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SAMMANFATTNING 

 

Titel:     Artefaktar som transformativa ledare – En fallstudie på SIBA 

 

Nivå:     Kandidatuppsats - Ledarskap  

 

Författare:    Tobias Barin och Victor Eriksson 

 

Handledare:    Anders Billström 

 

Nyckelord:    Artefakter, transformativ ledarskap, organisationskultur och 

ledarskap. 

 

Problemformulering: Vilka artefakter kan vara transformativt ledarskap i 

elektronikbranschen? 

 

Syfte: Skapa en förståelse för butikschefers och ställföreträdande 

butikschefers uppfattning om hur artefakter kan ta sig uttryck i 

det transformativa ledarskapet.  

 

Skapa en förståelse för betydelsen av artefakter i ledarskapet 

inom elektronikbranschen. 

 

 

Teoretiskt perspektiv:  I undersökningen har utgångspunkten för den teoretiska 

referensramen varit Scheins (2004) tidigare teorier om 

organisationskultur samt Bass (1985) teorier om transformativt 

ledarskap. Kopplingen mellan organisationskultur och det 

transformativa ledarskapet ligger till grund för de valda 

teorierna.  

 

Metod:  En kvalitativ metodansats med ett deduktivt tillvägagångssätt 

har använts för att besvara problemformuleringen. Personliga 

intervjuer har gjorts med butikschefer och ställföreträdande 

butikschefer på SIBA. 

 

 

Slutsats:  Vi har funnit att artefakterna förebilder, historier och ritualer kan 

utgöra det transformativa ledarskapet. Respondenterna har 

beskrivit hur dessa artefakter förmedlar organisationskulturen 

men också det som transformativt ledarskap. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 
Title:     Artifacts as transformational leaders – A case study at SIBA. 

 

Course:    Bachelor Dissertation - Leadership  
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Keywords:  Artifacts, transformative leadership, organizational culture and 

leadership 

 

Problem formulation:  Which artifacts can be transformative leadership in the 

electronics industry?  

 

Purpose:  Create an understanding of store managers and deputy store 

managers' perception of how artifacts can be expressed in the 

transformational leadership. 

 

 Creat an understanding of the importance of artifacts in 

leadership in the electronics industry. 

 

Theoretical framework:  The study’s starting point for the theoretical framework has been 

Schein (2004) earlier theories of organizational culture, and 

Bass (1985) theories of transformational leadership. The link 

between organizational culture and transformational leadership 

is the basis for the chosen theories. 

 

Methodology:  We conducted a qualitative method with a deductive approach 

for intent a solution for problem. Personal interviews were 

conducted with two store managers and two deputy store 

managers at SIBA. 

 

Conclusion:  We have found that the artifacts: role-models, stories and rituals 

communicate the transformative leadership. Respondents have 

described how these artifacts conveys organizational culture but 

also the transformational leadership.  
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1. INLEDNING  

 

I inlediningen kommer vi beskriva bakgrunden till studiens valda problem för att sedan föra 

en diskussion kring det. Vidare redogörs studiens problemformulering samt beskrivning av 

studiens syfte.  

1.1 Problembakgrund  

 

Ledarskap är en ständig föränderlig process och historiskt sätt har ledarkap fått större 

betydelse med åren som gått och det har bidragit till omfattande forskning och en ökad takt av 

nya teorier. Det tidigare auktoritära synsättet på ledarskap som pågick och var accepterat 

under en lång tid har idag förändrats till ett mer decentraliserat ledarskap (Müllern & Stein, 

2000; Nilsson & Waldemarson, 2011). Allt eftersom organisationer blev mer decentraliserade 

kom medarbetarna att se sig som kollegor tillskillnad från tidigare då de såg sig som chef – 

underordnad (Bass, 1999). Dagens forskning behandlar om hur ledarskap utgör en utmaning 

för den som tar på sig uppgiften att vara ledare (Nilsson och Waldemarson, 2011). Nilsson 

och Waldemarson (2011) förklarar att en ledare inte bara ska leda och fördela arbetsuppgifter 

utan att även ta på sig rollen att motivera anställda, lösa konflikter, genomföra förändringar 

och ta hand om personalhantering. Nilsson och Waldemarson (2011) menar även att leda 

handlar om en kompetens som många människor redan har eller kan ta till sig.  

 

Det blir allt viktigare för en ledare att skapa förtroende hos medarbetarna. Idag skapas inte 

förtroendet av exempelvis position, status eller namn i lika stor utsträckning. En ledare vinner 

mer på att motivera och engagera sina medarbetare samt att visa ett intresse. Därmed kommer 

relationen få en större betydelse mellan ledaren och medarbetarna (Müllern & Stein, 2000; 

Bass & Riggio, 2006). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att ledarskap är en process som sker mellan människor, 

där ledaren i en organisation har för avsikt att påverka andra människor i organisationen. 

Jacobsen och Thorsvik (2002)  menar att fokus hamnar på hur ledare är som person. En 

ledares arbetsuppgift är att nå ett uppsatt mål. En ledare måste kunna påverka andra 

människors genom motivation för att i slutändan uppnå de uppsatta målen. 

 

Den ledarskapsstil som det studeras kring den senaste tiden och som har som syfte att sätta 

medarbetaren i fokus genom att motivera, inspirera, uppmuntra och stödja är det 

transformativa ledarskapet (Bass & Riggio, 2006; Brian, Gregory, Nathan & Sean, 2011; 

Judge & Bono, 2000). Bass & Riggio (2006) beskriver den transformativa ledarskapsstilen 

utifrån fyra hörnstenar, Idealiserad påverkan, inspirerande motiverande, intellektuellt 

stimulerande och individuell omtänksamhet. Hörnstenarna förklarar hur en ledare ska få sina 

medarbetare att känna sig men också hur en ledare ska bete sig. Vidare menar Bass och 

Riggio (2006) samt Yukl (2010) att det handlar om att arbeta med medarbetarna och skapa 

starka emotionella känslor mellan den transformativa ledaren och medarbetaren.   

Bass (1998) förklarar att transformativa ledare förmedlar värderingar och normer som finns i 

organisationskulturen. Organisationskultur är ett välstuderat ämne som har varit populärt 
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inom ledarskapslitteraturen sedan början av 1980-talet (Hatch, 1993; Hofstede & Hofstede, 

2005). Schein (2004) förklarar att organisationskulturen synliggörs genom tre nivåer. En av 

nivåerna är artefakter. Artefakter är historier, förebilder och ritualer (Bang, 1999). Schein 

(2004) förklarar att artefakter skapar och förmedlar värderingar och normer på samma sätt 

som Bass (1998) förklarar att en transformativ ledare kan förmedla värderingar och normer. 

 

Det som är i fokus för de flesta ledarskapsteorier är att de behandlar ledarskap ifrån 

interaktioner mellan människor. Kan det verkligen vara så att ledarskap endast kan uppstå i 

interaktioner mellan människor eller skulle det kunna vara så att det är något som uppstår 

mellan en individ och en artefakt. Genom att artefakter kan förmedla organisationskultur på 

samma sätt som transformativa ledare skapas det en ingång till att studera artefakter och hur 

de utgör ledarskap med hjälp av transformativt ledarskap. Det skulle därför vara intressant att 

skapa en förståelse hur artefakter kan leda medarbetare, utan personer med ledande befattning 

inom elektronikbranschens egen påverkan. Med ökad förståelse kring hur artefakter utgör 

ledarskap kan artefakter bil betydelsefulla att använda sig av i sitt ledarkap. Utifrån 

bakgrunden avser vi att studera artefakternas roll för ledarskapet.   

1.2 Problemdiskussion  

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar att ledarskap är interaktioner mellan två eller fler 

människor samtidigt som de även menar att ledarskap uppstår genom kultur. Schein (2004) 

förklarar att människor i en organisation kommer att följas av de värderingar och normer som 

finns i organisationskulturen. Om en organisations vision exempelvis är ”vi sammarbetar” så 

kan eller kommer kulturen att ändras efter det och människorna i organisationen tar efter och 

styrs av visionen. Istället för att ledarskap sker mellan människor kan värderingar och normer 

i slutändan sätta upp mål och visioner som människor sedan följer. För att sedan uppnå 

visionen kommer medarbetarna att arbeta efter organisationens värderingar och normer 

(Schein, 2004). 

 

Nilsson och Waldemarson (2011) menar att kommunikation är något som vi från första dagen 

i livet kommer i kontakt med, att vi har en strävan att ständigt vilja kommunicera med 

omvärlden. Det är genom verbal och icke-verbal kommunikation som vi kommunicerar med 

varandra. Betydelsen för en ledare att förstå kommunikation är av vikt då den ska förmedla 

värderingar och normer samt när ledaren ska förmedla ett uppsatt mål eller en vision. Med 

hjälp av kroppshållning, tonläge och med vilka kläder vi har kan både attityder och 

värderingar förmedlas, på det här sättet uppstår samspel mellan oss människor. Bang (1999) 

förklara att det inom organisationskulturen finns kulturinnehåll och kulturuttryck. 

Kulturinnehållet består av grundläggande antagande, värderingar och normer. Kulturuttryck 

kan liknas med det som Schein (2004) kallar för artefakter. Bang (1999) menar att värderingar 

och normer uttrycker sig i artefakter på samma sätt som Nilsson och Waldemarson (2011) 

förklarar att icke-verbal kommunikation uttrycker värderingar då det uppstår samspel mellan 

människor. 

 

Sverigechefen för Nordnet Jan Dinkelspiel (Historien om slipsen, 2012) förklarar att Nordnet 

har valt att avstå från slipsen eftersom de anser att slipsen symboliserar det konservativa och 
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strikta och är något som förknippas med gammelbanken. Slipsen symboliserar och 

kommunicerar ett budskap som de inom organisationen inte vill förknippas med. På samma 

vis som slipsen har fått sin innebörd från värderingar och normer kommer Nordnet som 

organisation att skapa andra artefakter utifrån deras grundläggande antaganden samt 

värderingar och normer (Schein, 2004).  

 

Bass och Avolio (1993) förklarar att det på senare tid har blivit betydelsefullt  för en ledare att 

skapa förändringar. Det transformativa ledarskapet bygger på att hålla en öppenhet till 

medarbetarna genom att skapa engagemang, motivera och förmedla en vision (Bass & Riggio, 

2006). Bass och Avolio (1993) förklarar att det transformativa ledarskapet samspelar med 

organisationskulturen. Transformativa ledare kan förändra och utveckla kulturen i 

organisationen genom att förstå organisationskulturen och förmedla värderingar och normer. 

Schein (2004) menar att medarbetare i en organisation kommer att följa de värderingar och 

normer som finns i organisationskulturen och organisationskulturen kommer att påverkas av 

medarbetarna i den. Bass (1998) förklarar det på samma sätt utifrån det transformativa 

ledarskapet att organisationskulturens värderingar och normer kommer att påverka det 

transformativa ledarskapet samtidigt som organisationens värderingar och normer kommer att 

påverkas av de transformativa ledarna. 

 

Utifrån ovanstående resonemang går det att utläsa att både transformativa ledare och 

artefakter förmedlar en organisations värderingar och normer. De värderingar och normer som 

medarbetare i en organisation skapar i interaktioner med varandra kommer att ta sitt utryck i 

artefakter (Schein, 2004). Artefakterna som uttrycker kulturen kan i sin tur vara ledarskap 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Om artefakten uttrycker exempelvis motivation till att uppnå 

visioner på samma sätt som Bass (1998) förklarar att den transformativa ledaren motiverar 

medarbetarna till att uppnå visioner går det att diskutera om det kan vara så att artefakter 

utgör ledarskap på samma sätt som transformativa ledare. Det vore av intresse att studera om 

artefakter uttrycker transformativt ledarskap med tanke på samspelet de emellan. Synsättet av 

ledarskap som något människor utgör skulle därför utökas till att artefakter också skulle kunna 

utgöra ledarskap.  

 

Vidare i uppsatsen kommer vi använda oss av följande definition av ledarskap; 

”Leadership is about articulating visions, embodying values, and creating the environment 

within which things can be accomplished.” (Richards & Engle, 1986, s 206). 

1.3 Problemformulering  

 

Vilka artefakter kan vara transformativt ledarskap i elektronikbranschen?  
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1.4 Syfte   

 

Syftet med uppsatsen:  

 

 Skapa en förståelse för butikschefers och ställföreträdande butikschefers uppfattning 

om hur artefakter kan ta sig uttryck i det transformativa ledarskapet.  

 

 Skapa en förståelse för betydelsen av artefakter i ledarskapet inom 

elektronikbranschen.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I den teoretiska referensramen presenteras den sekundärdata som passar studien och som 

ligger till grund för den empiriska undersökningen. Det finns olika sätt att studera 

organisationskultur men vi har valt att fokusera på Edgar Scheins teorier då han är en 

framstående forskare inom ämnet. Vidare presenteras teorier om artefakter och de tre 

artefakterna som synliggjordes i fallföretaget SIBA vilket var; förebilder, historier och 

ritualer. Det presenteras teorier om transformativt ledarskap och de fyra hörnstenarna som 

ingår i det transformativa ledarskapet samt kopplingen till organisationskultur. 

Avslutningsvis presenteras den teoretiska analysmodellen, en sammanfattande modell av den 

teoretiska referensramen samt koppling till ämnet vi studerar. 

2.1 Organisationskultur 

 

Organisationskultur är ett välstuderat ämne som har varit populärt inom ledarskapslitteraturen 

sedan början av 1980-talet (Hatch, 1993; Hofstede & Hofstede, 2005). Även fast många kom 

att skriva om organisationskultur var det Edgar Scheins teorier om de tre kulturnivåerna som 

kom att bli allmänt accepterade (Hatch, 1993). Schein (2004) definierar organisationskultur 

enligt följande: 

 

A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of 

external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered 

valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 

feel in relation to those problems. (Schein, 2004, s. 17). 

 

Schein (2004) förklarar att organisationskulturen kan delas in i tre nivåer. Det sker en process 

av interaktioner mellan nivåerna som förklarar organisationskulturens djup. Den första nivån 

är grundläggande antaganden som representerar den djupaste nivån i organisationskulturen. 

Den andra och mer synliga nivån är värderingar och normer. Den tredje och mest synliga 

nivån är artefakter (Schein, 2004).  

 

Grundläggande antaganden är enligt Schein (2004) vad som tas för givet i en organisation. 

När ett antagande har testats flertalet gånger med ett lyckat utfall kommer det fungera som ett 

grundläggande antagande för organisationen. Det grundläggande antagandet blir 

medlemmarnas verklighet. De utomstående som inte delar den sociala konstruktionen 

kommer inte ha liknande uppfattning. Det medför att endast de inom organisationen kommer 

ha samma verklighet vilket kan skapa problematik för nya medarbetare (Schein, 2004). 

 

Värderingar sätter standarden i organisationen för vad som är rätt respektive fel och guidar 

medlemmarna i organisationen hur de ska bete sig i givna situationer förklarar Schein (2004). 

Värderingar är strategier och mål som medlemmarna delar gemensamt i organisationen. 

Utifrån värderingar i gruppen kommer normer att skapas. Normer avgör vad en medarbetare 

får eller inte får göra i en viss situation, normer är ett beteende av en värdering. Värderingar 

och normer kan vara oskrivna regler som medarbetarna inom samma organisation följer. 
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Delar inte alla i organisationskulturen samma värderingar och normer kan det uppstå 

missförstånd (Schein, 2004). 

 

Schein (2004) förklarar att det är genom de grundläggande antagandena, värderingar och 

normer som artefakter tar sin form. Artefakter uttrycker organisationens värderingar och 

normer. Artefakter är den del av organisationskulturen som går att observera och som utgör 

den mest synliga delen av organisationskulturen (Schein, 2004).  

 

Schein (2004) menar att grundläggande antaganden är vad som uppfattas som verklighet, det 

som anses vara verklighet tar sin form i värderingar och normer som skapas i en organisation. 

Det blir först synligt när värderingarna och normerna tar sin form i artefakter. Det medför att 

artefakter är ett uttryck för organisationen (Schein, 2004), vilket illustreras i figuren nedan (se 

figur 2.1).  

 

    

Figur 2.1: Nivåer av kultur (Schein, 2004).  

2.1.1 Artefakter  

 

Schein (2004) beskriver artefakter utefter det vi kan se, det vi kan höra och det vi kan känna i 

vissa sammanhang, däremot är det svårare att tolka och förstå dem. Bang (1999) menar att 

artefakter kan förklaras i verbala uttryck. I verbala uttryck ingår historier, förebilder, språk 

och jargonger. Genom verbala uttryck förmedlas viktiga värderingar och normer i 

organisationen vilket stärker medarbetarnas sammanhållning. Artefakter kan även förklaras i 

strukturella uttryck i form av ritualer, ceremonier och procedurer (Bang, 1999). Möten är en 

form av ritual som har som syfte att stärka sammanhållningen i organisationen (Hofstede & 

Hofstede, 2005).  
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Bang (1999) beskriver när medarbetare tolkar artefakter i organisationen på samma sätt 

kommer artefakterna få en liknande betydelse för medarbetarna då de delar en gemensam 

verklighetsuppfattning. Verkligheten som medarbetarna delar hjälper till att skapa mening i 

arbetet och beskriver hur medarbetarna bör bete sig i olika situationer (Bang, 1999). Ett sätt 

som skapar olika verklighetsuppfattningar i organisationen är när det uppstår misstolkningar 

av organisationens artefakter. Att förstå artefakterna är en viktig aspekt då de hjälper 

medarbetare att förstå organisationen (Bang, 1999).  

 

Problematiken med artefakter enligt Schein (2004) är att artefakter är den del av 

organisationskulturen som är lättast att studera men svårast att förstå. Är du inte en del av 

organisationskulturen är det svårt att tolka artefakterna. För att få en förståelse kring vad 

artefakterna förmedlar är det viktigt enligt Schein (2004) att även studera nivåerna 

grundläggande antaganden samt värderingar och normer. Genom att förstå vilka värderingar 

och normer som finns i organisationen blir det lättare att upptäcka artefakterna som uttrycker 

organisationskulturen (Schein, 2004). 

2.1.1.1 Förebilder 

 

Förebilder inspirerar medarbetare i organisationer, det kan vara levande eller döda förebilder 

som värderas högt för medarbetarna (Hofstede & Hofstede, 2005). Yukl (2010) förklarar att 

det är viktigt att en organisations ledare beter sig på ett visst sätt som överensstämmer med 

organisationens värderingar och normer. Yukl (2010) förklarar hur förebilder förmedlar 

värderingar och normer till andra i en organisation likt de Schein (2004) beskriver hur 

artefakter förmedlar en organisations värderingar och normer. Bass, Avolio, Waldman och 

Bebb (1987) beskriver vikten av att alla ledare på olika nivåer i en organisation ska dela 

samma uppfattningar för att en ledare ska kunna påverka flera nivåer ner i organisationen. En 

verkställande direktör kan inte påverka medarbetare i en organisation som inte har den 

verkställande direktören som direkt chef. För att en verkställande direktör ska kunna vara en 

förebild är det därför viktigt att det finns en nära kontakt till medarbetarna (Bass et.al, 1987).   

2.1.1.2 Historier 

 

En användbar metod när det gäller att förmedla budskap till medlemmar i organisationer är 

historier (Denning, 2005). Historier används för att förmedla visioner och mål men även för 

att öka gemensamma värderingar och normer bland medarbetare. Det bidrar till att 

medarbetare i organisationen förstår varandra bättre och kan jobba närmare varandra utan att 

problem uppstår. Medarbetare i en organisation inspireras och motiveras av historier 

(Simmons, 2006). För att skapa tillit till historien är det av vikt att historien i sig inspirerar 

och en medarbetare känner större tillförlitlighet om historien förmedlar något meningsfullt. 

När medarbetaren känner tillförlit till historien kommer medarbetaren använda sig av det som 

historien förmedlar och sprida den meningsfulla historien vidare till andra medarbetare inom 

organisationen (Denning, 2005; Simmons, 2006).  

 

När en organisation eller någon i organisationen står inför ett problem kan en tidigare 

framgångsrik förändring berättas för de inblandade för att belysa hur ett liknande problem var 
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framgångsrikt vid en liknande situation. Men det gäller att förmedla historier som har en 

viktig innebörd (Denning, 2005).  

2.1.1.3 Ritualer  

 

Ritualer är aktiviteter som handlar om att stärka gruppkänslan inom organisationen och anses 

främst vara betydelsefullt för att öka den sociala sammanhållningen inom en 

organisationskultur (Hofstede & Hofstede, 2005). Ritualer är en användbar artefakt eftersom 

medlemmar genom ritualen tar till sig organisationens värderingar vilket skapar struktur och 

mening i arbetet (Alvesson & Sveningsson, 2008; Bolman & Deal, 2005). Hornborg (2005) 

förklarar att rituella handlingar är något som kommunicerar en ordning och som påminner 

medlemmarna om hur de ska uppträda för gruppens bästa. 

 

Bang (1999) förklarar att ritualer förmedlar budskap som kan vara skriftliga eller formella 

handlingsmönster. En rituell handling som är användbar för att förmedla värderingar är möten 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Möten sker i form av fasta möten, affärsmöten eller 

politiska möten som syftar till att stärka sammanhållningen (Bang, 1999; Hofstede & 

Hofstede, 2005). Ekman (2003) förklarar att i organisationer pågår det ständigt småprat. 

Genom småpratet förmedlas erfarenheter och värderingar. Ekman (2003) kallar det för 

informella möten. Weick (1995) förklarar att det är fördelaktigt för medlemar i organisationer 

att mötas ofta och menar på att möten är betydelsefullt för medlemmar för att förmedla 

mycket information vid ett tillfälle. Det är genom formella möten i organisationer som 

informationen sprids och medlemmar kan argumentera utefter informationen för att skapa 

gemensamma betydelser. Problematiken med formella möten är att de tenderar att bli 

ineffektiva (Weick, 1995). Vid de informella mötena formas värderingar bland medarbetarna. 

En kombination av formella och informella möten bidrar till att medarbetarna får vara med 

och delta samt att de kan tolka och bestämma själva hur de ska förhålla sig till olika resultat 

(Ekman, 2003). Informella möten är en användbar metod för att människor ska komma 

varandra närmre och respektera varandra, att skapa en gemensam kontext och perspektiv och 

att stödja planering och samordning i gruppen (Kraut, Fish, Root & Chalfonte, 1990).  

2.2 Transformativt ledarskap 

 

Den ledarskapsstil som det studeras kring den senaste tiden och visar sig vara ett 

framgångsrikt koncept för att skapa motiverande och engagerade medarbetare samt anses vara 

en tillgång för organisationer är transformativt ledarskap (Bass & Riggio, 2006; Brian, 

Gregory, Nathan & Sean, 2011; Judge & Bono, 2000). De transformativa ledarnas fokus riktar 

sig mot organisationen och ledarskapet används för att bygga engagemang. På så sätt kommer 

medarbetarna förstå organisationens syfte, mål och prioriteringar (Yukl, 2010). För att uppnå 

organisationens syfte, mål och prioriteringar kan de transformativa ledarna använda sig av ett 

eller flera av de fyra hörnstenarna inom det transformativa ledarskapet (Bass & Riggio, 2006). 

De fyra hörnstenarna eller de fyra I:na som Avolio, Waldman och Yammarino (1991) 

kännetecknar de som är; idealiserad påverkan, inspirerande motiverande, intellektuellt 

stimulerande och individuell omtänksamhet. 
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Bass och Avolio (1993) förklarar hur det finns ett samspel mellan organisationskultur och 

transformativt ledaraskap. Bass (1985) förklarar att i det första stadiet kan det transformativa 

ledarskapet anpassas och påverkas av kulturen. De transformativa ledarna måste förstå 

kulturen som råder i organisationen. I den andra fasen då transformativa ledaren förstår 

kulturen kan den förändra eller utveckla kulturen genom att införa en ny vision och förändra 

de grundläggande antagandena, värderingarna samt normerna (Bass, 1985). Därför kommer 

det transformativa ledarskapet att vara olika beroende av vilken organisationskultur som råder 

i organisationen (Den Hartog, House, Hanges & Ruiz-Quintanilla, 1999). Sarros, Cooper & 

Santora (2008) förklarar att i deras studie undersöktes sambanden mellan transformativt 

ledarskap och organisationskultur. Författarna kom fram till att transformativt ledarskap 

förknippas med organisationskultur, främst i samband med när en organisation utformar en 

vision.  

 

Det finns viss problematik med att det transformativa ledarskapet ska lyckas samla en grupp 

medarbetare för att motivera och inspirera till uppsatta mål och på så vis påverka 

organisationskulturen (Gregory Stone, Russell & Patterson, 2003). Subkulturer kan bidra till 

att medarbetarna har svårt att följa upp organisationens uppsatta mål och visioner. Det beror 

på att subkulturer bildar olika uppdelningar bland medarbetarna där grupperna har olika 

värderingar och normer (Cameron & Quinn, 2010). För att förhindra eventuella subkulturer 

som kan uppstå sätter den transformativa ledaren medarbetaren i fokus. Medarbetaren blir 

inspirerade och motiverade till att uppnå uppsatta mål och visioner. Den transformativa 

ledaren påverkar medarbetarna till att dela samma värderingar och normer för att alla ska se 

organisationen ur samma perspektiv (Bass, 1985).  

2.2.1 Idealiserad påverkan 

 

Idealiserad påverkan är när den trasformativa ledare innehar karisma som en del av sin 

personlighet. Med hjälp av karisma blir den transformativa ledaren en förebild för sina 

medarbetare (Bass, 1998). Medarbetarna i organisationen kan identifiera sig med den 

transformativa ledaren och känna en beundran till den transformativa ledaren (Bass & Riggio, 

2006; Yukl, 2010). Bass (1998) hävdar att en förebild föregår med gott exempel genom att 

fullborda en utlovad uppgift och på så sätt sammarbetar med andra. Yukl (2010) förklarar att 

karisma är en viktig del för det transformativa ledarskapet. Karismatiska ledare kan öka den 

sociala identifieringen i organisationen genom att använda sig av en vision där medarbetarens 

självbild kan identifieras med gruppens gemensamma värderingar (Walumbwa, Wang, Lawler 

& Shi, 2004). Medarbetare med karismatiska ledare följer ledarens vision och på det viset 

kommer den ideologiska betydelsen bli den samma för alla medarbetare. Det leder till att den 

sociala identifieringen ökar (Yukl, 2010).  

 

För den transformativa ledaren gäller det att vara beslutsam och förmedla de viktigaste 

värderingarna till medarbetarna. Om den transformativa ledaren lyckas påverka medarbetarna 

kommer det i sin tur leda till att medarbetarna ändrar sina övertygelser och värderingar till den 

samma som den transformativa ledarens. Fokus kommer därmed hamna på att skapa starka 

emotionella känslor mellan den transformativa ledaren och medarbetaren. Medarbetaren kan 

då identifiera sig med den transformativa ledaren och organisationen (Bass & Riggio, 2006; 
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Yukl, 2010). En viktig komponent för transformativa ledarare är att vara ärliga i det dem gör. 

De transformativa ledarnas mål är att vara förebilder men kan lätt förlora trovärdighet då 

medarbetarna förstår att de manipulerat eller ljugit för dem i jakten på egenintresse. Det är 

viktigt att inte skapa egenintresse utan vara uppriktig mot medarbetarna. Det skapar 

förtroende mellan medarbetarna i organisationen (Yukl, 2010). 

2.2.2 Inspirerande motiverande 

 

Transformativa ledare motiverar sina anhängare genom sitt beteende. Genom att sätta upp 

tydliga mål och visioner samtidigt som den transformativa ledaren ställer tydliga krav och 

skapar mening i medarbetarnas arbete kommer en gruppkänsla att skapas (Bass & Riggio, 

2006). När gruppkänslan bildas kommer medarbetaren känna sig som en del av 

organisationen vilket leder till att de kommer dela samma värderingar och normer (Yukl, 

2010). Bass och Riggio (2006) förklarar att gruppdynamik skapas genom att skapa mening för 

medarbetarna som i sin tur leder till enligt Yukl (2010) att medarbetarna kommer tänka och 

tolka saker på samma sätt. De transformativa ledarna arbetar utefter optimist och entusiasm 

och motiverar medarbetare till högre självförtroende (Bass, 1998). Ett sätt som bidrar till ökat 

självförtroende är att de transformativa ledarna fokuserar på att öka medarbetarnas självkänsla 

och självbild (Avolio & Jung, 2000).  

2.2.3 Intellektuellt stimulerande 

 

Intellektuell stimulans används av transformativa ledare för att uppmuntra medarbetare till 

kreativt tänkande genom att uttrycka nya idéer. Vid användandet av intellektuell stimulans vill 

den transformativa ledaren motivera medarbetarna till att bli effektiva problemlösare genom 

att uttrycka nya idéer och inte offentliggöra misstag (Bass & Riggio, 2006). Yukl (2010) 

förklarar intellektuell stimulans på liknade sätt där medarbetarna uppmuntras till medvetenhet 

och till att se problem utifrån nya perspektiv. Bass (1985) menar genom kreativt tänkande 

förstår medarbetaren lättare problem och vid förändringar som sker i organisationen kan 

medarbetarna påverka sin egen arbetssituation. Genom möjligheten till att påverka sin egen 

arbetssituation arbetar medarbetaren effektivare. Det är medarbetarna som utför uppgiften 

som har bra insyn om hur arbetet kan förbättras och bör därför medverka vid genomförandet 

av förbättringarna. Deltagandet är en viktig del i den kulturella miljön eftersom det främjar 

kreativiteten och tillfredställelsen. På så sätt är det nödvändigt för medarbetarna att de förstår 

att de transformativa ledarna vill öka deras engagemang. 

2.2.4 Individuell omtänksamhet  

 

Individuell omtänksamhet innebär att de transformativa ledarna förflyttar uppmärksamheten 

ner på individnivå. Varje medarbetare behandlas som en individ och fördelen är att 

medarbetaren har tillgång till individuellt coachande, mentorskap och tillväxtmöjligheter 

(Bass, 1998). Varje medarbetare får hjälp med sin egenutveckling. För att öka 

egenutvecklingen är det effektivt att medarbetarnas värderingar och mål är den samma som 

organisationens. Engagemanget ökar på så sätt och istället för att de transformativa ledarna 

kontrollerar medarbetarna utmanas de till att utvecklas på individnivå (Bass, 1998). 

Ledarskapet går bland annat ut på att utmana de anställda till att bli innovativa problemlösare 
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och att utveckla individens ledarskapskapacitet genom att tilldela både utmaningar och stöd 

(Bass & Riggio, 2006).  

 

2.3 Teoretisk analysmodell  

 

Med figur 2.2 som är en egenskapad figur vill vi visa sambandet mellan det transformativa 

ledarskapet och artefakter utifrån den teoretiska referensramen (se figur 2.2). 

Organisationskulturens grundläggande antaganden samt värderingar och normer kommer att 

ta sitt uttryck i artefakter. Artefakterna som är en del av organisationskulturen kommer att 

påverka de grundläggande antagandena samt värderingarna och normerna. Förebilder, 

historier och ritualer är tre artefakter som uttrycker organisationskultur och som står i fokus 

för uppsatsen. Bass (1998) förklarar hur det transformativa ledarskapet påverkas av 

organsationskultur samt hur den transformativa ledaren påverkar organisationskulturen med 

sitt beteende. Bass (1985) förklarar att det transformativa ledarskapet kan ta sig uttryck i fyra 

hörnstenar: Idealiserad påverkan, Inspirerande motiverande, intellektuellt stimulerande och 

Individuell omtänksamhet. Den teoretiska referensramen belyser samspelet mellan artefakter 

och transformativt ledarskap i form av att öka gemensamma värderingar och normer i 

organisationen. Vi hävdar att samspelet ger möjligheten till att studera att artefakter uttrycker 

sig i de fyra hörnstenarna på samma sätt som transformativa ledare använder sig utav 

hörnstenarna och därför kommer modellen att vidareutvecklas i analyskapitlet.  
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Figur 2.2. Egenskapad modell som förklarar relationen mellan organisationskultur, 

artefakter och transformativt ledarskap utifrån den teoretiska referensramen.  
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3. METOD 

 

I metodkapitlet kommer vi att presentera och argumentera kring val av metod som ligger till 

grund för att besvara uppsatsens frågeställning. Kapitlet inleds med metodansatsen som leder 

in på kvalitativ metod och deduktiv ansats samt varför metoden är relevant för uppsatsen. 

Vidare redogörs våra val av datainsamling, både sekundärdata och primärdata samt kritisk 

granskning till våra val. Avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet och reliabilitet.  

3.1 Metodansats 

 

Jacobsen (2002) förklarar att val av metod ska styras utifrån problemformuleringen. Utifrån 

problemformuleringen har vi kommit fram till vilken metod som tillämpar studien som 

redogörs vidare under kvalitativ metod och deduktiv ansats.    

3.1.1 Kvalitativ metod 

 

Vi valde den kvalitativa metoden då syftet med studien är att skapa förståelse för studiens 

valda akademiska problem och Jacobsen (2002) förklarar att det är fördelaktigt att använda 

sig av den kvalitativa metoden då forskaren vill få en djupare förståelse av ett ämne. 

Problemformuleringen för studien är explorativ vilket innebär enligt Jacobsen (2002) att det 

är fördelaktigt med en metod som går på djupet. För att skapa en förståelse för ämnet försökte 

vi att inte påverka den information som samlades in. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

det är lättare att få fram respondenternas uppfattning genom kvalitativ forskningsmetod 

eftersom respondenten får möjlighet att svara mer utförligt. Med hjälp av att använda ord 

skapar vi mening för de utvalda respondenternas egna erfarenheter och får en förståelse för 

deras uppfattning om ämnet vi studerar. 

 

När det gäller uppbyggnaden av studiens problemformulering har den ändrats vid flera 

tillfällen för att passa studiens syfte och upplägg. När ny information tagits in och bearbetats 

har vi blivit medvetna om att problemformuleringen behövts smalas av för att leda in på 

forskningens röda tråd. Jacobsen (2002) förklarar att metoden vi valt innefattar flexibilitet och 

att processen vi använt oss utav är interaktiv, de betyder att vi har gått tillbaka och ändra 

problemställningen under studiens gång. 

 

Även om den kvalitativa forskningen är en fungerande metod för vår studie, är vi medvetna 

om att metoden är resurskrävande, informationen som samlas in från respondenterna kan vara 

svårtolkad och att det finns generaliseringsproblem (Jacobsen, 2002). 

Generaliseringsproblemen bidrar till att vi inte i lika stor utsträckning har kunnat generalisera 

vårt resultat. Valet av den kvalitativa metoden har däremot bidragit med en förståelse och en 

verklighetsbild av problemet. 

3.1.2 Deduktiv ansats 

 

Eftersom vi hade tidigare kunskaper inom ledarskap blev det naturligt för oss att starta 

processen med teorier som vi visste fanns. Då vi förstod att vi inte hade tillräckliga 

förkunskaper om studiens valda ämne tillämpades den deduktiva metoden. Det innebär att vi 
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utgick från teori för att senare gå vidare med empiri (Jacobsen, 2002). Vår forskningsansats 

inleds med teorier om tidigare forskning kring organisationskultur, artefakter samt 

transformativt ledarskap eftersom det är teorier som är det centrala för att kunna svara på 

studiens problemställning.  

 

En nackdel med deduktiv metod är att vi skapar en verklighet genom att läsa teorier som i sin 

tur inte behöver stämma överens med den verklighet som vi studerar empiriskt (Jacobsen, 

2002). För att undvika att eventuellt skapa en snedvriden bild av verkligheten använde vi oss 

av Svenssons (2009) motursprocess, för att avslöja eventuella fallgropar som skulle ha kunnat 

uppstå under uppsatsskrivandets process. Svensson (2009) förklarar den deduktiva ansatsen 

som en medurs process. Forskningen startar med en idé och problemformulering, vidare 

samlas det in teorier om det aktuella problemområdet och efter det följer den empiriska 

insamlingen av data för att kunna göra en analys och ta fram ett resultat. Motursprocessen 

fungerar på liknande sätt bara det att vi som forskare kan ta oss tillbaka till teorin efter vi 

samlat in empirisk data för eventuella ändringar (Svensson, 2009). Motursprocessen gav oss 

möjligheten till att hitta artefakter som var betydelsefulla för butikscheferna och 

ställföreträdande butikscheferna under intervjutillfällen och genom observationer. Det valet 

gjordes då vi menar på att vi hade kunnat påverka till olika svar genom att ha förbestämda 

artefakter att utgå ifrån. Med hjälp av motursprocessen fann vi genom insamling av empirisk 

data artefakter som synliggjordes på fallföretaget. Vi kunde sedan gå tillbaka och samla in 

teori om de aktuella artefakterna. 

3.2 Sekundärdata 

 

För att införskaffa kunskap om organisationskultur, artefakter och transformativt ledarskap 

valde vi att läsa samt analysera vetenskapliga artiklar och böcker för att få en 

verklighetsuppfattning om ämnet vi studerat. Vi kunde då samla in relevant sekundärdata för 

uppsatsen. Nedan följer mer ingående om tillvägagångsättet för insamlingen av sekundärdata.  

3.2.1 Insamling av sekundärdata 

 

Uppsatsen startades med att vi hade en idé om att artefakter i organisationer kan utgöra 

ledarskap. För att vi skulle ha möjlighet att bygga vidare på idén sökte vi upp tidigare studier 

inom närliggande områden. Vi fann rätt snabbt att artefakter är en del av 

organisationskulturen. För att få en djupare inblick i området organisationskultur började vi 

söka i databaserna ABI Inform Global, Emerald, Google Scholar, Jstor och Libris. Vid 

sökningen använde vi oss av nyckelord såsom ”Organizational AND Culture”, 

”Organizationalculture”, ”Culture AND Leadership” och “Leadership AND 

Organizationculture”. Vi förstod att Edgar H Schein var en av de mest framstående forskarna 

kring ämnet organisationskultur och därför kom vår studie att kretsa kring Edgar H Scheins 

teorier om organisationskultur. Genom att använda oss av Scheins (2004) teorier sökte vi 

vidare på ”Artefacts AND Culture”, ”Organizational AND Artefacts” och ” Ledarership 

culture schein”. Genom sökningar fick vi fram vetenskapliga artiklar som vi använde oss av i 

uppsatsen.  
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När vi arbetade genom litteraturprocessen gällande organisationskultur fann vi att 

transformativt ledarskap samspelar med organisationskultur. Transformativt ledarskap kom att 

få en betydande central roll i uppsatsen då syftet var att skapa förståelse kring hur artefakter 

kan ta sig uttryck i transformativt ledarskap. För att samla in sekundärdata om transformativt 

ledarskap började vi söka i databaserna som nämnts ovan. Vi sökte på “Transformational 

leadership AND Organization culture”, “Transformational leadership AND Organization“, “ 

Transformational leadership AND Employees” och “Transformational leadership culture”. 

Genom sökningarna fick vi fram forskare som ofta dök upp i olika vetenskapliga artiklar.  

 

Vi valde att framförallt använda oss av vetenskapliga artiklar som vi sökte fram i databaserna, 

främst för att öka trovärdigheten för studien eftersom vetenskapliga artiklar är vetenskapligt 

bevisade, men även för att få en bredare tillgång till sekundärdata.  Möjligheten till mer 

omfattande tillgång till sekundärdata ökade genom att vi sökte i fem olika databaser. Jacobsen 

(2002) förklarar att det ökar trovärdigheten om fler författare kommit fram till samma resultat. 

Därför arbetade vi igenom teorin för att försöka styrka teorierna med fler författare i den mån 

det gick.  

  

De böcker som vi har använt oss av fysiskt har vi lånat från Högskolan i Halmstads bibliotek. 

Vidare har vi tagit del av böcker online eftersom vi har fått tillgång till den information vi 

behövde genom onlinelitteraturen och att vi inte kunnat få tag i böckerna på annat sätt. 

Onlinelitteraturen har vi fått tillgång till via Google Books. Litteraturgenomgången var en 

tidskrävande process för oss till en början innan vi blev bekanta med materialet vi kom att 

jobba med. Bryman och Bell (2007) förklarar att det är en tidskrävande process att lära känna 

material som andra forskare samlat in. När forskaren däremot tagit sig igenom 

litteraturprocessen som tar sin tid att analysera går det att förutsätta att kvaliteten på insamlat 

material är tillräckligt bra för att använda det i uppsatsen (Bryman & Bell, 2007).  

 

Vi anser att de vetenskapliga artiklarna, böckerna och onlinelitteraturen vi använde oss av var 

lämplig för uppsatsen eftersom de är studier om organisationskultur, artefakter samt 

transformativt ledarskap. Vi har försökt använda oss av utländsk tidsfärskt material, då det 

ständigt tillkommer nya teorier och anledningen till att det förekommer mycket utländskt 

material är att de teorier vi applicerat i studien är gjorda av utländska forskare som gjort sina 

studier på engelska. Konsekvensen till att den mesta av teorin är utländsk är att få fram den 

verkliga bilden av hur det fungerar i Sverige.  

 

Vi valde ta fram en analysmodell av de teorier vi samlat in och använt oss utav i uppsatsen. 

Anledningen till att vi valde ta fram en analysmodell var att visa hur de valda teorierna kan 

kopplas till undersökningen.  

 

Vi valde att avgränsa insamlingen av sekundärdata gällande artefakter. Det finns kategorier av 

artefakter. Vi valde att kategorisera artefakterna baserat på synliga artefakter på fallföretaget 

som studerades och de var; förebilder, historier samt ritualer. Ritualer kom senare i empirin 

och analysen att presenteras i form av möten eftersom möten lyfts fram som en artefakt vid 

den empiriska undersökningen.  



16 

 

3.2.2 Källkritik  

 

Vi är medvetna om att en del av materialet vi använt oss är äldre källor, bland annat Bass 

(1985), Bass och Avolio (1993), Hutch (1993) och Bass (1998). Vi är medvetna om att de kan 

kommit ut senare forskning, men att det är relevanta källor eftersom artiklarna och böckerna 

förekommer i vetenskapliga artiklar som är publicerade idag och som vi använt oss utav. Bass 

(1985) förekommer exempelvis i Bass och Riggio (2006), Avolio och Jung (2000), Judge och 

Bono (2000) och Yukl (2010). Vi ansåg därför att de äldre artiklarna och böckerna var 

relevanta för vår studie.  

 

Vi är medvetna om att vi använt oss av studentlitteratur i inledningen, teoretiska 

referensramen och i metoden exempelvis Bang (1999), Ekman (2003) och Jacobsen (2002)  

som inte blivit granskade på samma sätt som vetenskapliga artiklar. Men vi menar på att 

användandet av den studentlitteratur vi har i uppsatsen inte har påverkat de resultat vi kommit 

fram till utan de har använts för att skapa en förståelse kring ämnet vi studerat.  

3.3 Primärdata 

 

Primärdata är insamlat data direkt från förstahandskällan. Besöksintervjuer, telefonintervjuer 

och observationer är exempel på ett tillvägagångsätt för att samla in primärdata (Jacobsen, 

2002). Nedan följer en närmare presentation av tillvägagångsättet för insamling av våra 

primärdata. Det inleds med en argumentation om fallstudie och urvalsprocess för att 

introducera läsaren kring hur, var och varför vi valt ett företag och valda respondenter. Vidare 

presenteras mer ingående insamling av data under intervjuerna och anledning till varför vi 

bland annat valt att genomföra besöksintervjuer. Primärdata avslutas sedan med intervjuguide.  

3.3.1 Fallstudie 

 

Fallstudier är empiriska undersökningar som är bra vid en kvalitativ forskningsmetod. 

Fallstudiens strategi har blivit allt mer accepterad vid vetenskaplig forskning och är ett bra 

verktyg för att få en djup förståelse av ett fall, ett fall kan exempelvis vara en undersökning av 

ett företag (Gummesson, 2000). Yin (2007) förklarar att metodens styrka ligger i att den kan 

hantera flera olika empiriska insamlingsdata som exempelvis djupgående intervjuer, 

observationer, artefakter och dokument. Vi genomförde fyra besöksintervjuer i tre olika 

butiker, en i Göteborg, en i Kungsbacka och en i Halmstad. Vi valde att utnyttja 

besöksintervjuer och observationer för att samla in empirisk data.  

 

Att genomföra en fallstudie är en utmanande process som är tidskrävande (Yin, 2007). Det är 

delvis på grund av de personliga intervjuerna och observationerna som tar lång tid att 

genomföra men även analysen av det insamlade empiriska materialet. Vi var medvetna om det 

men förstod samtidigt att metoden var viktig för att förstå artefakterna i organisationen som 

respondenterna kunde uppfatta som trasformativt ledarskap. Ett vanligt bekymmer med 

metoden är att det kan vara svårt att generalisera det resultat som tas fram (Yin, 2007).  

Eftersom vi vill skapa en förståelse istället för att kunna generalisera ansåg vi att det var 
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viktigt att genomföra en fallstudie (Gibb Dyer & Wilkins, 1991). Vi är däremot medvetna om 

problematiken med att vi inte kan generalisera resultatet. 

 

Det nämndes i den teoretiska referensramen att Schein (2004) menar att artefakter i en 

organisation är lättare att tolka på samma sätt ifall medarbetarna i organisationen delar samma 

grundläggande antaganden samt värderingar och normer. Vi menade på att det var viktigt att 

intervjua flera butikschefer och ställföreträdande butikschefer inom organisationen för att 

fånga upp likartade tankar och tolkningar inom det vi studerade.  

 

Personliga intervjuer som genomfördes med medarbetarna gav oss en djup förståelse istället 

för en bred förståelse. På så sätt kom vi närmare respondenternas tankar och känslor vilket är 

fördelaktigt vid fallstudier (Svenning, 2003).  

3.3.2 Observation  

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att genom observationer är det lättare för forskaren att få en 

klar bild av det som undersöks och att upprätthålla flexibilitet genom att upptäcka oväntade 

teman. Vi använde oss av observationer vid samma tillfällen då besöksintervjuerna 

genomfördes.  Anledningen var att vi fick tillgång till bättre observationer då vi under 

intervjuerna fick besöka platser vi annars inte hade kunnat ta del av. Vi observerade uttryck 

och beteende från respondenterna för att kunna dra kopplingar mellan beteende och kontext 

(Bryman & Bell, 2005).  Fördelen att vi fick respondenter från tre olika butiker var att vi 

kunde utföra observation i en större omfattning, samtidigt som det gav oss möjligheten till att 

finna samband mellan olika skeenden.  

 

På plats gjorde vi observationer efter avslutad intervju tillsammans med respondenterna. Vi 

fick en rundvandring på kontoren och i butikerna. Vid ett tillfälle fick vi vara med på ett möte 

där vi utförde deltagande observation vilket innebär att vi fick sitta med och observera hur ett 

möte går till i organisationen. Fördelen med observationerna var att vi kunde registrera vad 

medarbetarna gör under ett möte (Jacobsen, 2002).  

 

Nackdelen med att utföra observationer tillsammans med respondenterna är vetskapen om att 

de blir observerade vilket gör att respondenterna kan bete sig på ett annorlunda sätt (Bryman 

& Bell, 2007). Vi var medvetna om det men anser att respondenterna inte såg observationen 

som en nackdel då de genom egna initiativ visade oss runt och lätt oss vara med på mötet. Vi 

påverkade således inte respondenterna till att agera på ett visst sätt genom att vi själva 

beslutade vad vi ville observera, vilket Jacobsen (2002) menar kan vara en nackdel. 

 

3.3.3 Urvalsprocessen  

 

Dyer och Wilkins (1991) förklarar hur de klassiska enfallsstudierna är bättre än 

flerfallsstudier som Eisenhardt (1991) förespråkar. Dyer och Wilkins (1991) menar att 

enfallsstudier leder till att vi som forskare kan få en djupare förståelse kring ett ämne men 
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också till att ifrågasätta tidigare teorier eller upptäcka nya. Då vår studie tillför kunskap kring 

artefakter som ledarskap valde vi att gå på djupet i endast en organisation. 

 

Under december månad såg vi reklamfilmerna om SIBA på TV. Under samma period skrev vi 

ett arbete om teknik som ledarskap och det var när vi i starten av uppsatsskrivandet började 

diskutera val av företag. Med den tidigare kunskapen och tankarna om teknik som ledarskap 

började vi att diskutera vidare. Vi insåg snabbt att det var något vi ville fortsätta studera vilket 

ledde oss in i teknikbranschen. Men eftersom vi ständigt hade blivit påminda om SIBA i 

reklamerna var det något som vi kom att prata om. Eftersom SIBA är en organisation som 

säljer teknik började vi fundera hur tekniken inom SIBA kunde vara relevant att studera. Vi 

kunde läsa från SIBA:s hemsida att de var en av de större aktörerna på den svenska 

marknaden inom elektronikbranschen (Om SIBA, 2012).  

 

Vi fick kontakt med organisationens personalutvecklare som hjälpte oss med respondenter. Vi 

förklarade via telefon vad för undersökning vi genomförde. Kriterierna för de respondenter vi 

sökte var att de skulle vara aktiva i organisationen och att de hade befunnit sig i 

organisationen en längre tid (Bang, 1999). Schein (2004) förklarar att om en medarbetare i 

organisationen ska kunna uttala sig om organisationskulturen så måste den levt i 

organisationen en länge tid. På så sätt påverkade vi kontaktpersonen genom att förklara att 

studien handlar om att förstå organisationskulturen och två butikschefer och två 

ställföreträdande butikschefer valdes ut för intervju. Urvalet blev således ett strategiskt urval, 

då respondenterna som valdes ut kan uttala sig om ämnet vi studerar (Jacobsen, 2002). 

Anledningen till att det valdes att enbart fokusera på butikschefer och ställföreträdande 

butikschefer berodde på att de var lämpade att uttala sig om organisationskulturen. Nackdelen 

med ett strategiskt urval är att undersökaren kan ha uteslutit relevanta enheter och att det blir 

svårt att generalisera resultatet (Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om att valet av ett strategiskt 

urval medför generaliseringsproblematik. Vi valde trotts nackdelen ett strategiskt urval för att 

skapa förståelsen kring betydelsen av artefakter som transformativa ledare.  

 

Eisenhardt (1991) förklarar hur antalet fall inte är det relevanta utan att det är antalet till en 

upplevd mättnad som bör avgöra när vi som författare kan avgöra att vi inte kommer få någon 

ny information. Eisenhardt (1991)  förklarar problematiken om att det är svårt för oss som 

författare att avgöra om vi hade fått ett rikare material om vi hade genomfört ytterligare en 

intervju, däremot skulle den tesen återkomma efter varje ny intervju. Det går således inte för 

oss att avgöra ifall vi skulle få ett rikare resultat om vi intervjua ytterligare en till. Efter fyra 

intervjuer upplevde vi en mättnad och vi ansåg att vi hade tillräckligt med insamlat material.  

 

Respondenterna vi intervjua var Kaj Lautiainen butikschef på SIBA i Kungsbacka, Josefine 

Sköld ställföreträdande butikschef på SIBA i Kungsbacka, Fredrick Andersson butikschef på 

SIBA i Göteborg och Armin Kara ställföreträdande butikschef i Halmstad. Konsekvenserna 

med att vi avgränsade oss till Hallands län och västra Götalands län var att tillgången till 

butikschefer minskade då SIBA finns på flera orter runt om i Sverige, Norge och Danmark. 

Anledningen till att vi avgränsade oss geografiskt var för det inte var viktigt för oss att hitta 

likheter och skillnader mellan olika geografiska platser. Istället ville vi studera likheter och 

skillnader mellan de olika butikerna.  
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När det gäller respondenterna har tre av fyra jobbat som butikschefer eller ställföreträdande 

butikschefer på SIBA i mer än två år. Butikschefen i Göteborg har jobbat på SIBA i nio 

månader. Vi är medvetna om att nio månader är relativt kort tid som butikschefen i Göteborg 

har levt i organisationen. Bang (1999) och Schein (2004) menar på att en medarbetare bör 

leva i organisationen en längre tid för att förstå organisationskulturen. Vi anser att det inte 

finns någon bestämd tid för att avgöra vad en längre tid är. Det viktiga var att lägga tyngd på 

hur väl respondenten förstod organisationskulturen. När vi informerade kontaktpersonen om 

kriterierna rekommenderades butikschefen i Göteborg. Butikschefen i Göteborg har också 

arbetat tidigare på Onoff som befann sig i samma bransch som SIBA med befattningen 

butikschef i fem år.  

3.3.4 Intervju som insamlingsmetod 

 

Vi genomförde fyra besöksintervjuer eftersom det är fördelaktigt att använda sig utav 

besöksintervjuer då forskaren studerar organisationskultur (Bang, 1999; Kvale & Brinkmann, 

2009). På så sätt blev det lättare för oss att tolka och förstå respondenternas tankar kring 

ämnet. Vi riktade vår uppmärksamhet mot respondenten för att få fylliga och detaljerade svar 

(Bryman & Bell, 2007). Wärneryd (1990) förklarar att trovärdigheten för uppsatsen kommer 

att öka då forskaren använder sig av besöksintervjuer, det blir lättare att tala om och observera 

känsliga ämnen.  

 

Vi ställde öppna frågor till respondenterna vilket innebär att det inte finns några fasta 

svarsalternativ utan respondenterna kan svara fritt på respektive fråga. När vi märkte att de 

tog upp eller nämnde något som kunde kopplas till artefakter var vi noggranna med att följa 

upp det genom att ställa frågor som exempelvis ”utveckla”, ”förklara vidare”, ”hur motiverad 

blir du då”, ”hur inspirerad blir du då?”, för att få så tömmande svar som möjligt. Vi var 

däremot noggranna med att låta respondenten få prata klart för att efter det ställa följdfrågor 

för att inte frångå den öppna intervjun. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att få låta 

respondenten få prata till punkt vid en öppen intervju. Wärneryd (1990) menar på att vid en 

besöksintervju finns det risk att vi som intervjuar påverkar respondenten till att svara på ett 

visst sätt. Vi undvek det genom att inte forma respondenternas svar och lät de få avsluta de 

svaren de påbörjat. 

 

För att underlätta insamlingen av empiriskt material valde vi att spela in intervjuerna. De gav 

oss möjligheten till att få med respondenternas svar på frågorna för att senare kunna sitta och 

arbeta med materialet och analysera svaren. Om vi ska få med det i analysen menar Bryman 

och Bell (2005) att inspelning av intervjun är nödvändigt då intervjuaren förutsätts vara 

uppmärksam på det som sägs samt observera hur respondenten beter sig vid olika svar. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2005) att det finns risker att beakta vid användandet av 

inspelningsutrustning. Respondenterna kan bli oroade eller medvetna om att deras svar 

kommer bevaras åt eftervärlden. Vi frågade respondenterna i förväg om vi fick spela in 

intervjun vilket vi fick av samtliga respondenter. För att minska risken till tekniska problem 

vid inspelandet av intervjuerna använde vi oss utav två inspelningsinstrument. Inspelning av 

intervjuerna och anteckningar var fördelaktigt och det gav oss ett bra resultat när det gäller 
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insamling av empirisk data. Bryman och Bell (2005) förklarar att en detalj som är bra att ha i 

åtanke är i vilken miljö intervjuerna utförs. Det är bra om respondenterna känner sig bekanta 

med miljön de befinner sig i under intervjun. Vi valde att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats. Vi satt i lunchrummet i respektive butik och utförde intervjuerna 

för det var en plats respondenterna själva valde och på så vis kände sig bekväma i. 

Intervjuerna tog cirka en och en halv timma per respondent. Vi startade intervjuerna med 

allmänna frågor samt visade två reklamfilmer från SIBA. Bryman och Bell (2005) menar att 

det är ett bra sätt att inleda intervjuer med för att få en bild av vad respondenterna upplever är 

viktigt och vad den är intresserad av. Reklamfilmerna är humoristiska och vi kände att det var 

en fördelaktig mjukstart för att bekanta oss med varandra. Jacobsen (2002) rekommenderar 

även en mjuk avslutning, vi avslutade besöksintervjuerna med att respondenterna fick guida 

runt oss i butiken och förklara lite hur de jobbar ute i butik.  

3.3.5 Intervjuguide 

 

Vi valde att ta fram en intervjuguide som användes till alla fyra respondenter. Det berodde på 

att vi ville skapa en gemensam förståelse kring vilka artefakter som var karaktäristiska för 

organisationen samt betydelsen av artefakterna. Vi tror att vi hade fått olika uppfattningar ifall 

vi inte använt samma intervjuguide. Bryman och Bell (2005) förklarar att det är väsentligt att 

använda sig av ett begripligt språk, ha en viss struktur i genomförandet så inte respondenten 

blir ointresserad samt inte ställa ledande frågor. Vi utformade en intervjuguide som belyste 

punkterna och framförallt var öppna frågor med ett enkelt språk viktigt för att kunna analysera 

respondenternas uppfattningar om ämnet.  

 

Yin (2007) förklarar att vid fallstudier tenderar intervjuguiden till att bli ostrukturerad. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att ostrukturerade intervjuer passar bra vid fallstudier, men 

även att det går att kombinera en semi-strukturerad intervju med observationer. Vid semi-

strukturerade intervjuer förhåller sig forskaren till specifika teman som berör studien och 

frågorna behöver inte komma i någon speciell ordning, men att respondenterna får friheten till 

att svara på sitt sätt (Bryman & Bell, 2005). Vi använde oss av semi-strukturerad 

intervjuguide för att beröra de teman vi hade med i intervjuguiden. Vi delade in 

intervjuguiden i fyra olika teman utifrån det transformativa ledarskapet. De fyra teman var 

idealiserad påverkan, inspirerande motiverande, intellektuell stimulans och individuell 

omtänksamhet. Utifrån de fyra huvudrubrikerna plockade vi ut ord som vi ansåg vara viktiga 

för respektive huvudrubrik. De orden fick bli intervjuguidens underrubriker. Utifrån 

underrubrikerna formade vi öppna frågor. Vi valde att fokusera på de fyra hörnstenarna från 

det transformativa ledarskapet i intervjuguiden för att skapa en förståelse kring hur artefakter 

på SIBA uttrycker sig i de fyra hörnstenarna i det transformativa ledarskapet på samma sätt 

som en transformativ ledare använder sig av hörnstenarna. Av den anledningen så lyfter vi 

fram det vi vill mäta och att studien på så sätt är operationaliseringsbar. Jacobsen (2002) 

förklarar att en studie ska vara operationaliseringsbar för att begrepp ska kunna mätas. Vi kom 

sedan att kategorisera empirikapitlet efter de artefakter vi fann inom SIBA. Vi valde att lyfta 

fram de artefakter vi fann i organisationen för att senare analysera artefakterna med hjälp av 

det transformativa ledarskapet.  
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Vi är medvetna om att vårt val att endast ställa frågor om det transformativa ledarskapet 

kommer resultera i att vi endast får information om det transformativa ledarskapet. Vi ville 

genom att ställa frågor om det transformativa ledarskapet hitta de artefakter som 

respondenterna ansåg var transformativa ledare. Genom vår ökade kunskap genom processens 

gång fick vi reda på vilka artefater som utgjorde transformativt ledarskap, vilket bidrog till att 

vi kunde ställa frågor kring dess koppling till organisationskulturen. På så vis lyckades vi lyfta 

fram de artefakter för organisationen som utgjorde transformativt ledarskap.  

 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg, då det viktiga var att få ta del av 

respondenternas upplevelser och svar utan förberedelse. Om vi hade skickat ut intervjuguiden 

innan menar vi att de hade varit lättare för dem att veta hur de skulle svara och att vi inte ville 

ha genomtänkta svar utan flexibla svar. Bryman och Bell (2005) förklarar att flexibilitet är 

fördelaktigt under en kvalitativ intervju. Risken ifall vi hade skickat ut intervjuguiden i förväg 

var att intervjuerna hade kunnat övergå från en semi-struktur till strukturerad intervju med 

öppna frågor, med tanke på att respondenterna vet frågorna i förväg och hur de ska svara. 

Däremot hade vi mail-kontakt med alla respondenter där vi förklarade vad intervjun kom att 

handla om. Samtidigt kunde vi bestämma tid och plats för intervju med alla respondenter. 

Med det resonemanget menar vi att det var fördelaktigt att inte skicka ut intervjuguiden i 

förväg.  

 

Vid första intervjutillfället fick vi förklarat för oss att organisationen arbetar utefter en 

värderbaserad organisation och att de använder sig utav fem värderingar i organisationen. Vi 

kom att utöka intervjuguiden med frågor kring SIBA:s fem värderingar, förtroende, tydlighet, 

respekt, disciplin och stolthet (se bilaga 1). Då vi inte ställde någon fråga om vilken 

utbildningsnivå respondenterna hade så fick vi återkomma via mail med den frågan. 

Anledningen till det var att se om utbildningen hade någon betydelse för utfallet (se bilaga 1 

under utökade frågor). 

3.4 Analysmetoden 

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att hermeneutiken är ett synsätt som berör tolkningar eller 

förståelse av texter som uppfattas av de moderna förespråkarna. Hermeneutiken har sin grund 

i att forskare analyserar en text och uppgiften är att försöka få fram textens mening utifrån rätt 

perspektiv, det perspektivet som upphovsmannen haft. Forskaren fokuserar på att förstå och 

tolka andras uppfattningar (Bryman & Bell, 2005).  Då vår uppsats ska skapa en förståelse 

kring studiens akademiska problem lämpar sig den förståelsebaserade metoden hermeneutik 

vår studie. 

 

När vi sammanställde svaren från de fyra intervjuerna använde vi oss av ad hoc analys vilket 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) en kombination av olika analyser och att 

forskarna inte förhåller sig till en metod. Vi har växlat fritt mellan olika metoder för att 

analysera data. Vi har även använt oss av meningskoncentrering, narrativ analys och 

kategorisering. Meningskoncentrering är när långa meningar kortas ner och koncentreras på 

det relevanta i meningen, narrativ analys är när insamlad data från respondenterna 

sammanfattas och överförs till löpande text (Kvale & Brinkmann, 2009). Kategorisering 
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innebär att samla data till olika teman eller grupper för att analysera vilken data som tillhör 

varandra (Jacobsen, 2002). 

 

Vi började med att lyssna igenom bandinspelningarna en gång var. Efter det renskrev vi 

materialet från bandinspelningarna och från de anteckningarna vi gjorde under intervjuerna. 

Vi läste igenom det renskrivna materialet och tog med materialet vi samlat in från 

observationer. När vi läst igenom det renskrivna materialet kortade vi ner långa meningar för 

att få med det som var relevant. På så sätt sammanfattade vi det materialet och kategoriserade 

in liknande data under rätt teman. Konsekvensen som kan uppstå gällande 

meningskoncentration är att betydelsefull information kan försvinna (Kvale och Brinkmann, 

2009). Vi hade det i åtanke när vi kortade ner meningar och försökte koncentrera oss på att 

endast ta bort det onödiga. Vi gjorde en analys av insamlad data för att bekräfta att vi tolkat 

och förstått respondenterna på rätt sätt samt för att få med den data som var relevant för 

studien. 

3.5 Validitet 

 

Validitet handlar om huruvida forskaren observerar, identifierar eller mäter det den förklarar 

sig göra och att validitet utgör ett viktigt moment för en kvalitativ studie då det är viktigt att få 

rätt bild av kvaliteten för undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Jacobsen (2002) förklarar 

att validitet ska mäta om det data vi samlat in är tillförlitlig och delar in validiteten i intern 

giltighet och extern giltighet.  

 

Intern giltighet handlar om resultatets giltighet och det finns två åtgärder som bör testas. Den 

ena är att kritiskt granska de resultat som har tagits fram, den andra är att jämföra studiens 

undersökning och resultatet mot andra (Jacobsen, 2002). Vi anser att den interna giltigheten är 

hög då uppsatsen har kritiskt granskat av potentiella läsare under flertalet tillfällen.  

 

Extern giltighet handlar om överförbarhet, på vilket sätt kan studien generaliseras och hur 

resultaten kan överföras till ett större sammanhang (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). 

Det är svårt att uttala sig om generaliseringsmöjligheten av vår studie. SIBA är ett 

representativt företag inom elektronikbranschen då de har varit verksamma i 60 år och är en 

stor aktör på marknaden (Om SIBA, 2012). Det viktiga i studien var att skapa en förståelse 

kring artefakter som transformativa ledare. Därför vill vi hålla ett kritiskt förhållningsätt till i 

vilken grad det går att generalisera till andra organisationer.  

3.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om hur pålitligt materialet är som vi samlat in, om det finns någon 

trovärdighet i insamlad data (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). I och med att 

respondenterna har erfarenhet från branschen och att de har gått utbildningar inom ledarskap 

och organisationskultur anser vi att de har goda kunskaper om ämnet vi studerat och att vår 

studie är tillförlitlig. Genom att vi fick offentligöra respondenternas identitet i uppsatsen anser 

vi att reliabiliteten ökar då de är medvetna om att deras namn är med gör att de står för det 

dem sagt. Konsekvensen till att vi offentliggjorde deras identitet kan vara att de är medvetna 
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om att de dem säger kan få konsekvenser och det leder till att de inte är ärliga. Trots det anser 

vi att reliabiliteten ökar då respondenterna själva tyckte det var viktigt att synas då tydlighet är 

något de står för.   

 

 

3.7 Metodkritik  

 

Efter vi genomfört vår forskning så kom vi fram till en del kritik till vissa val vi gjort. Vi 

valde att genomföra fyra besöksintervjuer vilket försvårade möjligheten att finna skillnader 

mellan respondenterna. Det som är tydligt är att vi kan se likheter mellan respondenterna men 

svårare att se skillnader. Om vi fått fler intervjuer eller ett ojämnt antal så hade det kunnat 

bidra till att vi fått fram fler skillnader och på så sätt lättare kunna dra slutsatser.  

 

Jacobsen (2002) förklarar att en förstudie stärker kvaliteten på intervjuguiden om forskaren 

tillämpar en förstudie. Vi menar på att vi hade kunnat genomföra bättre intervjuer om vi hade 

gjort en förstudie, men att vi istället hade fått problem med att slutföra studien då tiden inte 

räckte till.  

 

Vi är medvetna om valet att använda respondenternas befattning istället för att använda deras 

namn i empirikapitlet kan ge konsekvenser i form av att det blir svårt för läsaren att förstå 

vem som säger vad. Vi gjorde detta val då det viktiga var att göra en jämförelse mellan de 

olika befattningarna och butikerna. Namnet på respondenten har då ingen betydelse för 

studien eftersom en jämförelse mellan individerna på individnivå inte var intressant. 
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4. EMPIRI  

 

Empirin inleds med en presentation av fallföretaget. Efter det presenteras respondenterna. 

Utgångspunkten för primärdata är; organisationskultur, artefakter som följs av de artefakter 

som var synliga i organisationen, nämligen förebilder, historier och ritualer. Under rubriken 

artefakter så lyfts exempel fram på artefakterna som går att koppla till SIBA;s värdegrund. 

Ritualer presenteras i form av möten som vi har presenterat i den teoretiska referensramen. 

Vi har valt att inte använda några namn i empirikapitlet, istället använder vi befattningen 

butikschefer och ställföreträdande butikschefer.    

4.1 Presentation av SIBA AB 

 

SIBA AB är ett familjeföretag som är ett av Sveriges ledande detaljhandelsföretag inom 

hemelektronik. SIBA grundades 1951 av Folke Bengtsson. SIBA säljer kapitalvaror inom 

radio, TV, data, telefoni och kök till konsument och företagsmarknaden. Organisationen har 

som vision att bli Skandinaviens ledande försäljare inom hemelektronik. Butikscheferna på 

SIBA arbetar likt säljarna i butikerna med att sälja varor samt att de leder medarbetarna. 

Butikschefens uppgift är att driva varuhuset framåt genom att utveckla medarbetare samt 

förmedla företagets visioner och kultur. 

4.2 Presentation av respondenter 

 

Fyra besöksintervjuer har genomförts på SIBA. Nedan följer en närmare presentation av 

respondenterna som deltagit i undersökningen. 

 

Kaj Lautiainen, Butikschef på SIBA i Kungsbacka 

Kaj Lautiainen är 48 år och har arbetat på SIBA i elva år. Kaj har varit butikschef för olika 

butiker i tio år och idag är han butikschef på SIBA i Kungsbacka. Kaj började sin karriär på 

SIBA som säljare. Han var säljare i ungefär åtta månader innan han blev ställföreträndande 

butikschef och redan två månader senare tog han över tjänsten som butikschef. Kaj började på 

SIBA för att elektronikbranschen tilltalar honom i form av att det är en konkurrensutsatt 

bransch och det är något som inspirerar, Kaj tycker det är roligt med senaste nytt inom teknik 

och att jobba med kunder.  

 

Utbildning; Gymnasial utbildning samt ett år på Handels.  

 

Josefine Sköld, Ställföreträdande butikschef på SIBA i Kungsbacka 

Josefine Sköld är 29 år och har arbetat på SIBA i åtta år. Josefine är idag ställföreträdande 

butikschef på SIBA i Kungsbacka. Tjänsten har hon haft i två år och hon startade sin karriär 

på SIBA som extrasäljare. Efter en tid som extrasäljare fick hon chansen att lära sig arbeta i 

kassan. Eftersom Josefin gjorde ett bra arbete gavs hon chansen till att bli kassaansvarig för 

butiken. Under perioden hon var kassaansvarig fick Josefine mer ansvar vilket resulterade i att 

hon fick tjänsten som ställföreträdande butikschef.  

 

Utbildning; Gymnasial utbildning samt en universitetskurs. 
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Fredrick Andersson, Butikschef på SIBA Götaplatsen i Göteborg 

Fredrick Andersson är 34 år och har arbetat som butikschef på SIBA sedan augusti 2011. 

Tidigare jobbade Fredrick på Onoff som befann sig inom samma bransch som SIBA. Fredrick 

jobbade på Onoff i 15 år var av fem år som butikschef. Strax efter att Onoff gick i konkurs 

blev Fredrick kontaktad av SIBA och fick gå på en anställningsintervju. Under Fredricks 

anställningsintervju ställde rekryteraren frågor utifrån SIBA:s värderingar för att se ifall 

Fredricks värderingar var densamma som organisationens. Intervjun resulterade i att Fredrick 

rekryterades till SIBA som butikschef på SIBA Götaplatsen i Göteborg.  

 

Utbildning; Gymnasial utbildning samt två kurser på Komvux.  

 

Armin Kara, Ställföreträdande butikschef på SIBA i Halmstad  

Armin Kara är 25 år och arbetar som ställföreträdande butikschef på SIBA. Tjänsten har 

Armin haft i två och ett halvt år. Armins karriär på SIBA har gått hela vägen från 

timmanställning till områdesansvarig till tillförordnad butikschef och vidare till 

ställföreträdande butikschef. Armin förklarar att det varit viktigt för honom att gå den vägen 

för att lära sig hur organisationen fungerar och lära sig organisationskulturen från grunden. 

Armin har som mål att bli butikschef eller regionschef på SIBA.  

 

Utbildning; Gymnasial utbildning samt två kurser på högskola.  

 

4.3 Organisationskultur 

 

Butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna förklarar att SIBA:s organisationskultur 

består utav fem värderingar. Värderingarna är; förtroende, tydlighet, respekt, disciplin och 

stolthet. Vi observerade under intervjutillfällena att alla butiker vi var på hade tavlor med de 

fem värderingarna upphängda i personalrummet (Observation, SIBA, 2012). Butikschefen i 

Kungsbacka förklarar att det var försäljningschefen som år 2008 implementerade något som 

heter värdebaserad organisation och att hela organisationen i Sverige ska följa värderingarna. 

För att medarbetarna ska förstå organisationskulturen använder de sig av värdebaserad 

organisation i arbetet eftersom medarbetarna sätter upp mål och utifrån de fem värderingarna 

ska medarbetarna sträva efter att uppnå målen. Under intervjutillfällena är uttalanden som 

”högsta lägsta nivå”, ”sätta medarbetaren i fokus”, ”utveckla medarbetaren” samt ”rätt person 

på rätt plats” återkommande bland butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna. 

 

Ett exempel som lyfter fram att värdegrunden genomsyrar arbetet i organisationen var när vi 

vid besöket i Kungsbacka observerade hur butikschefen i Kungsbacka och ställföreträdande 

butikschefen i Kungsbacka förde en diskussion om en leverantör som hade kommit på besök 

för att genomföra en intervju utan att föranmäla besöket till huvudkontoret. Ställföreträdande 

butikschefen i Kungsbacka förklara hur de hade varit tydliga mot sin leverantör att om de ska 

genomföra en intervju med dem måste de först föranmäla det till huvudkontoret för att sedan 

komma och genomföra intervjun. Hon förklarar: ”Som ni hörde nu med leverantören som inte 

bokade möte så är det väldigt viktigt att vi ska ha förtroende mot varandra till att de följer det 
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vi har kommit överens om” (Personlig kommunikation, ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka, 13 april, 2012). Förutom tydlighet och förtroende för varandra menar hon att de 

visar respekt mot varandra (Observation, SIBA, Kungsbacka, 13 april, 2012).  

4.3.1 Artefakter 

 

Familjekänslan genomsyrar kulturen i organisationen. Butikscheferna och ställföreträdande 

butikscheferna förklarar att familjekänslan lever i organisationen och något de kan identifiera 

sig med. Genom observation av SIBA:s reklamfilmer som visades vid intervjutillfällena går 

det att bekräfta att den verkställande direktören i organisationen förmedlar det familjära 

(SIBA Lagerrensning 30 s, 22 Maj, 2012). Det går även att utläsa från SIBA:s hemsida att 

organisationen är familjeägt (Om SIBA, 2012). Butikscheferna och ställföreträdande 

butikscheferna förklarar att den verkställande direktören är en inspiratör som skapar en kultur 

i organisationen genom att förmedla de viktigaste värderingarna. 

 

Butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna förklarar att möten är något som står för 

tydligheten som är en del av organisationens värderingar. Butikschefen i Göteborg förklarar: 

”Att ha människor som inte förstår målet eller kör sitt eget race det går ju inte. Så att snabbt 

hitta kärnan i det här står vi för, och det då blir väldigt lätt att jobba efter en värdebaserad 

organisation” (Personlig kommunikation, butikschefen i Göteborg, 18 april, 2012). De två 

ställföreträdande butikscheferna förklarar att när de har ett möte med en medarbetare så är det 

av vikt att det skapas ett förtroende de emellan. 

 

Butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna förklarar att värderingarna som finns i 

organisationen går att koppla till i stort sätt allt de gör. Butikschefen i Kungsbacka förklarar 

att om han respekterar medarbetarna under ett möte kommer det leda till att medarbetarna 

känner förtroende för butikschefen och tvärtom. 

 

Butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna förklara hur de med hjälp av historier 

inspirerar och motiverar sina medarbetare. Något som de uttalat inte beskriver som en del i 

deras värdegrund.  

 

4.3.1.1 Förebilder 

 

Inom SIBA förklarar butikschefen i Kungsbacka hur försäljningschefen är en förebild för 

honom. Det var försäljningschefen som implementerade den värdebaserade organisationen 

som SIBA idag arbetar efter. Allt blev tydligare eftersom det spaltades upp exakt hur allt 

skulle genomföras. SIBA kanaliserade verksamheten till försäljningen och började mäta 

säljare genom att sätta upp försäljningsmål förklarar butikschefen i Kungsbacka. Butikschefen 

i Kungsbacka lyfter fram försäljningschefens förändringsarbete av organisationen och 

införandet av att sträva efter visioner och arbeta utefter den framtagna värdegrunden. 

Butikschefen i Kungsbacka menar att han ser upp till det kreativa arbetet och därför är 

försäljningschefen en förebild för honom. Förutom försäljningschefen har butikschefen i 

Kungsbacka utifrån reklamerna som vi visade (SIBA Mellandagsrea 2011 – HP Laptop, 22 

maj, 2012), Fabian Bengtsson, verkställande direktör på SIBA som förebild. Butikschefen i 
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Kungsbacka förklarar: ”Fabian är ju också en väldig inspiratör, han är karismatisk och har god 

självinsikt” (Personlig kommunikation, butikschefen i Kungsbacka, 13 april, 2012). 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar hur den verkställande direktören är ett föredöme i 

arbetet han utför och ser sitt arbete mer som en livsstil istället för ett arbete. Vidare menar 

butikschefen i Kungsbacka att ett tydligt arbetsätt är något som inspirerar honom och att det är 

viktigt med en inspiratör som ger honom energi till sitt arbete. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka menar att den verkställande direktören är en 

förebild för henne mer på ett personligt plan. Hon förklarar att det inte är i reklamfilmerna 

som han lyfts fram som en förebild för henne eftersom familjekänslan inte lyfts fram i 

reklamfilmerna vilket är det hon kan identifiera sig med. Den verkställande direktören är en 

intelligent och passionerad person förklarar den ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka 

och menar att det är något som hon ser upp till. Även fast ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka ser den verkställande direktören som en förebild känner hon sig inte inspirerad 

av honom. Hon får sin inspiration genom att utveckla mäniskorna hon jobbar med. Att 

utveckla dem samt att genom utmaningar utveckla sig själv. 

  

Vår observation av den verkställande direktören i reklamfilmerna är att han anspelar på att det 

är ett familjebaserat företag då hans far är med i några av reklamerna. Den verkställande 

direktörens far tar däremot inte lika mycket plats som den verkställande direktören gör. Den 

verkställande direktören använder uttryck som ”Görbilligt” vilket anspelar på göteborskan 

vilket också är området SIBA kommer ifrån och har idag sitt huvudkontor. Vi kan se ett 

försök till att framför SIBA som ett familjeföretag (SIBA Mellandagsrea 2011 – HP Laptop, 

22 Maj, 2012). 

Butikschefen i Göteborg förklarar hur han ser upp till den verkställande direktören och tycker 

det är bra att han är med i reklamfilmerna. Tillskillnad från den ställföreträdande butikschefen 

i Kungsbacka förklarar butikschefen i Göteborg att det syns tydligt att det är ett familjeföretag 

vilket är något han själv uppskattar. Vidare förklarar han hur den verkställande direktörens 

beslut att köpa upp NettOnNett (ett företag inom samma bransch) är något som inspirerar 

honom. Butikschefen i Göteborg förklarar hur han har andra förebilder inom organisationen 

som han har närmare kontakt med. Han förklarar även att han vill vara en förebild för sina 

medarbetare. Han förklarar: ” Nä men jag står ju för de här (han pekar på SIBA:s 

värdegrund), jag lever som jag lär helt enkelt” (Personlig kommunikation, butikschefen i 

Göteborg, 18 april, 2012).  

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad har träffat den verkställande direktören vid interna 

utbildningstillfällen och beskriver honom som begåvad med en stark karaktär. Den 

verkställande direktören är inspirerande och en förebild för den ställföreträdande butikschefen 

i Halmstad. Han förklarar hur den verkställande direktören lever efter SIBA:s värderingar och 

hur han med hjälp av sitt beteende har lyckats förmedla SIBA:s vision till alla i 

organisationen. Ställföreträdande butikschefen i Halmstad menar även att det inte hade varit 

möjligt att styra en organisation som SIBA utan att ha några värderingar och förklarar att 

SIBA:s värderingar är viktiga. 
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Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka förklarar att butikschefen i Kungsbackas öppna 

attityd har påverkat henne till att ta ett ställningstagande. Ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka förklara: ” Man tar det bra med det dåliga. Jag tar till mig det han säger och 

bestämmer mig själv om jag verkligen vill det här. Hade jag inte velat göra det hade det inte 

varit värt det ”. (Personlig kommunikation, ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka, 13 

april, 2012). Genom butikschefen i Kungsbacka öppna attityd har ställföreträdande 

butikschefen i Kungsbacka fått sätta upp mål till att bli bättre, vilket har lett till att hon har 

blivit mer självsäker.   

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad menar att det är viktigt för honom att vara en 

inspirerande ledare. På kontoret kunde vi observera en bild från filmen ”300” (Observation, 

SIBA, Halmstad, 23 april, 2012). På bilden har de klippt in ställföreträdande butikschefen i 

Halmstads ansikte på en av huvudkaraktärerna som är en krigare från Sparta och i en 

pratbubbla står det ”This is SIBA” (Observation, SIBA, Halmstad, 23 april, 2012). 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar karaktären som en inspirerande ledare och 

hur han har visat ett filmklipp från den filmen för att motivera sina medarbetare. 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur han i sitt ledarskap vill leva efter 

SIBA:s värderingar och på så vis bli en inspirerande ledare. 

 

4.3.1.2 Historier 

 

Förutom att känna inspiration menar butikschefen i Kungsbacka att det är viktigt att inspirera. 

Han berättar om en medarbetare som kom till honom och klaga över att han hade lite pengar. 

Butikschefen i Kungsbacka förklarade hur han kunde sänka sina matutgifter genom att sluta 

äta lunch på restaurang varje dag. Han berättade för medarbetaren: ” Se på mig, jag tar med 

mig lunch varje dag och så dricker jag gratis kaffe på kontoret och min lunch kanske kostar 

25 kronor istället för att betala 70 - 80 på något utav ställena här” (Personlig 

kommunikation, butikschefen i Kungsbacka, 13 april, 2012). Butikschefen i Kungsbacka 

förklarar hur medarbetaren slutade att äta på restaurang och lyssnade till det han berättade för 

medarbetaren. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka förklarar hennes karriär och berättar att hon till 

en början var osäker på arbetsplatsen men att hon har sakta men säkert blivit trygg i sin roll 

innan hon har avancerat inom organisationen. Hon jobbade tidigare i kassan på SIBA och idag 

vill hon motivera de andra tjejerna i kassan att de också kan utvecklas och bli 

ställföreträdande butikschefen. Hon förklarar hur hon genom att berätta sin historia vill få 

tjejerna i kassan att lita på att det går att utvecklas inom organisationen bara de har viljan till 

att utvecklas. 

 

Tidigare i karriären tog en tidigare förebild till butikschefen i Göteborg in honom på kontoret 

för att diskutera hans säljmöten. Butikschefen i Göteborg förklarar hur duktig han var på att 

bli bra vän med kunden, men att han hade svårt med att sälja sladdar till apparaterna han 

sålde. Det blev lätt för kunden att skämta bort den delen med butikschefen i Göteborg. 

Förebilden förklarade för honom hur han istället skulle bete sig under mötet med kund. 
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Butikschefen i Göteborg förklarade hur han testade det han hade fått berättat från sin förebild 

och hur det resulterade i goda resultat. Han blev bättre på att sälja sladdar och andra tillbehör. 

Butikschefen i Göteborg använder sig av den erfarenheten genom att förmedla historien till 

medarbetare som han nu ansvarar över för att motivera dem till att sälja mer. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad lyfter fram vikten av engagemang för att komma 

framåt i livet. Han förklarar att han fått frågan från medarbetare hur hans karriär har utvecklat 

sig. Han berättar att engagemanget är viktigt och har varit en viktig del för honom. Genom att 

vara engagerad i sitt arbete har han blivit uppmärksammad och det är fördelaktigt både för att 

komma framåt i sin karriär men även för att visa att han bryr sig om andra. Genom att 

ställföreträdande butikschefen berättar för de andra hur han har visat engagemang vill han 

genom sin historia utveckla och inspirera andra människor. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur viktig inställningen är till arbetet. Han 

förklarar: ”Om man inte har inställningen att vara inspirerad så kommer man inte vara 

inspirerad” (Personlig kommunikation, ställföreträdande butikschefen i Halmstad, 23 april, 

2012). Han berättar för medarbetarna hur han kommer tidigare till arbetsplatsen för att varva 

ner och för att få rätt inställning till arbetet. Han menar om medarbetarna släpper allt annat de 

tänker på och endast tänker på SIBA när de kommer in i butiken så kommer allt att gå bättre. 

Medarbetarna kan sitta ner, ta en kaffe och prata om dagen med varandra för att på så vis 

prestera bättre. Han menar att det är en berättelse han använder sig av för att skapa rätt 

inställning. 

 

4.3.1.3 Ritualer 

 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar att de har möte varje dag. Under mötena presenteras 

resultat och information om gårdagen, mål och viktig information om den aktuella dagen tas 

upp samt att medarbetarna diskuterar dagen med varandra. Han förklarar vikten av förtroende 

och tycker att det är något som ska finnas med i allt de gör inom organisationen. När 

butikschefen i Kungsbacka har ett möte med en medarbetare anser han att det är viktigt att de 

känner förtroende till varandra. Om de kommer överens om att det dem pratar om ska stanna 

mellan dem är det viktigt att det också gör det, det är förtroende menar han. Butikschefen i 

Kungsbacka anser att en grupp med människor som respekterar varandra kommer att skapa 

förtroende till varandra. Han belyser att de under möten kan känna förtroende till varandra. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad kan identifiera sig med organisationen och menar 

att det alltid är speciellt när det är ett familjeföretag. Organisationen arbetar som en familj 

som låter alla får vara med och diskutera. Vid mötena får medarbetarna komma med idéer och 

synpunkter. Det blir mer en familjekänsla över det och det är familjekänslan ställföreträdande 

butikschefen i Halmstad kan identifiera sig med i organisationen. Han får utveckla 

medarbetare samtidigt som han själv utvecklas. Ställföreträdande butikschefen i Halmstad 

förklarar att det gör att han känner igen sig i SIBA och uppskattar sitt arbete. 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar vidare hur de under möten är viktigt att de 

båda parterna känner förtroende till varandra. Under möten kan de disskutera vad 

ställföreträdande butikschefen i Halmstad kallar ”Brutal fakta” (Personlig kommunikation, 
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ställföreträdande butikschefen i Halmstad, 23 april, 2012). Eftersom det är tydlig information 

de diskuterar menar ställföreträdande butikschefen i Halmstad att det är viktigt att belysa 

medarbetarens välmående och se till att medarbetaren mår bra. Det är viktigt att de känner 

förtroende för varandra och att informationen stannar mellan dem, det skapar en trygghet 

förklarar den ställföreträdande butikschefen i Halmstad. 

 

Delaktigheten i gruppen är viktigt enligt butikschefen i Göteborg. Det är viktigt att alla vet 

vilka mål och visioner gruppen har gemensamt anser butikschefen i Göteborg för att på så sätt 

förstå vikten med varför de går till arbetet varje dag. Han menar att medarbetarna blir som en 

andra familj då de spenderar mycket tid på arbetsplatsen tillsammans. Butikschefen i 

Göteborg förklarar ” Jag är ju här mer tid än vad jag är hemma. Att ha med människor som 

inte förstår målet eller kör sitt eget race det går ju inte” (Personlig kommunikation, 

butikschefen i Göteborg, 18 april, 2012). 

 

Butikschefen i Göteborg berättar hur medarbetarna under möten sätter upp sina egna mål för 

dagen. Med anledning av att de själva får bestämma vilket mål de har under dagen kommer de 

att bli mer motiverade. Butikschefen i Göteborg beskriver känslan av att skriva upp sitt eget 

mål under mötena, ”Ja om jag hade satt upp ett mål så hade jag ju gått ut med känslan, att de 

där två tusen ska jag göra idag” (Personlig kommunikation, butikschefen i Göteborg, 18 

april, 2012). Mötena är ett bra tillfälle att samla gruppen och motivera till att uppnå ett resultat 

för dagen som gynnar både medarbetarna och butiken.  

 

Under möten sätter medarbetarna upp kortsiktiga försäljningsmål förklarar den 

ställföreträdande butikschefen i Halmstad. Medarbetarna skriver upp sina försäljningsmål för 

dagen genom att skriva på en whiteboardtavla det mål de tror att de kommer uppnå. 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad menar att möten är ett bra utrymme för att sätta upp 

mål för att medarbetarna ska bli mer motiverade till sitt säljarbete. 

 

”Ett företag utan mål existerar inte” (Personlig kommunikation, butikschefen i Kungsbacka, 

13 april, 2012). Mål att sträva efter anser butikschefen i Kungsbacka som nödvändigt. Genom 

att sätta upp mål blir medarbetarna samt han själv motiverade till att arbeta. Utan tydliga mål 

finns det ingen mening i arbetet förklarar han. Under mötet sätter de upp försäljningsmålen 

för dagen. När de skriver upp sina mål och uppnådda resultat får medarbetarna en tydlighet i 

sitt arbete. Butikschefen i Kungsbacka förklarar att har medarbetarna tydliga mål att 

eftersträva blir det lätt att arbeta och när alla vet vad de ska göra bidrar det till ett roligt arbete.  

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar att medarbetarna och han måste sätta upp 

mål för att ha något att sträva efter. Målen de sätter upp sker under möten. Han berättar en 

metafor för oss där han beskriver en person som har som mål att bli världens bästa 

fotbollsspelare. För att bli världens bästa fotbollsspelare menar den ställföreträdande 

butikschefen i Halmstad att det är viktigt att fundera kring vilka svaga sidor den personen har 

inom området fotboll. Är personen dålig på att skjuta med vänsterfoten måste den personen 

sätta upp mål att bli bättre på att skjuta med vänsterfoten. När personen väl har gjort det om 

och om igen så har personen gjort det bästa den kunnat får att bli världens bästa fotbollspelare 

förklarar ställföreträdande butikschefen i Halmstad. 
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Vi observerade ett möte i butiken i Göteborg. Butikschefen i Göteborg tog position framför 

whiteboardtavlan samtidigt som de anställda satte sig runt bordet framför honom. Han 

informerade de anställda om en TV-modell som var utgående och att det var ett bra pris på 

Tv:n. Därefter fick medarbetarna själva förklara vilka uppgifter de skulle göra under dagen 

och reflektera över vad de kunde förändra eller ta med sig av arbetet de utförde dagen innan. 

Vidare vände sig butikschefen i Göteborg mot whiteboardtavlan för att skriva upp dagens 

försäljningsmål. Medarbetarna fick själva ange sina mål som de skulle nå upp till under dagen 

och butikschefen i Göteborg skrev upp de målen medarbetarna angav på whiteboardtavlan 

(Observation, SIBA, Göteborg, 18 april, 2012). 

 

Butikschefen i Kungsbacka menar att gruppen har kommit långt när medarbetarna vågar 

disskutera och ifrågasätta varandra under mötena.  

 

Men om man sitter i ett morgonmöte där en medarbetare vågar ifrågasätta, jag uppskattar 

inte att du la den på fel ställe, det är då man har kommit långt som chef. När jag själv inte 

behöver gå in och lägga mig i och de löser sig själva. (Personlig kommunikation, 

butikschefen i Kungsbacka, 13 april, 2012).  

 

Butikschefen i Kungsbacka beskriver mötena som öppna, ett samlingstillfälle där alla kan få 

komma till tals. Han beskriver vikten av att en grupp ska kunna vara öppna mot varandra för 

att de som grupp ska utvecklas. En grupp som har en öppen dialog till varandra kommer att 

klara sig själva och att han som butikschef behövs mindre förklarar butikschefen i 

Kungsbacka. Det är även under möten som han väljer att lyfta fram ny personal som en del i 

öppenheten, för att de ska komma in i gruppen och organisationen. Butikschefen i 

Kungsbacka förklarar även hur medarbetarna och han går en arbetsmiljörunda för att se vad 

som kan förbättras på arbetsplatsen. Under arbetsmiljörundan kan medarbetarna ge förslag om 

vad som behöver förbättras på arbetsplatsen eftersom de lever i miljön och på så sätt har 

bättre insyn om vad som behövs förbättras. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka förklarar hur hon sätter medarbetarna i fokus 

och att det är arbetet kring dem som gör henne engagerad. Genom att se människor utvecklas 

och att arbeta med mjuka värden är något som ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka 

värderar högt. Hon beskriver hur de nu håller på att bygga om en vägg ute i den fysiska 

butiken. Hon tycker om när det är ordning och struktur och att bygganden av väggen är en del 

av det. Däremot är det grupparbetet och att se att människorna runt projektet utvecklas som 

gör henne engagerad. Det är en del av hennes arbete som hon blir stolt över. Ställföreträdande 

butikschefen i Kungsbacka förklarar att hon kan påverka arbetsmiljön genom att vara glad och 

positiv. Genom att vara glad och positiv under möten, i butiken, mot kunder och medarbetare 

skapas en trevligare arbetsmiljö förklarar ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka.  

 

Butikschefen i Göteborg berättar om en studie gjord av studenter från ett psykologiprogram 

som genomförde en undersökning med personalen på kontoret. Under övningen kom 

medarbetarna fram till att de själva var tvungna att ta mer eget ansvar. När butikschefen i 

Göteborg hörde deras diskussion om eget ansvar och förstod att medarbetarna själva 
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reflekterar över hur de kan lösa problem förstod butikschefen i Göteborg att de som grupp har 

utvecklats. När medarbetarna sköter sitt arbete själva utan att komma och fråga minskar 

utmaningarna för butikschefen i Göteborg. Butikschefen i Göteborg förklarar: ” När gruppen 

har kommit dit så utvecklas jag inte längre” (Personlig kommunikation, butikschefen i 

Göteborg, 18 april, 2012).  

 

Öppenhet förklarar ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka som en sammanfattning av 

SIBA:s värdegrund. Hon berättar att deras värdegrund handlar om öppenhet, att allt som 

händer inom organisationen är viktigt. Det är viktigt under ett möte att ha en öppen 

kommunikation för att allt ska bli tydligt. Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka menar 

att det är tack vare butikschefen i Kungsbackas öppenhet mot henne som har bidragit till att 

hon fått ökat självförtroende och menar på att om det inte vore för butikschefen i 

Kungsbackas öppna attityd under möten hade hon inte haft det självförtroendet som hon har 

idag. 

 

Mötena förklarar ställföreträdande butikschefen i Halmstad som en miljö där medarbetarna 

kan disskutera öppet med varandra. Tack vare att de disskuterar och är öppna mot varandra 

coachar de sig själva till egenutveckling. Ställföreträdande butikschefen i Halmstad har under 

mötena visat att han är engagerad. Han har under sin tid på SIBA tagit varje möjlighet han har 

fått till att åka på utbildningar. Efter varje utbildning förklarar ställföreträdande butikschefen i 

Halmstad hur han har sammanställt all information han har fått tagit del av. Informationen har 

han sen presenterat under möten.  

 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar att det är viktigt att medarbetarna kan vara öppna mot 

varandra under möten.  Han belyser vikten av att vara ett stöd för medarbetarna och menar att 

finnas där för medarbetarna är bättre än att bara göra det administrativa arbetet. Han har 

träffat på många, vad han kallar, dåliga chefer och han har bestämt sig att aldrig bli som dem. 

”Jag ska ta hand om min personal” (Personlig kommunikation, butikschefen i Kungsbacka, 

13 april, 2012).  

 

Butikschefen i Kungsbacka menar att eftersom det handlar om människor är det viktigt att han 

pratar med medarbetarna och inte skickar mail för att han då skulle missa det personliga som 

ett möte med medarbetarna innebär. Att ställa öppna frågor och disskutera allt för att få en 

öppen dialog menar han är viktigt. Genom att ställa frågor kan han coacha medarbetarna.  

 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka har utvecklats genom att leda möten. Hon 

förklarar hur hennes ledarskap har skiftat till att ställa många öppna frågor för att få reda på 

hur medarbetarna känner att deras utveckling sker samt välmående. Hon beskriver det som: 

”Från chef till coach” (Personlig kommunikation, ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka, 13 april, 2012). Under mötena har ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka 

lyfts fram av sina tidigare chefer. Det är tack vare att de har trott på henne och gett henne 

utrymme under mötena som hon har känt sig som en del av organisationen. 

 

Under observation vid mötet kunde vi iaktta hur butikschefen i Göteborg ställde frågor till 

medarbetarna för att få fram deras tankar kring sitt eget arbete. Han ställde öppna frågor för 
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att coacha dem till att ta ställning till deras eget arbete (Observation, SIBA, Göteborg, 18 april 

2012). Butikschefen i Göteborg menar att coachning är att hitta utvecklingsmöjligheter. Om 

en medarbetare inte uppnår sitt uppsatta mål måste de utveckla sig själva. Butikschefen i 

Göteborg exemplifierar med hur en person sätter upp ett mål om att springa snabbast tid på 

100 meter. Han menar att om personen endast fokuserar på målet kommer det att uppnås. Det 

är under möten som butikschefen i Göteborg och medarbetare kan sätta upp sådana mål för att 

avgöra inom vilket område en medarbetare behöver bli bättre. Det är en del av butikschefen i 

Göteborgs coachande ledarskap. Förutom att sätta upp mål för dagen är även mötena en kanal 

för att nå ut med information förklarar butikschefen i Göteborg. Möjligheten att kunna 

informera om den utgående TV-apparaten skapar tydlighet eftersom det då inte sker några 

missförstånd. Uppföljning av möten är något som styr butikschefen i Göteborgs arbete till en 

viss del. Han förklarar att han använder sig av korta möten i vardagen med medarbetarna.  
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5. ANALYS 

 

I analyskapitlet kommer respondenternas svar som presenteras i empirin analyseras gentemot 

de teorier som presenteras i den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en analys 

kring organisationskultur och artefakter för att föra en diskussion kring hur framtagna 

artefakter har betydelse för fallföretagets kultur. Vidare görs en mer djupgående analys kring 

artefakterna; förebilder, historier, ritualer samt en analys kring hur artefakterna kan ta sig 

an de fyra hörnstenarna i det transformativa ledarskapet. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell. 

5.1 Organisationskultur 

 

Schein (2004) förklarar att grundläggande antaganden är den djupaste nivån i 

organisationskulturen och att de skapar verkligheten för medlemmarna. Oberoende av 

varandra är uttalanden som ”högsta lägsta nivå”, ”sätta medarbetaren i fokus”, ”utveckla 

medarbetaren” samt ”rätt person på rätt plats” återkommande bland butikscheferna och 

ställföreträdande butikscheferna. Det tyder på att butikscheferna och de ställföreträdande 

butikscheferna tar de principerna för givna. Principerna blir en del av de grundläggande 

antaganden som går att uppfatta i organisationen utifrån intervjutillfällena (Schein, 2004). 

Nästa nivå enligt Schein (2004) är värderingar och normer som vägleder medlemmar i en 

organisation. Butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna arbetar utefter en 

värdebaserad organisation där fem värderingar är centrala; förtroende, tydlighet, respekt, 

disciplin och stolthet. Alla som tillhör organisationen i Sverige följer värderingarna förklarar 

butikschefen i Kungsbacka och vägleder medarbetarna i organisationen. Allt de gör för att nå 

SIBA:s vision om att bli Skandinaviens ledande försäljare inom hemelektronik kommer att 

ske i arbetet utefter SIBAS värdegrund. I SIBA:s arbete kommer värdegrunden att ta sig 

uttryck i artefakter som kommer förmedla värdegrunden (Schein, 2004).  

5.1.1 Artefakter 

 

Schein (2004) förklarar att artefakter är den nivå som är mest synlig i en organisationskultur 

men att nivån är svårast att förstå. För att förstå artefakterna som finns i en organisation är det 

viktigt att studera grundläggande antagen, normer och värderingar (Schein, 2004). De fem 

värderingarna förtroende, tydlighet, respekt, disciplin och stolthet arbetar butikscheferna och 

ställföreträdande butikscheferna efter. Det går att utläsa att värderingarna tar sig uttryck i 

artefakter, de artefakter som butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna 

förmedlade är förebilder, historier och möten. Möten kommer senare i kapitlet analyseras 

under ritualer då möten är en rituell handling (Bang, 1999). I kommande stycke kommer det 

förklaras på vilket sätt förebilder, historier och möten uttrycker värderingarna som finns i 

organisationskulturen. 

 

Butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna förklarar hur den verkställande 

direktören förmedlar SIBA:s värdegrund. Yukl (2010) menar att en förebild förmedlar 

värderingar och normer på samma sätt som Schein (2004) förklarar att en artefakt är ett 
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uttryck för en organisations värderingar och normer. Den verkställande direktören förmedlar 

organisationens värdegrund och blir således en artefakt (Schein, 2004). 

 

Möten i organisationen skapar förtroende, respekt och tydlighet förklarar butikscheferna samt 

de ställföreträdande butikscheferna. Förtroende, respekt och tydlighet är en del av SIBA:s 

värdegrund. Bang (1999) menar att möten är en rituell handling som förklaras i strukturella 

uttryck. När möten uttrycks i organisationens värderingar blir det en artefakt som används i 

organisationen. 

 

Butikschefen i Göteborg belyser vikten av mål och förklarar: ”Att ha människor som inte 

förstår målet eller kör sitt eget race det går ju inte. Så att snabbt hitta kärnan i det här står vi 

för, och det då blir väldigt lätt att jobba efter en värdebaserad organisation” (Personlig 

kommunikation, butikschefen i Göteborg, 18 april, 2012). Butikschefen i Göteborg förklarar 

hur mål är en värdering för dem på SIBA. Deras handlingar kommer att förmedla 

värderingarna i form av artefakter (Schein, 2004). Butikscheferna och de ställföreträdande 

butikscheferna förklarar hur de under möten sätter upp mål att uppnå. Möten kommer således 

bli en artefakt för organisationens värdering att uppnå mål. 

 

Historier skiljer sig ifrån övriga artefakter då det är svårt att koppla historier till värderingar 

eller grundläggande antaganden som är synliga i organisationen eftersom butikscheferna och 

ställföreträdande butikscheferna inte uttalar sig om organisationskulturen när de förklara hur 

de använder sig utav historier. Denning (2005) förklarar att historier förmedlar budskap och 

kan öka de gemensamma värderingarna. Det som lyfts fram i organisationen är att 

butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna använder sig utav historier genom att 

förmedla budskap. Det budskap som butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna 

förmedlar genom historier är att de vill inspirera och motivera medarbetarna i organisationen. 

Därför kan vi göra en koppling, enligt Schein (2004), att inspirera och motivera blir en 

värdering för medlemmarna i organisationen samtidigt som historien blir artefakten för 

uttrycket. 

5.1.1.1 Förebilder 

 

Hofstede och Hofstede (2005) förklarar hur förebilder inspirerar medarbetare i en 

organisation. Butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna beskriver hur SIBA:s 

verkställande direktör är en förebild för dem. Förebilder förmedlar värderingar och normer i 

en organisation (Bang, 1999). Uttryck för SIBA:s normer och värderingar kommer ske genom 

artefakter (Schein, 2004). Om den verkställande direktören förmedlar normer och värderingar 

för respondenterna kan den verkställande direktören vara en artefakt för organisationen 

(Schein, 2004). 

 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar hur SIBA:s verkställande direktör är en förebild för 

honom. Butikschefen i Kungsbacka förklarar att: ”Fabian är ju också en väldig inspiratör, 

han är karismatisk och har god självinsikt” (Personlig kommunikation, butikschefen i 

Kungsbacka, 13 april, 2012). Bass (1998) förklarar att idealiserad påverkan är när en 

transformativ ledare innehar karisma. Med hjälp av karisma blir den transformativa ledaren en 
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förebild för sina medarbetare. Butikschefen i Kungsbacka beskriver att den verkställande 

direktören är karismatisk och kan på så vis koppla samman den verkställande direktören med 

hörnstenen; idealiserad påverkan (Bass, 1998). 

 

Den verkställande direktören inspirerar butikscheferna och den ställföreträdande butikschefen 

i Halmstad. Till skillnad från övriga respondenter känner ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka att hon inte blir inspirerad av den verkställande direktören. Yukl (2010) menar 

att transformativa ledare som inspirerar använder sig av hörnsten inspirerande motiverande i 

det transformativa ledarskapet. Det stämmer in på den verkställande direktören som inspirerar 

butikscheferna samt för den ställföreträdande butikschefen i Halmstad. 

 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka menar i stället att den verkställande direktören 

förmedlar det familjära i organisationen och att det är det hon kan identifiera sig med. Genom 

vår observation av SIBA:s reklamfilm kan vi bekräfta de ställföreträdande butikscheferna och 

butikschefen i Göteborgs uppfattning om att SIBA är ett familjärt företag (SIBA 

Lagerrensning 30 s, 22 Maj, 2012). Vi kan utläsa ifrån SIBA:s hemsida att SIBA är en 

organisation som är familjeägt (Om SIBA, 2012). Bass och Riggio (2006) samt Yukl (2010) 

förklarar att en transformativ ledare får medarbetare att känna sig som en del av 

organisationen genom de två hörnstenarna, idealiserad påverkan och inspirerande 

motiverande på samma sätt som den verkställande direktören får de ställföreträdande 

butikscheferna och butikschefen i Göteborg att känna.  

  

Yukl (2010) förklarar hur transformativa ledare och förebilder ska förmedla en organisations 

vision. Ställföreträdande butikschefen i Halmstad menar att den verkställande direktören 

förmedlar SIBA:s värderingar och lyckas förmedla SIBA:s vision till alla i organisationen 

eftersom den verkställande direktören lever och beter sig utifrån SIBA:s värderingar. 

Förmågan att förmedla värderingar och visioner som den ställföreträdande butikschefen i 

Halmstad menar att verkställande direktören gör menar Bass och Riggio (2006) och Yukl 

(2010) stämmer in på idealiserad påverkan inom det transformativa ledarskapet då en 

transformativ ledare förmedlar en organisation värderingar. 

 

Butikschefen i Kungsbacka menar att han vill vara en förebild. Han beskriver en förebild som 

en person som står för organsationens värdegrund. Det är detsamma som Bass och Riggio 

(2006) samt Yukl (2010) beskriver inom idealiserad påverkan då en transformativ ledare ska 

förmedla en organisations värderingar. Schein (2004) förklarar hur en artefakt ska förmedla 

en organisations värderingar och normer vilket butikschefen i Kungsbacka utgör då han 

fungerar som ett föredöme genom att följa värdegrunden. 

 

Butikscheferna förklarar hur de har andra förebilder än den verkställande direktören. De 

förklarar att de andra förebilderna är personer de har en närmare kontakt med i 

organisationen. Det går att beskriva med den problematik som Bass et al. (1987) förklarar att 

en verkställande direktör inte kan påverka medarbetare som är avlägsna för dem i en 

organisation lika bra som de kan påverka medarbetare som de har direkt kontakt med. 
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Samtidigt lyfter inte de ställföreträdande butikscheferna fram någon annan förebild som de 

har en direkt kontakt med i organisationen vilket motsäger det Bass et al. (1987) beskriver. 

 

I tabellen nedan (se tabell 5.1) illustreras en sammanställning av respondenternas uppfattning 

kring förebilder och hur förebilder kan placeras in i någon av de fyra hörnstenarna. 

Butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna förklarar att de alla känner att en 

förebild kan ta sig an hörnstenen inspirerande motiverande. Däremot är det endast 

butikschefen i Göteborg som inte uppfattar att förebilder uttrycks i idealiserad påverkan då 

han menar på att den verkställande direktören inspirerar genom sin kunskap om 

organisationen. I tabellen går det även att utläsa att förebilder inte tar sig an intellektuell 

stimulans och individuell omtänksamhet.  

 

Tabell 5.1. Sammanställning av respondenternas uppfattning av förebilder utifrån 

transformativ ledarskap. 

5.1.1.2 Historier 

 

Simmons (2006) förklarar att medarbetare i organisationer inspireras och motiveras av 

historier. För att skapa tillit till historien är det av vikt att historien i sig inspirerar vilket bidrar 

till att medarbetaren kommer uppfatta att historien förmedlar något meningsfullt (Simmons, 

2006). Butikscheferna och ställföreträdande butikschefer använder sig av historier för att 

inspirera och motivera medarbetare i deras arbete vilket kan kopplas till inspirerande 

motiverande i det transformativa ledarskapet eftersom Yukl (2010) förklarar att det är viktigt 

att transformativa ledare inspirerar och motiverar medarbetare. 

 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar att förutom att känna inspiration så är det viktigt att 

inspirera. Butikschefen i Kungsbacka förklarar hur han inspirerade en medarbetare genom att 

berätta hur han kunde sänka sina matutgifter, butikschefen i Kungsbacka berättade: ”Se på 

mig, jag tar med mig lunch varje dag och så dricker jag gratis kaffe på kontoret och min 

lunch kanske kostar 25 kronor istället för att betala 70-80 på något utav ställena här” 

 Butikschef 

Kungsbacka 

Butikschef 

Göteborg 

Ställföreträdande 

butikschef 

Kungsbacka 

Ställföreträdande 

butikschef Halmstad 

Idealiserad 

påverkan 

X  X X 

Inspirerande 

motiverande 

X X X X 

Intellektuell 

stimulans 

    

Individuell 

omtänksamhet 
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(Personlig kommunikation, butikschefen i Kungsbacka, 13 april, 2012). Butikschefen i 

Kungsbacka förklarar hur medarbetaren lyssnade på det han berättade och ändrade sitt 

beteende. Historien som butikschefen i Kungsbacka berättade går i linje med idealiserad 

påverkan då historien påverkade medarbetaren, förmedlade något meningsfullt för 

medarbetaren samt ändrade medarbetarens övertygelser och värderingar genom att sluta 

spendera pengar på att äta ute (Bass & Riggio, 2006; Yukl, 2010). 

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur han inspirerar människor genom 

historier och att han använder historier för att hjälpa sina medarbetare framåt i karriären. Han 

förmedlar en historia om engagemang och att det är viktigt för att ta sig framåt i karriären. 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur han har förmedlat sin historia till 

andra medarbetare. Med historien vill ställföreträdande butikschefen i Halmstad utveckla och 

inspirera andra människor. Bass (1998) förklarar att vid individuell omtänksamhet är det 

effektivt att medarbetarnas värderingar och mål är den samma som organisationens för att öka 

egenutvecklingen. Bass (1998) menar att engagemanget ökar på så sätt för medarbetarna och 

de utmanas till att utvecklas. Genom att ställföreträdande butikschefen i Halmstad berättar om 

hur viktigt det är med engagemang så tar medarbetarna till sig historien om de känner tillit till 

den och på så sätt blir historien individuell omtänksamhet i det transformativa ledarskapet.   

 

Denning (2005) förklarar att när en organisation eller någon i en organisation står inför ett 

problem kan en tidigare framgångsrik förändring berättas för de inblandade för att belysa hur 

liknande problem var framgångsrika vid en liknande situation. Ställföreträdande butikschefen 

i Kungsbacka förklarar att hon gjort en karriär inom organisationen. Hon arbetade tidigare i 

kassan och idag vill hon inspirera tjejerna i kassan att de också kan utvecklas i organisationen 

genom att berätta hennes historia om vägen till ställföreträdande butikschef. Bass (1998) 

förklarar att transformativa ledare arbetar utefter optimist, entusiasm och motiverar 

medarbetare till högre självförtroende med hjälp av inspirerande motiverande vilket stämmer 

in med berättelsen då budskapet är att motivera tjejerna till att det är möjligt att göra en karriär 

inom organisationen. Simmons (2006) förklarar att om historien som ställföreträdande 

butikschefen använder sig av ska bli inspirerande och motiverande gäller det att hon skapar 

tillit i historien. När tjejerna i kassan känner tillit till historien kommer de ta till sig det som 

förmedlas. Det ger tjejerna i kassan en tro på att de kan utvecklas inom organisationen och att 

de på så sätt genom historien ökar de gemensamma värderingarna om tjejerna i kassan tolkar 

historien på samma sätt (Denning, 2005). 

 

Butikschefen i Göteborg använder sig utav historier. Butikschefen i Göteborg förklarar att han 

fick hjälp av en tidigare förebild med hur han skulle bete sig under möte med kund för att 

sälja produkter som var svårsålda för honom. Kunskapen han fick med sig använder 

butikschefen i Göteborg som historia idag och som han förmedlar till sina medarbetare för att 

motivera dem till att sälja mer och effektivare. Simmons (2006) förklarar att historier som 

förmedlar tillförlit kommer att användas för att sprida den meningsfulla historien vidare till 

andra medarbetare i organisationen. Historien går i linje med intellektuell stimulans. Yukl 

(2010) förklarar att medarbetarna uppmuntras till medvetenhet till att se problemet utifrån nya 

perspektiv vilket historien förmedlar då ett tidigare problem nu kan ses ur ett annat perspektiv 

som butikschefen i Göteborg förklarar. 
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Simmons (2006) förklarar att historier ökar gemensamma värderingar och normer bland de 

närvarande i organisationen vilket bidrar till att medlemmarna förstår varandra bättre samt 

risken för att problem uppstår minskar. Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar att 

han använder sig av en historia som skiljer sig i syfte att inspirera och motivera medarbetare. 

Syftet med historian är att öka gemenskapen och inställningen till arbetet. Han berättar för 

medarbetarna hur han kommer tidigare till jobbet för att varva ner för att skapa rätt inställning 

till arbetet och menar att, om medarbetarna släpper allt annat och endast tänker på SIBA 

kommer inställningen till arbetet bli bättre. En följd av att komma in tidigare till jobbet blir att 

medarbetarna kan sitta ner, ta en kaffe och prata ihop sig om dagen med varandra. Yukl 

(2010) förklarar att vid idealiserad påverkan är karisma en viktig del och medarbetare med 

karismatiska ledare följer ledarens vision vilket leder till att den sociala identifieringen ökar 

bland medarbetarna. Det Yukl (2010) menar går i linje med historiens syfte att öka 

gemenskapen och inställningen till arbetet.  

 

I tabellen nedan (se tabell 5.2) illustreras hur butikscheferna och de ställföreträdande 

butikscheferna använder sig av historier som tar sitt uttryck i de fyra hörnstenarna av det 

transformativa ledarskapet. Det samband som finns mellan respondenterna är att historier de 

använder eller uppfattar förmedlar inspirerande motiverande. Skillnader som framkommer är 

att de ställföreträdande butikscheferna upplever historier utifrån hörnstenen individuell 

omtänksamhet. Det skulle kunna förklaras med att de har en lägre anställningsgrad än 

butikscheferna och därför upplever individuell omtänksamhet av historier. Den lägre 

anställningsgraden skulle kunna vara en faktor som påverkar hur artefakten historier upplevs 

som transformativt ledarskap. Antingen skulle den lägre anställningsgraden påverka till att de 

upplever historier på ett annat vis än butikscheferna. Det skulle också kunna bero på att de har 

fått höra andra historier än butikscheferna och därför upplever historier annorlunda. 

  

 Butikschef 

Kungsbacka 

Butikschef 

Göteborg 

Ställföreträdande 

butikschef 

Kungsbacka 

Ställföreträdande 

butikschef 

Halmstad 

Idealiserad 

påverkan 

X   X 

Inspirerande 

motiverande 

X X X X 

Intellektuell 

stimulans 

 X   

Individuell 

omtänksamhet 

  X X 

 

Tabell 5.2. Sammanställning av respondenternas uppfattning av historier utifrån 

transformativ ledarskap. 
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5.1.1.3 Ritualer 

 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur medarbetarna får dela med sig av sina 

tankar och idéer under möten. Han förklarar det som det familjära i organisationen och något 

han kan identifiera sig med. Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka har fått 

uppmärksamhet tack vare möten. Det är genom bekräftelse under möten som hon känt sig 

som en del av organisationen. Mötena tar sig uttryck i de två hörnstenarna som Yukl (2010) 

beskriver som idealiserad påverkan och inspirerande motiverande. Yukl (2010) beskriver hur 

transformativa ledare som använder sig av idealiserad påverkan och inspirerande motiverande 

får medarbetare att känna sig som en del av organisationen. 

 

Yukl (2010) förklarar vidare att en transformativ ledare som tar sig an idealiserad påverkan 

skapar förtroende för medarbetarna. Butikschefen i Kungsbacka och den ställföreträdande 

butikschefen i Halmstad förklarar att de under möten måste känna förtroende mellan 

medarbetarna. Butikschefen i Kungsbacka förklarar om gruppen under möten respekterar 

varandra, som är en av organisationens värderingar, kommer förtroende skapas mellan dem. 

Ställföreträdande butikschefen i Halmstad menar att förtroende skapar trygghet bland 

medarbetarna. Alvesson och Svenningson (2008) menar att möten är en rituell handling som 

förmedlar värderingar och en av SIBA:s värderingar är förtroende. Möten kan därför ta sig an 

hörnstenen idealiserad påverkan som Yukl (2010) beskriver inom det transformativa 

ledarskapet, genom att inte visa egenintresse utan att vara uppriktig mot medarbetarna. 

 

Bass och Riggio (2006) beskriver hur transformativa ledare använder sig utav intellektuell 

stimulans för att uppmuntra medarbetare till att uttrycka idéer och bli problemlösare. Vid 

observation av ett möte i butiken i Göteborg framgick det att medarbetarna var delaktiga 

genom att berätta om vad de skulle göra under dagen (Observation, SIBA, Göteborg, 18 april, 

2012). De fick ange sina egna försäljningsmål som skrevs upp på whiteboardtavlan samtidigt 

som det fördes en diskussion om dagens arbete under mötet. Butikschefen i Kungsbacka 

förklara hur medarbetarna diskuterar med varandra och hur mötena informerar medarbetarna 

om organisationen. Den ställföreträdande butikschefen i Halmstad förklarar hur det för honom 

har varit möjligt att uttrycka sina idéer under möten. Butikscheferna och den ställföreträdande 

butikschefen i Halmstad förklarar hur möten har fått medarbetarna att uttrycka idéer och 

skapat diskussioner för att komma med nya tankar likt det Bass och Riggio (2006) beskriver 

som intellektuell stimulans inom det transformativa ledarskapet där transformativa ledare 

uppmuntrar medarbetaren till kreativt tänkande och att uttrycka nya idéer. Ställföreträdande 

butikschefen i Halmstad förklarar vidare att diskussionerna som förs under möten bidrar till 

en öppenhet i organisationen. Medarbetarna coachar sig själva till egenutveckling. 

Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka förklarar att öppenheten är som en 

sammanfattning av värdegrunden. Bass (1998) förklarar hur transformativa ledare inom 

individuell omtänksamhet sätter medarbetaren i fokus genom tillgången till individuell 

coaching, mentorskap och tillväxtmöjligheter. På samma sätt ger möten i organisationen 

möjlighet till coaching och egenutveckling på grund av den tydliga öppenheten som finns 

under mötena. 
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Yukl (2010) förklarar hur medarbetare i en organisation arbetar bättre om de får möjlighet till 

att påverka sin arbetsmiljö. Butikschefen i Kungsbacka förklarar hur medarbetarna under ett 

möte får möjligheten till att förklara vad som behöver förbättras gällande arbetsmiljön. Det är 

medarbetarna som utför uppgiften som har bra insyn om hur arbetet kan förbättras och bör 

därför vara de som får möjligheterna till att genomföra förbättringarna förklarar Bass (1985). 

Bass (1985) beskriver hur det som mötet genererar stämmer in på intellektuell stimulans. 

Genom att medarbetarna i Kungsbacka kan påverka sin arbetsmiljö genom ett möte kommer 

de att arbeta effektivare (Bass, 1985). Möten har alltså då påverkat medarbetarna likt det Bass 

(1985) beskriver som intellektuell stimulans. 

 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar:  

 

Men om man sitter i ett möte där en medarbetare vågar ifrågasätta, jag uppskattar inte att du 

la den på fel ställe, det är då man har kommit långt som chef när jag själv inte behöver gå in 

och lägga mig i och de löser sig själva. (Personlig kommunikation, butikschefen i 

Kungsbacka, 13 april, 2012).  

 

Det är viktigt att det är en öppen stämning för att gruppen ska kunna utvecklas förklarar 

butikschefen i Kungsbacka. Butikschefen i Göteborg förklarar hur medarbetarna under ett 

möte diskuterade med varandra och kom fram till att de behövde ta mer eget ansvar. 

Butikschefen i Göteborg förklarar det som att grupputvecklingen har kommit långt eftersom 

butikschefen i Göteborg inte behöver göra något. Istället kunde medarbetarna komma fram till 

vad de behöver förbättra genom att ha ett möte. Hofstede och Hofstede (2005) förklarar att 

rituella aktiviteter präglas kring att stärka gruppkänslan och används i ett socialt syfte inom 

organisationen. Mötet som är en del av rituella aktiviteter enligt Alvesson och Sveningsson 

(2008) används därmed i syfte att skapa gruppkänsla genom att ha en öppen kommunikation i 

organisation som butikscheferna förklarar. Mötena blir även en kombination av informell och 

formella möten då medarbetarna får vara med och bidra till att ta olika beslut (Ekman, 2003). 

Likt det butikscheferna berättar menar Yukl (2010) att transformativa ledare som använder sig 

av intellektuell stimulans uppmuntrar medarbetarna till att komma med nya idéer och 

medarbetarna ska bli mer kreativa. Bass (1998) menar att hörnstenen, individuell 

omtänksamhet, ska få medarbetarna att utveckla sig själva. Enligt butikscheferna kommer 

medarbetarna att med hjälp av möten kunna utveckla sig själva. Butikschefen i Göteborg 

förklarar även hur han som ledare inte behövs då medarbetarna med hjälp av möten kan 

utveckal sig själva. Det går på så sätt att utläsa att möten uttrycker intellektuell stimulans då 

medarbetarna själva under mötet vågar ifrågasätta och komma fram till att de behöver ta mer 

ansvar och att mötet uttrycker individuell omtänksamhet eftersom butikscheferna inte behöver 

vara inblandad. 

 

Informella möten är en användbar metod för att människor ska komma varandra närmare och 

respektera varandra (Kraut et al., 1990). Butikschefen i Göteborg berättar om informella 

möten som en del av det coachande ledarskapet. Han beskriver de informella mötena som ett 

sätt att coacha medarbetarna i deras utveckling. Medarbetarna ger feedback till sig själva och 

det är också en del av det coachande ledarskapet förklarar butikschefen i Göteborg och den 

ställföreträdande butikschefen i Halmstad. Det coachande ledarskapet för butikschefen i 
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Göteborg och de ställföreträdande butikscheferna är när fokus hamnar på medarbetarna och 

de får möjlighet att utvecklas. Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka uttrycker det: 

”Från chef till coach” (Personlig kommunikation, ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka, 13 april, 2012). Likt det butikschefen i Göteborg och de ställföreträdande 

butikscheferna, beskriver Bass (1998) hur en transformativ ledare inom individuell 

omtänksamhet ska flytta fokus ner på individnivå och förklarar hur varje medarbetare ska få 

tillgång till egenutveckling. Eftersom butikschefen i Göteborg använder sig av möten för att 

medarbetarna ska genomgå egenutveckling och för att fokus ska vara på medarbetarna 

kommer alltså mötena att använda sig av individuell omtänksamhet inom det transformativa 

ledarskapet (Bass, 1985).  

 

Till skillnad från butikschefen i Göteborg och de ställföreträdande butikscheferna så menar 

butikschefen i Kungsbacka att han som person alltid måste vara med och påverka. 

Butikschefen i Kungsbacka förklarar: ”Jag ska ta hand om min personal” (Personlig 

kommunikation, butikschefen i Kungsbacka 13 april, 2012) och menar att han personligen 

alltid måste finnas till förfogande för medarbetarna. Den ställföreträdande butikschefen i 

Kungsbacka förklarar hur hon under möten har fått förtroende och hur tidigare chefer gett 

henne utrymme har lett till att hon känner sig som en del av organisationen. Däremot menar 

Butikschefen i Kungsbacka att det är han som har lyft medarbetarna och att det är han 

personligen som utgör ledarskap. Butikschefen i Kungsbacka belyser vikten av att vara ett 

stöd för medarbetarna. Han har träffat på många, vad han kallar, dåliga chefer och han har 

bestämt sig att aldrig bli som dem. Han förklarar vikten av att själv ta sig tid för att visa ny 

personal runt på SIBA samt att under möten lyfta och belysa ny personal för att de ska på ett 

bra sätt komma in i organisationen. Däremot är det ovist om det verkligen är butikschefen i 

Kungsbacka som är ledaren eller inte. Det skulle kunna vara så att det butikschefen i 

Kungsbacka upplever som hans ledarskap skulle kunna utgöras av artefakten möten som 

istället innehar ledarskapet.  

 

Butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna är alla eniga om att tydliga mål är 

betydelsefullt för organisationen. De är under möten som medarbetarna sätter upp sina egna 

försäljningsmål för dagen och de motiveras till att uppnå förssäljningsmålen. När 

medarbetarna sätter upp sina mål under möten kommunicerar det en ordning och påminner 

medarbetarna hur de ska uppträda för att nå målen, likt vad en rituell handling kommunicerar 

(Hornborg, 2005). Bass och Riggio (2006) förklarar hur transformativa ledare som tar sig an 

hörnstenen inspirerande motiverande ska sätta upp tydliga mål för att skapa mening i arbetet 

för medarbetaren. Möten kommer därför att ta sig an hörnstenen inspirerande motiverande då 

mötena får medarbetarna att sätta upp tydliga mål som skapar mening för dem i arbetet. När 

medarbetarna får sätta upp sina egna mål under möten och de även får vara med och diskutera 

fram olika mål så går det i linje med vad Bass (1998) förklarar att medarbetarna får vid 

individuell omtänksamhet. Bass (1998) förklarar hur en transformativ ledare under hörnstenen 

individuell omtänksamhet flyttar fokus till medarbetaren och hur de uppmanas till att 

utvecklas på individnivå.  Enligt butikscheferna och ställföreträdande butikscheferna 

uppfyller mötena de kriterierna.  
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I tabellen nedan (se tabell 5.3) illustreras en sammanställning av respondenternas uppfattning 

av ritualer och hur de kan utgöra någon av de fyra hörnstenarna. Som går att utläsa uppfattar 

de två butikscheferna och den ställföreträdande butikschefen i Halmstad att ritualer är som 

något som kan ta sig an alla de fyra hörnstenarna. Skillnaden mellan respondenterna är att den 

ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka inte uppfattar ritualer inom hörnstenen 

intellektuell stimulans. Ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka uttalar sig inte om hur 

hon uppfattar ritualer inom intellektuell stimulans. Däremot går det att dra en parallell utifrån 

hennes svar om hur viktig öppenheten är för henne. Öppenheten skulle kunna liknas med 

intellektuell stimulans, det som Bass och Riggio (2006) förklarar som ett ledarskap då 

medarbetaren får framföra nya idéer. Eftersom den ställföretträdande butikschefen inte uttalar 

sig tillräckligt om det går det därför inte att dra en koppling till intellektuell stimulans.  

 

 

 

 Butikschef 

Kungsbacka 

Butikschef 

Göteborg 

Ställföreträdande 

butikschef 

Kungsbacka 

Ställföreträdande 

butikschef 

Halmstad 

Idealiserad 

påverkan 

X X X X 

Inspirerande 

motiverande 

X X X X 

Intellektuell 

stimulans 

X X  X 

Individuell 

omtänksamhet 

X X X X 

 

Tabell 5.3. Sammanställning av respondenternas uppfattning av ritualer utifrån 

transformativ ledarskap. 

5.2 Utökad analysmodell  

 

Utifrån insamlad empiri och en sammanställd analys har den tidigare modellen som 

presenterades i den teoretiska referensramen utökats (se figur 5.1). Butikscheferna och de 

ställföreträdande butikscheferna har förklarat hur förebilder, historier och möten i 

organisationen förmedlar organisationens värderingar och normer. Schein (2004) förklarar hur 

artefakter förmedlar en organisations grundläggande antaganden samt värderingar och 

normer. På så vis har vi lyft fram artefakterna i organisationen men också fått en förståelse för 

vad artefakterna mer än värderingar och normer förmedlar. Det har vi funnit med hjälp av att 

ställa frågor utifrån det transformativa ledarskapet. 

 

Med hjälp av tabellerna (se tabell 5.1; 5.2; 5.3) går det att utläsa att artefakterna tar sig utryck 

i de fyra hörnstenarna av det transformativa ledarskapet likt det Bass (1985) förklarar att en 
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transformativ ledare gör. Samtliga respondenter menar att förebilder förmedlar hörnstenen 

inspirerande motiverande samtidigt som två av respondenterna förklarar att förebilder 

uttryckter idealiserad påverkan. Förebilder använder sig av två hörnstenar utav totalt fyra 

stycken. Historier förmedlade alla fyra hörnstenar av det transformativa ledarskapet. Det var 

en delad uppfattning mellan respondenterna om vilka hörnstenar som historier uttryckte. Det 

kan bero på i vilket syfte historien berättas. Om respondenterna hade förmedlat liknande 

historier så hade de kunnat ta sig an samma hörnstenar. Men det är svårt att uttala sig om. 

Samtliga respondenter kunde koppla ritualerna till tre eller fler av de fyra hörnstenarna inom 

det transformativa ledarskapet.  

 

Respondenternas utbildningsnivå är i stort sätt densamma. De har därmed haft samma 

akademiska grund till att svara på våra frågor. Deras förståelse för ämnet bör därför också 

vara densamma. Vi tror inte att respondenternas utbildningsnivå påverkar hur de har levt i 

organisationen eller deras uppfattningar kring det som har skett i organisationen. Deras tankar 

kring artefakterna i organisationen tror vi beror på deras medlemskap i organisationen och 

inte på grund av deras utbildningsnivå. Således kommer utbildningsnivån inte att påverka de 

svar vi har fått av dem. 

Artefakten förebilder som tar sitt uttryck i två av de fyra hörnstenarna skulle kunna utgöra lika 

mycket transformativ ledarskap som ritualer som tar sig uttryck i samtliga hörnstenar av 

samtliga respondenter förutom den ställföreträdande butikschefen i Kungsbacka. Utifrån 

analysen tydliggörs det att respondenterna uppfattar att förebilder, historier och ritualer 

förmedlar transformativt ledarskap. I figuren nedan (se figur 5.1) går det att utläsa vilka 

hörnstenar som artefakterna uttrycker sig i. Artefakterna förmedlar det transformativa 

ledarskapet i olika utsträckningar men det utesluter inte att de inte utgör transformativt 

ledarskap eftersom Bass och Riggio (2006) förklarar att en transformativ ledare kommer att 

beröra en eller flera av de fyra hörnstenarna. 
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Figur 5.1. Egenskapad modell som förklarar relationen mellan organisationskultur, 

artefakter och transformativt ledarskap samt vilka hörnstenar artefakterna tar sig an. 
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6. SLUTSATS   

 

Det vi har kommit fram till utifrån den empiriska datainsamlingen samt efter vi analyserat 

empiri och teori är att butikscheferna och de ställföreträdande butikscheferna lyfter fram 

förebilder, historier och ritualer som artefakter för SIBA. Butikscheferna och de 

ställföreträdande butikscheferna menar att artefakterna förmedlar SIBA:s värderingar och 

normer samt att de förklarar hur de uppfattar artefakterna som transformativa ledare. De 

förklarar att artefakterna uttrycker sig i de fyra hörnstenarna av det transformativa 

ledarskapet. Vi anser att om artefakterna som förmedlar värderingar och normer inom SIBA:s 

organisationskultur också förmedlar hörnstenarna av det transformativa ledarskapet till 

medarbetare i organisationen kommer artefakterna att vara transformativa ledare. Vi kan 

därför dra slutsatsen att artefakterna förebilder, historier och ritualer är transformativa ledare i 

elektronikbranschen.  

 

Vi har konstaterat att förebilder, historier och ritualer tar sig an en eller flera av de fyra 

hörnstenarna i det transformativa ledarskapet. Det vi har funnit är att förebilder, historier och 

ritualer utgör samma ledarskap som de tidigare teorierna om transformativt ledarskap menar 

att en transformativ ledare utgör. Däremot vill vi hålla ett kritiskt förhållningsätt till i vilken 

utsträckning de artefakter vi har studerat uttrycker sig i de fyra hörnstenarna av det 

transformativa ledarskapet. Respondenterna uttalar sig inte om kopplingen mellan historier 

och organisationens värderingar och normer. Det är vår tolkning av att inspiration och 

motivation är en värdering i organisationen som får sitt utryck i artefakten historier. Därför 

vill vi vara kritiska till användandet av historier som en artefakt inom elektronikbranschen 

som transformativ ledare. Däremot avsäger vi inte att det är en transformativ ledare inom 

elektronikbranschen då det i analysen framkommer att historier tar sig an de fyra 

hörnstenarna.  

 

Vi har upptäckt skillnader mellan respondenterna och det blir framförallt tydligt i hur 

respondenterna med lägre anställningsgrad upplever skillnader i transformativ ledarskap från 

historier. Det mönstret skulle kunna visa på att personer i olika befattningar upplever 

ledarskap från artefakter på olika sätt. Det bidrar till att det blir viktigt för personer i ledande 

positioner inom elektronikbranschen att ta ställning till hur artefakter skulle fungera som 

transformativa ledare för olika personer i olika befattningar. En implikation blir att om 

artefakter används som ledarskap till flera personer med olika anställningsgrad kan de 

personerna uppfatta artefakten olika.  

 

För personer med en ledande befattning i elektronikbranschen kan det därför vara av 

betydelse att veta hur artefakterna förebilder, historier och ritualer utgör ledarskap. 

Artefakterna kommer att förmedla en organisations grundläggande antagande samt 

värderingar och normer till medarbetarna i organisationen men de kommer, med vår syn av 

artefakter som ledare, att påverka medarbetarna i organisationen till att vara kreativa, få ökat 

självförtroende, bli inspirerande, motiverande, tilldela stöd och öka de gemensamma 

värderingarna. För personer i ledande befattningar i elektronikbranschen kommer det därför 

vara viktigt att förstå att artefakter tar sig an det transformativa ledarskapet och på så sätt 

utgör ledarskap.  
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Utan kunskapen om artefakter som ledarskap skulle personerna med ledande befattning inom 

elektronikbranschen inte ha möjligheten att använda sig av artefakter som en del av sitt 

ledarskap. Personer i ledande befattningar inom elektronikbranschen använder sig 

förmodligen av artefakterna förebilder, historier och ritualer men de har förmodligen inte 

vetskapen om att de utgör ledarskap. Den utökade kunskapen om artefakter för personer med 

ledande befattning inom elektronikbranschen innebär att de kan använda sig av förebilder, 

historier och ritualer för att förmedla ledarskap. Artefakterna blir således en egen ledare 

samtidigt som artefakter kan användas som ett verktyg för personer i ledande befattningar 

inom elektronikbranschen.  

 

Nödvändigtvis anser vi inte att det uppstår implikationer för personer i ledande befattningar 

inom elektronikbranschen som inte uppfattar vår syn av artefater som transformativa ledare. 

Däremot anser vi att de som tagit del av vår forskning kommer att få en utökad förståelse av 

sitt eget ledarskap och artefakter som ledarskap.  

 

Med artefakter som ledare kommer de att förmedla visioner och värderingar till medarbetare 

för att skapa en miljö där visioner kan bli uppnådda. Det tidigare synsättet att ledarskap är 

något som endast kan utgöras av människor blir således utökat med att artefakter uttrycker 

ledarskap. Vår studie kan bidra till fortsatt forskning kring artefakter som ledarskap. Vi anser 

att vi har lagt grunden till att se artefakter som ledarskap då vi har med hjälp av personliga 

intervjuer lyckats fånga både tankar kring artefakter inom elektronikbranschen men också hur 

förebilder, historier och ritualer uttrycker transformativt ledarskap. Till fortsatt forskning 

kring ämne anser vi att det skulle vara av vikt att genomföra en kvantitativ studie för att 

säkerställa det resultat vi har funnit.  
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Bilaga 1- Intervjumall 

 

Övergripande frågor  

Namn: 

Ålder: 

Befattning: 

Antal år i organisationen: 

Berätta om din karriär inom organisationen?  

Får vi uppge din identitet i uppsatsen? 

Får vi spela in intervjun? 

 

Reklamfilmer 

Vad tänker du på när du ser filmerna?  

 

Idealiserad påverkan 

 

Förebilder 

Vad för något i organisationen har stor betydelse för dig? 

Berätta om någon förebild för dig inom organisationen. 

 

Identifiera sig med något 

Känner du att du kan identifiera dig med organisationen?  

Vid ja! 

Vad i organisationen kan du identifiera dig med?  

Hur upplever du identifikationen? 

Vid nej! 

Hur kommer det sig att du inte kan identifiera dig med organisationen?  

 

Förmedla känslor 

När känner du dig som mest emotionell i organisationen? 

Varför känner du dig emotionell då?  

 

Inspireras 

Hur blir du inspirerad här på SIBA? 

Vad inspirerar dig här på SIBA?  

Vad händer med dig när du känner inspiration?  

 

Förtroende 

På vilket sätt skapas ett förtroende hos dig? 

Vad i organisationen känner du att du kan lita på?  

 

Gruppkänsla 

Vad är gruppkänsla för dig?  

Hur uppstår gruppkänsla här på företaget?  

Kan du ge ett exempel då du kände positiv gemenskap?  



 

 

Inspirerande motiverande 

 

Mening i arbetet  

Vad är det som får dig att vilja gå till arbetet?  

Vad är meningsfullt för dig på din arbetsplats?  

Vad får dig att känna att du vill göra ett bra arbete? 

 

Tydliga krav 

Vad har du för krav på dig? 

Vad händer om du inte uppfyller kraven?  

Vad händer när du uppfyller kraven? 

 

Förmedlar optimism  

Berätta hur en positiv känsla skapas hos dig. 

 

Ökat självförtroende 

På vilket sätt är det viktigt för dig att du har gott självförtroende inför en arbetsuppgift?  

Vad får dig att känna självförtroende på arbetsplatsen? 

 

Känna sig som en del av organisationen 

På vilket sätt är det viktigt för dig att vara en del av organisationen? 

 

Intellektuellt stimulerande 

 

Kreativitet 

Vad får dig att vara kreativ på arbetsplatsen? 

Hur uppstår kreativiteten? 

På vilket sätt är det viktigt för dig att vara kreativ? 

 

Öppenhet 

Tycker du att du är öppen i din kommunikation 

Vad får dig att vara öppen?  

Vad har du för inställning till tydlighet inom organisationen?  

 

Engagemang  

Vad är det som får dig att bli engagerad?  

Hur känner du dig delaktig i organisationen? 

 

Påverka sin egen arbetsmiljö 

Hur har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö? 

Hur får du möjlighet till det? 

 

 

 



 

Individuell omtänksamhet  

 

Coachning 

Om det uppstår problem för dig i arbetet, hur löser du problemet lättast? 

 

Egenutveckling 

Vad får dig att känna att du kan utvecklas på arbetsplatsen?  

Hur är dina individuella utvecklingsmöjligheter i organisationen?  

 

Eget ansvar 

Hur uppfattar du att du tar eget ansvar? 

Vad är det som får dig att ta ansvar?  

 

Utmaningar 

Berätta om utmaningar du har i ditt arbete!  

På vilket sätt är utmaningar viktigt för dig? 

 

Utökade frågor  

 

Berätta dina tankar kring värderingarna: 

 

 Förtroende 

 Respekt 

 Stolthet 

 Tydlighet 

 Disciplin 

 

Vilken utbildning har du? 


