 
känner av detta på samma sätt då de själva är nya och inte upplever den höga 
personalomsättningen på ett negativt sätt. Författarna anser att ledarna på Gekås bör använda 
sig av vad Moss et al. (2009) benämner som tranformativt ledarskap, där ledaren inspirerar till 
motivation och ser varje enskild medarbetare, vilket kan förbättra de anställdas 
anpassningsförmåga. Uppsatsförfattarna menar att ledaren bör motivera de som upplever det 
negativt att hela tiden arbeta med nya arbetskamrater till att arbeta efter laganda för att på så 
sätt få ett bättre arbetsklimat.  
 
 
 



~ 46 ~ 
 

Handlingskraft 
Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan frågorna Finns det klart 
definierade mål för ditt arbete och Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet. Det kan 
förklaras genom att de som upplever att de har klart definierade mål också vet vad som krävs 
av dem i arbetet. Resultatet visade även att majoriteten av deltagarna i enkäten har klart för 
sig vilka mål och krav som finns i deras arbete.  Som nämnts tidigare kan för höga krav där 
det finns brist på kontroll leda till en försämrad hälsa samt att samverkan mellan krav och 
kontroll är av stor betydelse för individens arbetstillfredsställelse. Slutsatser av detta resultat 
kan dras att medarbetarna på Gekås har en bra balans mellan krav och kontroll och upplever 
sig vara relativt tillfredställda i sitt arbete. Detta kan även utläsas i resultatet som redovisar 
svaret på frågan Tycker du att ditt arbete är meningsfullt, där 65 % svarade ganska ofta och 
mycket ofta. Uppsatsförfattarna menar att ju bättre balans mellan krav och kontroll en 
medarbetare har i sin arbetssituation desto mer kan denna person agera handlingskraftigt och 
leva upp till denna ledstjärna. Återigen betonas att en ledare kan i ett transformativt ledarskap 
utveckla och förbättra förutsättningarna för dessa två faktorer genom att låta de anställda ha 
ett tillräckligt stort handlingsutrymme och resurser för att påverka beslut, sitt sätt att arbeta 
och få utrymme att utrycka sina egna åsikter.  
 
Det finns även ett positivt signifikant samband mellan frågan Får du arbetsuppgifter utan att 
få de resurser som behövs för att utföra dem och frågan Hur länge har du arbetat på Gekås. 
Även ålder och denna fråga har ett signifikant samband vilket innebär att ju längre de arbetat 
på Gekås och ju äldre de är desto oftare får de arbetsuppgifter utan att få nödvändiga resurser. 
Uppsatsförfattarna anser att detta kan vara något för Gekås att ta i beaktning med tanke på de 
tidigare diskussioner där det framkommer att det är viktigt för en medarbetare att få 
tillräckligt med resurser och handlingsutrymmen för att vara handlingskraftig. Det hittades 
också ett positivt signifikant samband mellan frågan Är din arbetsgrupp bra på att lösa 
problem och Handlingskraft. Detta visar att de som har höga svarsalternativ på Handlingskraft 
också svarat att arbetsgruppen är bra på att lösa problem. Detta bekräftar de resultat som 
framkommit i intervjuerna där arbetsledarna menar att en handlingskraftig person är framåt 
och tar initiativ, ser problem och löser dem samt gör det lilla extra. Resultatet i enkäten visar 
även att det finns positiva signifikanta sambandsmått mellan Handlingskraft och socialt stöd 
från arbetskamrater och närmaste chef. Detta tyder på att de som fått högt resultat på frågorna 
gällande handlingskraft också svarade att de får stöd och hjälp från sina arbetskamrater och 
chef vid behov. Enligt Jeding och Theorell (1999) är det sociala stödet viktigt för att minska 
ohälsa och dåliga arbetsförhållanden. Uppsatsförfattarna anser att det sociala stödet är en 
bidragande orsak till att medarbetarna kan vara handlingskraftiga och vill än en gång lägga 
tonvikten på hur viktigt ett relationsinriktat ledarskap är för att bevara denna egenskap i 
organisationen.  
 
 
Sunt förnuft 
Under intervjuerna med arbetsledarna framkom det att ledstjärnan sunt förnuft är 
svårdefinierad men klockren och att begrepp som tänka själv, prioritera rätt, tänka logiskt, 
använda magkänsla och tänka steget längre ingår i den. Uppsatsförfattarna menar att sunt 
förnuft är lika svårfångat som begreppet organisationskultur. Resultatet av enkäten visade att 
det fanns ett samband mellan organisationskultur och sunt förnuft. Det sitter i väggarna och är 
enligt Morgan (1999) dolt för omvärlden och kan endast förstås av individer som ingår i 
kulturen. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en organisationskultur består av 
gemensamma uppfattningar, antaganden, värderingar, attityder och normer. I resultatet av 
enkäten framkom att de flesta deltagarna inte anser att deras arbete innefattar arbetsuppgifter 
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som är i konflikt med deras personliga värderingar men att endast hälften anser att deras egna 
värderingar stämmer något med organisationens. Huruvida de personliga värderingarna 
stämde överens med organisationens hade även samband med hur länge de anställda arbetat 
på Gekås och anställningsvillkor. Ju längre en anställd arbetat på Gekås samt fastanställda 
upplevde att deras personliga värderingar stämde överens med organisationens värderingar i 
högre grad än de som arbetat kortare tid samt var säsongs- eller ferieanställda. Detta skulle 
enligt författarna kunna innebära att sunt förnuft liksom organisationskultur är något som 
socialiseras in successivt under anställningens gång. Då sunt förnuft innehåller begreppet 
handledning enligt Gekås egen beskrivning menar författarna också är ett stöd för 
uppfattningen att ledstjärnan ska läras in, via just handledare, det vill säga faddrar. En 
återkoppling kan göras till diskussionen om faddrar under rubriken Rekryteringsprocess ovan, 
att faddrarna ska vara väl insatta i Gekås kultur och kunna förmedla ledstjärnor, rutiner, 
normer och värderingar. Lindmark och Önnevik (2008) menar att en mentor skulle kunna 
hjälpa framförallt de nyanställda att ta till sig och förstå organisationens traditioner och rutiner 
samt i vilka situationer den anställda ska guidas av sin magkänsla. Uppsatsförfattarna vill 
därför återigen betona att faddrar ska ges till alla anställda. 
 
Deal och Kennedy (1982) menar att en stark kultur kännetecknas av att medlemmarna i den är 
medvetna om och har enats om grundvärderingar och antaganden. Uppsatsförfattarna menar 
att det samma kan sägas om sunt förnuft. Denna ledstjärna är stark då Gekås anser att den är 
klockren och har en gemensam formulering av den. Även möten kan enligt författarna vara en 
slags handledning och förmedlande av sunt förnuft. Möten kan ses som ritualer som 
underlättar för medlemmarna att ta till sig organisationens värderingar (Bolman & Deal, 
2005) samt synliggör beteenden som är socialt accepterade och förväntas av organisationens 
medlemmar (Deal & Kennedy, 1982; Hofstede & Hofstede, 2005). Resultatet från enkäten 
visar att merparten av deltagarna har möten på sin avdelning mer sällan än en gång i månaden 
vilket uppsatsförfattarna anser är något Gekås bör ta tag i och se till att avdelningsmöten hålls 
mer regelbundet. 
 
En undersökning om organisationskultur och individers värderingar gjordes på företaget IBM 
(Hofstede, 1997; Hofstede & Hofstede, 2005; Landy & Conte, 2010) och fyra dimensioner 
togs fram varav en var osäkerhetsundvikande. Den innefattar i vilken grad de anställda känner 
sig säkra i ostrukturerade situationer. Uppsatsförfattarna menar att det går att göra en koppling 
mellan säkerhet i ostrukturerade situationer och i vilken grad ledstjärnan sunt förnuft är 
förankrad hos de anställda, ju mer förståelse för begreppet sunt förnuft en anställd har desto 
säkrare anser författarna att denne bör vara i osäkra situationer. Därför menar författarna att 
det är viktigt att förmedla ledstjärnan sunt förnuft i lika stor utsträckning som de andra 
ledstjärnorna även om begreppet är svårdefinierat. 
 
 
Kundfokus 
Enkätresultatet visar att merparten av deltagarna arbetar utifrån ett kundperspektiv, tänker på 
hur kunderna trivs i butiken, prioriterar kunden framför andra arbetsuppgifter, strävar efter att 
överträffa kundens förväntningar samt anser att organisationsklimatet är serviceinriktat och 
flexibelt. Detta anser författarna kan säga att organisationskulturen och ledarskapet på Gekås 
stödjer ledstjärnan kundfokus. Enligt Schein (2004) finns tre nivåer i en organisationskultur, 
normer och värderingar är en av dem. Normer kan ses som oskrivna regler som de anställda 
använder sig av i olika situationer, de vet vad som förväntas av dem och hur de ska bete sig.  
Även Bolman och Deal (2005) menar att väl förankrade värderingar kan hjälpa organisationen 
och de anställda i det dagliga arbetet då de fungerar som riktlinjer. Starka värderingar medför 
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att de anställda lättare identifierar sig med dem och fattar beslut som främjar både 
värderingarna och den organisationskultur organisationen vill ha. Uppsatsförfattarna anser att 
kundfokus är en form av grundläggande antaganden och värderingar om hur de anställda ska 
behandla kunder och att detta, precis som för ledstjärnan sunt förnuft, socialiseras in efter 
hand, både via de utvalda faddrarna och via arbetsledarna. Arbetsledarna säger själva i 
intervjuerna att en av de viktigaste arbetsuppgifterna är att ta hand om kunder och att de 
trycker extra hårt på just ledstjärnan kundfokus vid introduktion av nyanställda. Även 
resultatet från enkäten, att det fanns ett samband mellan kundfokus och ålder, stödjer denna 
uppfattning att det med tiden utvecklas ett starkare fokus på kunder. 
 
Resultatet från enkäten visar att merparten anser att de anställda uppmuntras till en 
serviceinriktad attityd. Enligt författarna kommer det transformativa ledarskapet in här 
återigen. Transformativa ledare tenderar att bidra till att de anställda är mindre spända och att 
effekten av stressande situationer mildras (Landy & Conte, 2007). Resultatet av intervjuerna 
visar att kundrelationen är stressande och uppsatsförfattarna menar då, precis om Landy och 
Conte (2007) att ledarna kan minska denna stress genom att tillämpa transformativt ledarskap. 
Lindelöw (2008) poängterar vikten av att ledare arbetar med feedback, som positiv 
förstärkning, och uppmuntra positiva beteenden som denne noterat. Uppsatsförfattarna menar 
att arbetsledarna kan använda sig av denna teknik för att uppmuntra till bra kundbemötande. 
 
Resultatet visar även ett samband mellan kundfokus och om det finns möjlighet att utföra 
arbetet på olika sätt. Författarna menar att för att en anställd ska kunna vara kundorienterad 
och sätta kunden först måste de också ha ett visst handlingsutrymme att fatta egna beslut. 
Kaufman och Kaufman (2005) menar när det gäller team att det är viktigt att ledaren ser till 
att teamet har ett tillräckligt stort handlingsutrymme. Uppsatsförfattarna menar att detta är 
viktigt både för de olika avdelningarna och för den enskilde individen och att arbetsledarna 
ska försöka eftersträva att ge de anställda eget utrymme, givetvis i rimlig omfattning. 
 
Som nämnts ovan under rubriken Rekryteringsprocess visade en studie av Barrick och Mount 
(1991) att personlighetsegenskapen extraversion hade samband med prestation i yrket 
försäljare samt att en annan studie av Salgado (1997) visade att egenskaperna extraversion, 
vänlighet och öppenhet hade samband med prestation i yrken som innehåller interpersonella 
inslag. Resultatet från intervjuerna med arbetsledarna visar att de anser att de anställda ska 
vara tillgängliga, få kunden att må bra och vara glada. Resultatet från enkäten visar att 
egenskaper som serviceinriktad, glad, social och positiv är viktiga egenskaper för att passa in i 
organisationen. De tre personlighetsegenskaperna ovan och beskrivningarna av hur en 
kundfokuserad anställd ska vara kan enligt uppsatsförfattarna kopplas ihop. Då de tre 
egenskaperna hade samband med yrket försäljare och yrken med interpersonella inslag, vilket 
innebär att de flesta anställda på Gekås omfattas, menar uppsatsförfattarna att Gekås ska leta 
efter sökanden med höga värden på extraversion, vänlighet och öppenhet. 
 
Slutsatsen kan enligt uppsatsförfattarna illustreras i bilden nedan som beskriver hur 
rekryteringsprocessen, ledarskapet och organisationskulturen integrerar för att skapa 
förutsättningar för att hitta och behålla rätt individer samt främja de fyra ledstjärnorna. Där de 
tre temana möts finns det största förutsättningarna för organisationen att utvecklas. Därför är 
det av stor vikt för organisationen att i så stor utsträckning som möjligt få dessa samspelta.  
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                    Figur 21: Integrering av rekryteringsprocess, ledarskap och organisationskultur 
 
 
Åtgärdsförslag 
I denna uppsats har författarna kommit fram till följande åtgärdesförslag för att hitta rätt 
person till rätt plats, för att arbetsledarna på bästa sätt ska kunna uppmuntra och utveckla 
medarbetarna i riktning mot de fyra ledstjärnorna samt för att skapa en orgnisationkultur som 
främjar dessa fyra ledstjärnor:   
 

• Gekås bör ta fram en gemensam kompetensmodell som innehåller beskrivningar av 
önskade kompetenser som behövs i organisationen (bilaga 1) 

• Gekås bör ta fram behovsanalyser för relevanta befattningar för att ringa in vilka mål 
som finns med befattningen och vilka krav som ställs på den, exempelvis för 
befattningarna arbetsledare, butikspersonal och lagerpersonal 

• Gekås bör skapa en eller flera rekryteringsgrupper som ska arbeta med att ta fram 
behovsanalyserna 

• Gekås bör se över sitt behov av fler rekryteringsansvariga för att minska 
arbetsbelastningen och få fler perspektiv i rekryteringsprocessen 

• Gekås bör använda sig av fler metoder vid rekrytering 
� Ta referenser på alla aktuella sökande 
� Konstruera ett frågeformulär som inleder intresseanmälan som skapas på nätet, för 

att ge en fingervisning för rekryteringsansvariga och de sökande om huruvida de 
passar på Gekås 

� Komplettera intervjuerna med frågor som baseras på Critical incident- och 
STARtekniken, det vill säga be den intervjuade att ge beskrivningar av verkliga 
fall 

� Komplettera intervjuerna med frågor som baseras på ett personlighetstest som 
bygger på the Big Five för att hitta rätt personligheter vid rekrytering 

• Gekås kan inrätta en intern arbetsförmedling för att tillvarata de anställdas kunskaper 
och utvecklingsbehov 

• Gekås bör se till att nyanställda i största möjliga mån tilldelas en fadder 
• Gekås bör utveckla sina arbetsledare inom området kommunikation, dels för att dessa 

ska få en ökad förståelse för kommunikationens betydelse och dels för att sprida 
Gekås mål, visioner och ledstjärnor på ett effektivt sätt 

• Gekås bör ha regelbundna avdelningsmöten för att nå så många anställda som möjligt 
med viktig information och för att stärka kulturen där de fyra ledstjärnorna ingår 

• Gekås bör utbilda arbetsledarna och andra ledare i ett transformativt ledarskap för att 
kunna: 
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� Ge de anställda en balans mellan upplevda krav och kontroll 
� Ge socialt stöd till de anställda 
� Motivera och inspirera de anställda på ett utvecklande sätt 
� Stimulera till ett innovativt beteende hos de anställda 
� Stärka de anställda genom empowerment och få dem att känna 

arbetstillfredsställelse 
� Utveckla en organisationskultur som gynnar Gekås och får de anställda att stanna 

kvar i organisationen 
� Erbjuda de anställda kunskap om och möjlighet till att kunna avancera, vilket 

också bidrar till arbetstillfredsställelse och att de anställda stannar kvar i 
orgnisationen 

•    Gekås skulle kunna anordna temamånader kring de fyra ledstjärnorna för att öka 
kunskapen kring dessa och dess innebörd samt att stärka sammanhållningen bland de 
anställda. Exempel på detta kan enligt författarna vara att anordna roliga aktiviteter 
och tävlingar med fokus på en ledstjärna i taget 

 
 
Metoddiskussion  
Urvalet till intervjuerna bestod av tio arbetsledare som valdes ut med hjälp av författarnas 
andra kontaktperson på Gekås som även bokade tider med dessa arbetsledare. 
Begränsningarna med detta urval kan utgöras av att det var en person på Gekås som gjorde 
urvalet. Det kan ha varit så att kontaktpersonen, omedvetet eller medvetet, valde bort 
arbetsledare som hade, för organisationen, obekväma åsikter inom området författarna 
undersöker. Eftersom inte alla arbetsledare tillfrågades så missades eventuellt någon som 
också hade velat bli intervjuad och som kanske haft ytterligare intressant information.  
 
Urvalet till enkäterna var de anställda som var villiga att fylla i enkäten under en lunchrast en 
specifik dag i Gekås personalmatsal. En begränsning med detta urval kan vara att inte alla 
anställda nåddes, då de till exempel inte var på arbetet den utvalda dagen eller att de helt 
enkelt tog lunchrast före eller efter det att författarna befann sig i matsalen. En begränsning 
med metoden att stå i matsalen under lunchrasten är dels att en del potentiella deltagare inte 
deltar då de vill sitta ifred på sin lunch eller känner tidspress under lunchen och dels att de 
fyller i enkäten antingen ofullständigt på grund av ovan nämnda anledningar eller att de fyller 
i den efter diskussion med de andra runt matbordet. I båda dessa fall kan informationen bli 
felaktig. Då lunchrastalternativet var det enda alternativet som författarna och 
kontaktpersonerna på Gekås ansåg skulle fungera och ge tillräckligt många deltagare menar 
författarna att begränsningarna med metoden är av mindre betydelse i förhållande till att inte 
göra den alls eller att få enkäten ifylld av de anställda via arbetsledarna. Kontaktpersonerna på 
Gekås hade tidigare erfarenheter av att svarsfrekvensen inte blev lika hög om inte studenterna 
själva fanns på plats när enkäten genomfördes. 
 
Författarna vill endast kunna generalisera sitt resultat på Gekås som organisation. Detta anser 
sig författarna kunna göra dels genom sin triangulering, det vill säga användningen av flera 
metoder (intervjuerna med arbetsledarna och enkäten bland de anställda) och dels då resultatet 
av enkäten speglade könsfördelningen inom Gekås nästan exakt (76 % kvinnor och 24 % män 
jämfört med verklig fördelning 74 % kvinnor och 26 % män) och då samtliga avdelningar 
inom Gekås var representerade i enkäten. Uppsatsens resultat kan dock inte generaliseras på 
andra företag då Gekås är tämligen unika i sitt slag. 
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Reliabiliteten i en enkät kan höjas genom att frågor i samma kategori sätts samman i ett index. 
Dessa index prövas sedan i en beräkning som kallas Cronbach’s Alpha och ju högre 
korrelation mellan frågorna denna beräkning visar ju högre blir den interna konsistensen 
(intern samstämmighet). För att uppnå en godtagbar intern konsistens bör Cronbach’s Alpha 
visa över 0,7. (Ejlertsson, 2005) För att höja reliabiliteten har författarna genomfört både 
index och Cronbach’s Alpha för de tre huvudtemana och de fyra ledstjärnorna som alla, utom 
sunt förnuft, visade över 0,7. Att Cronbach’s alpha inte var över 0,7 för sunt förnuft beror 
troligtvis på att det i begreppet sunt förnuft ingår för få frågor, endast två stycken. Författarna 
hade svårt att ställa frågor om sunt förnuft då detta begrepp är svårdefinierat och betyder olika 
för olika personer. Vid intervjuerna framkom det att även arbetsledarna hade svårt att sätta 
fingret på ledstjärnan sunt förnuft och att de ansåg att begreppet ingick i de andra 
ledstjärnorna. För att höja reliabiliteten vad gäller den kvalitativa delen av uppsatsen, det vill 
säga intervjuerna, har författarna försökt att på ett tydligt sätt återspegla procedurer och beslut 
genom hela forskningsprocessen. Denscombe (2009) menar att detta är viktigt då det gör det 
möjligt för andra forskare att granska forskningsprocessen och de beslut och tillvägagångssätt 
som ägt rum under processen. 
 
Författarna har försökt minimera felkällor gällande validiteten, till exempel uppfattningar, 
uppmärksamhet och fördomar genom att utföra intervjuerna i ett ostört rum, att samtliga 
författare närvarat och bidragit under hela uppsatsens process samt att både intervjuer och 
enkäter har genomförts. De två sistnämnda bidrar även till fler perspektiv och aspekter i 
uppsatsen. 
 
Enkäten som använts i denna studie innehåller frågor som kommer från ett tidigare etablerat 
test, QPS Nordic. Frågorna i QPS Nordic är prövade, till exempel har ett test-retest gjorts 
(Dallner et al., 2000). Ett test-retest innebär att ett test utförs två gånger med en viss tids 
mellanrum (Bell, 2006). Då samtliga frågor i enkäten, både de från QPS Nordic och de 
författarna skapat själva, är förankrade i relevant teori och kategoriserade under huvudtemana 
respektive ledstjärnorna menar författarna att detta höjer både innehålls- och 
begreppsvaliditeten. Även frågorna i intervjuguiden är baserade på vetenskapliga grunder i 
relevant litteratur vilket höjer reliabiliteten även på dessa. Att både intervjuguiden och 
enkäten är uppbyggda på samma sätt, utifrån uppsatsens huvudteman, borgar för att frågor om 
samma områden ställts till både arbetsledare och de anställda vilket bidrar till att säkerställa 
att de båda perspektiven kompletterar varandra. 
 
Författarna vill påpeka ett misstag i enkäten, nämligen fråga nummer 16 som inte alls är en 
fråga utan ett påstående. Författarnas ambition var att hela enkäten skulle bestå av frågor, så 
fråga nummer 16 skulle ha ställts på följande sätt: Arbetar du utifrån ett kundperspektiv? 
Fråga 46 är också felformulerad enligt författarna och borde ha ställts på följande sätt: Tar de 
som arbetar på din arbetsplats väl hand om de nyanställda? Författarna vill även föra en 
diskussion om frågan Kan du ange Gekås fyra ledstjärnor? Då resultatet på denna inte blev 
som författarna förväntat sig utifrån den uppfattning de fått genom gjorda intervjuer är det 
möjligt att denna fråga kan ha missuppfattats. 63 % av deltagarna kunde inte ange en enda 
ledstjärna men uppfattningen författarna fått genom intervjuerna var att ledstjärnorna är 
spridda och väl förankade i organisationen. 
 
Svarsfrekvensen i uppsatsens undersökningsmetoder är för intervjuerna 100 % och för 
enkäten 83, 5 %. Jacobsen (2002) menar att en svarsprocent på över 70 % är mycket bra, 
således uppfyller båda svarsfrekvenserna i uppsatsen kravet för att anses vara mycket bra. 
Utifrån detta anser författarna sig också kunna generalisera resultatet till hela Gekås.  
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Anledningen till att uppsatsförfattarna inte presenterar resultatet i relation till en specifik 
avdelning är att enkätdeltagarna inte är jämnt fördelade över alla avdelningar, vilket resulterar 
i att några avdelningar är överrepresenterade och några är underrepresenterade. Resultatet 
skulle då bli missvisande. 
 
 
Fortsatt forskning 
Hur mår du på jobbet? – En undersökning om den psykosociala arbetsmiljön på Gekås. 
Under undersökningens gång har det framkommit att många som arbetar på Gekås upplever 
arbetet som stressande. Som ett led i att ta hand om sin personal och få dem att trivas, 
utvecklas och stanna kvar i organisationen kan en utredning om den psykosociala 
arbetsmiljön göras. Detta för att få en uppfattning om hur stressbilden ser ut och därifrån dra 
slutsatser om hur den kan förebyggas.   
 
Kan vem som helst bli en transformativ ledare? – En undersökning av arbetsledares 
personlighet i förhållande till det transformtiva ledarskapet.  
Ledarskapet är en viktig faktor i hur väl medarbetare trivs och är produktiva och det 
transformativa ledarskapet omfattar flera positiva aspekter, både utifrån ledarens egna 
perspektiv men även utifrån de anställdas och organisationens perspektiv. Därför skulle det 
vara intressant att titta på arbetsledares personligheter för att utröna vilken personlighet som 
bäst lämpar sig för det transformativa ledarskapet.    
 
Byt jobb men stanna kvar – Hur kan en intern arbetsförmedling skapas? 
Då en organisations mål är att behålla de rätta medarbetarna för att ständigt utvecklas och vara 
konkurrenskraftig kan en intern arbetsförmedling upprättas. Forskningen bör fokusera på hur 
en sådan på bästa sätt kan byggas upp i praktiken för att tillgodose både organisationens och 
de anställdas behov av utveckling.   
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Exempel ur Lindelöw (2008:238) Förslag på kompetensmodell 
 
Personliga förmågor:  
 

Självständighet – Har mod att agera efter sin egen övertygelse.  
 

Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver 
sina processer vidare.  

 
Flexibel – Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt 
synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringarna.  

 
Sociala färdigheter: 
 

Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört 
och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.  

 
Relationsskapande – Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar 
kontakter och underhåller relationer.  

 
Serviceinriktad – Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har 
intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränga sig för att leverera lösningar.    

 
Ledarskapsförmågor: 
 

Ledarskap – Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att 
effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. 
Skapar engagemang och delaktighet.  

 
Tydlig – Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att 
förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.  

 
Beslutsam – Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information 
eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.  

 
Intellektuella färdigheter: 
 

Strukturerad – Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter 
upp och håller tidsramar. 

 
Kreativ – Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett 
nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.  

 
Problemlösande analysförmåga – Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och 
bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.     
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Intervjuguide arbetsledare  
 
Beskriv innebörden enligt dig av de fyra ledstjärnorna, laganda, handlingskraft, sunt förnuft 
och kundfokus, ta dem en och en. 
 
Rekryteringsprocess 
Hur resonerar och agerar du när nyanställningsbehov uppstår? 
Hur ser din del i processen ut?  
Är du med hela vägen eller lämnar du över till rekryterarna?  
Hur märker du som arbetsledare att en anställd är en ”Gekåsmänniska”? 
Beskriv en situation där du ser att en individ uppvisar laganda, helst ett verkligt exempel. 
Beskriv en situation där du ser att en individ uppvisar handlingskraft, helst ett verkligt 
exempel. 
Beskriv en situation där du ser att en individ uppvisar sunt förnuft, helst ett verkligt exempel. 
Beskriv en situation där du ser att en individ uppvisar kundfokus, helst ett verkligt exempel. 
Behöver alla ledstjärnor finnas i samma utsträckning hos alla individer, kanske i olika grad 
beroende på vilken tjänst som innehas?  
Går det att byta arbetsuppgifter? 
Förekommer det arbetsrotation?  
Får de nyanställda en fadder? 
 
Ledarskap 
Hur gör du för att motivera dina anställda? Ge ett vanligt exempel. 
Hur ger du dina anställda feedback? 
Hur gör du för att uppmuntra dina anställda till att verka efter ledstjärnorna? Ange exempel på 
alla fyra. 
Hur gör du om någon inte lever upp till ledstjärnorna, t.ex. Lasse har en trist attityd mot 
kunder? 
Hur kommunicerar du med dina underställda?   
Hur är era medarbetarsamtal uppbyggda? Frekvens?  
Får alla medarbetarsamtal, även visstidsanställda? 
Om du märker att det är dålig stämning i arbetsgruppen, hur gör du då? 
Hur ser du på ditt ledarskap?  
Har du t.ex. funderat på vilken typ av ledare du är? 
Vad är ledarskap för dig?  
Hur vill du leda? 
Har du behov av att utveckla ditt ledarskap? Får du det? 
 
Organisationskultur 
Beskriv Gekås organisationskultur. 
På vilket sätt främjar organisationskulturen de fyra ledstjärnorna. Ge exempel på alla fyra. 
På vilket sätt påverkar ledstjärnorna det dagliga arbetet? 
Hur förmedlas organisationskulturen till nyanställda?  
 
Övrigt  
Hur länge har du arbetat på Gekås? 
Hur länge har du varit arbetsledare?
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Medarbetarundersökning 
 

- Din uppfattning om Gekås Ullared AB 
 

 
 

Högskolan i Halmstad i samarbete med Gekås  
 
 
 
 

Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser Arbetspsykologi på Högskolan i Halmstad. Under 
hösten ska vi skriva vår c-uppsats i samarbete med Gekås Ullared AB. Syftet 
med enkäten är att få en ökad förståelse för hur Gekås arbetar med rekrytering, 
ledarskap och kultur. För att få en så tydlig och rättvis bild som möjligt ber vi 
dig fylla i nedanstående enkät. Deltagandet är frivilligt och enkäten besvaras 
anonymt.   
 
 

Vi är tacksamma för din medverkan. 

 

 

 
 

Med Vänliga Hälsningar 
 

Anna Lindén, Anna-Maria Jansson och Cia Lundin 
 
 
 
 
 
 

Vi finns tillgängliga på plats när du fyller i denna enkät så tveka inte att kontakta oss vid 
eventuella frågor. 
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Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dig eller skriv Ditt svar på raden 
under respektive fråga. Endast ett svar per fråga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kan du ange Gekås fyra ledstjärnor? 
 
1_________________2________________3________________4_______________ 

 
 
 
 

11. Om du svarat Ja på fråga 9, i vilken 
utsräckning upplevde du stöd från 
din fadder?.......................................                1                 2            3  4            5 
 

12. Om du svarat Nej på fråga 9, tror du 
att en fadder hade underlättat din 
introduktion?...................................                 1                 2            3  4            5 

 
13. Stämmer dina dagliga arbetsuppgifter  

överens med den information du fick 
när du rekryterades?..........................               1                 2            3   4            5  

 
 
 

1. Ålder ____________ 
 
2. Kön 

Man   1 

Kvinna   2  

 

 

3. Hur länge har du arbetat på Gekås? 

 
_____________________________________ 

 
  4. På vilken avdelning arbetar du? 

 
_____________________________________ 
 
  5. Hur länge har du arbetat på denna       

avdelning?   
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 

6. Hur ofta har din avdelning möten? 
 
______________________________________ 
 
 
7. Anställningsvillkor:  
 
Fast anställning    1 
 
Tillfällig anställning: 
 Säsong   2 
 Ferie  3  
 
 
8. Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis 

per vecka? 
 
      __________ timmar 

  
9. Blev du tilldelad en fadder när du  
    började din anställning på Gekås? 
 
 Ja  1 
 Nej  2 
 Vet ej  3 
 

Mycket lite   Ganska   Något   Ganska   Väldigt 
     eller   lite                     mycket   mycket 
   inte alls 
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14. Är dina kunskaper och färdigheter till 
        nytta i ditt arbete?................................................. 
 
15. Tycker du att ditt arbete är meningsfullt?.............. 
 

16. Jag arbetar utifrån ett kundperspektiv?.................  
 

17. Är det möjligt för dig att ha social kontakt med 
arbetskamrater medan du arbetar?.......................... 

 
18. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett 

gott förhållande till kunder?.................................... 
 

19. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att 
samarbeta?.............................................................. 

 
20. Finns det klart definierade mål för ditt arbete?....... 
 

21. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?……  
 

22. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras 
annorlunda?…………………………………...…..  

 
23. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som 

behövs för att utföra dem?......................................  
 

24. Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i 
konflikt med dina personliga värderingar?………. 

 
25. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan 

du då själv välja hur du skall göra det?................... 
 
26. Kan du påverka mängden arbete du får?................ 

 
27. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats till en 

serviceinriktad attityd?............................................ 
 

28. Tänker du på hur kunderna trivs i butiken?............ 
 

29. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt 
arbete?………………………………...….............. 

 
30. Känner du att Gekås bevakar dina intressen?......... 
 

31. Vet du hur du ska gå tillväga för att kunna 
avancera inom Gekås?............................................ 

     
     

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 
 

1 2 3 4 5 
 
 

1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     
     

           Mycket   Ganska    Ibland    Ganska  Mycket ofta 
             sällan      sällan                     ofta       eller alltid 
              eller 
             aldrig 
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32. Tycker du om att arbeta med nya arbetskamrater?.  
 
33. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i 

arbetet?....................................................................  
 

34. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett 
gott förhållande till dina arbetskamrater?...............  

 
35. Får du information om kvaliteten på det arbete du 

utför från din närmaste chef?.................................  
 
36. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 

arbete från dina arbetskamrater?.............................  
 
37. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 

arbete från din närmaste chef?................................ 
 

38. Strävar du efter att överträffa kundens 
förväntningar?......................................................... 

 
39. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån 

när du har en annan åsikt?....................................... 
 
40. Prioriterar du kunden framför dina andra 

arbetsuppgifter?....................................................... 
 
41. Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden 

för Gekås?............................................................... 
 
42. Behandlar din närmaste chef de anställda på ett 

rättvist och jämlikt sätt?.......................................... 
 
43. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att ta 

egna initiativ?.......................................................... 
 
44. Är det tillräckligt med kommunikation på din 

avdelning?............................................................... 
 

45. Är din arbetsgrupp bra på att lösa problem?........... 
 
 

           Mycket   Ganska    Ibland    Ganska  Mycket ofta 
             sällan      sällan                     ofta       eller alltid 
              eller 
             aldrig 

     
     

1 2 3 4 5 

 
     1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 
 

     1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Hurdant är klimatet på din arbetsenhet?  
22. Uppmuntrande…………………………………… 

  
23. Stödjande…........………...………………………. 
 
24. Stelt……...……………………………………….  

 
25. Trivsamt…………………………………….…....         2                   3              4                  5 
 
26. Regelstyrt…………………………...………….... 
   2                    3              4                  5 

36. Enligt dig, har finanskrisen påverkat: (Flera svar är 
 
   2                   3              4                  5 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Finanskrisen      

Hög arbetsbelastning     

För höga krav från chefer/ledning   

För lite kontroll över arbetet   

För högt arbetstempo     

 

46. Tar din arbetsplats väl hand om de nyanställda?.... 
 
Hur är klimatet på din avdelning? 
 
47. Konkurrensinriktat.................................................. 

 
48. Uppmuntrande och stödjande................................. 

 
49. Stelt och regelstyrt.................................................. 

 
50. Utrymme för initiativtagande………………...….. 

 
51. Serviceinriktat och flexibelt………….................... 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
52. Mitt arbete bidrar till min personliga 

utveckling……………………………           1           
 
53. Mina egna värderingar är mycket  

lika organisationens..............................          1  
 
54. Organisationen inspirerar mig  

verkligen att göra mitt bästa………....           1 

     
     

1 2 3 4 5 

 
     1 2 3 4 5 

 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 

     1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Mycket lite   Ganska   Något   Ganska   Väldigt 
     eller   lite                     mycket   mycket 
   inte alls 

Tar totalt   Tar i viss mån  Neutral  Instämmer Instämmer            
  avstånd     avstånd från                  i viss mån     totalt  
 

55. Hur har du fått och/eller får du information om de fyra ledstjärnorna?   
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

56. Vilka egenskaper anser du att en anställd på Gekås behöver ha för att passa in 
      i organisationen?  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


