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Sammanfattning 
Människors handlingar förvandlas och samordnas till samhällsprocesser i 
organisationer, vilket gör att organisationer blir ett centralt område att undersöka. 
Den offentliga sektorn är något vi alla berörs av i samhället då det är verksamheter 
som bedrivs av staten, kommun och landstinget. Ledarskap är en kulturpåverkande 
aktivitet och inom offentliga organisationer finns det många chefer.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en ledarskapskultur som 
innehåller New Public Management samt om det går att utläsa någon ledarstil i den 
offentliga organisationen, Trafikverket. Frågeställningar som besvaras i uppsatsen 
är: 
 
• Vilken ledarstil finns i Trafikverket? 
• Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket? 
• Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket? 
 
Insamling av informationen består av en kvalitativ metod. Elva intervjuer 
genomfördes varav fem stycken gjordes med chefer och sex stycken med 
medarbetare. För att från början förstå problemet och senare tolka resultatet har 
teorier rörande New Public Management, ledarskap, ledarstil, organisation och 
kultur använts.  
 
Resultatet visade att det bland intervjupersonerna finns både skillnader och likheter 
i upplevelsen av ledarskapskulturen. Det framkom också att olika ledarstilar finns i 
organisationen samt hur New Public Management yttrar sig i Trafikverket.  
 
Nyckelord: 
New Public Management, organisation, ledarskap, kultur och ledarstil. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
Human actions are transformed and merged to social processes in organizations, 
which makes what happens in organizations an interesting subject to research. The 
public sector is a matter for all of us because the government, county and municipal 
councils are part of it. The public sector has a large management staff and the 
leadership has a great impact on the culture within organizations.  
 
The purpose of this essay is to find out if there is a management culture with New 
Public Management and if any management style can be found in the public 
organization Trafikverket. The questions that will be answered in this essay are: 
 
• Which management style can be found within Trafikverket? 
• Which management culture can be found within Trafikverket? 
• To what extent can New Public Management be found within Trafikverket? 
 
The information was gathered using a qualitative approach. Eleven interviews have 
been conducted, of which five were with managers and six were with coworkers. To 
get a wider understanding of the problem and to analyze the results theories about 
New Public Management, leadership, management style, organization and culture 
are used.  
 
The results indicate that there are both similarities and differences in the experience 
of the management culture. That there are different management styles in the 
organization and that New Public Management can be found to some extent within 
Trafikverket. 
 
Keywords: 
New Public Management, organization, leadership, culture and management style.  
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning   .................................................................................................................................... 5

1.1 Tidigare forskning   ................................................................................................................ 6
1.1.1 Offentlig kultur i förändring   ....................................................................................... 7

1.1.2 Ledarskap   ...................................................................................................................... 8

1.2 Problematikdiskussion   ........................................................................................................ 9
1.3 Syfte   ........................................................................................................................................ 9
1.4 Frågeställning   ....................................................................................................................... 9
1.5 Centrala begrepp   ................................................................................................................ 10
1.6 Disposition   .......................................................................................................................... 10

2 Metod   ......................................................................................................................................... 12

2.1 Urval   ..................................................................................................................................... 13
2.2 Avgränsning   ........................................................................................................................ 13
2.3 Bortfallsanalys   .................................................................................................................... 14
2.4 Tillförlitlighet och giltighet   ............................................................................................... 14
2.5 Metoddiskussion   ................................................................................................................ 15

3 Teoretiska utgångspunkter   ............................................................................................... 16

3.1 Ledarskap   ............................................................................................................................ 16
3.2 Organisation och kultur   .................................................................................................... 17
3.3 New Public Management   .................................................................................................. 18
3.4 Fiedlers ledarstilar   ............................................................................................................. 20

4 Resultat   ..................................................................................................................................... 22

4.1 Organisation  ........................................................................................................................ 22
4.1.1 Visionen   ....................................................................................................................... 25

4.1.2 Strategiska utmaningar/mål   ..................................................................................... 26

4.2 Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket?   ................................................................ 27
5 Diskussion/slutsats   .............................................................................................................. 33

5.1 Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket?   ................................................................ 33
5.2 Vilken ledarstil finns i Trafikverket?   ............................................................................... 36
5.3 Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket?   ............................................... 37
5.4 Slutsats   ................................................................................................................................. 38
5.5 Förslag på framtida forskning   .......................................................................................... 39

6 Källförteckning   ...................................................................................................................... 40

6.1 Böcker   .................................................................................................................................. 40
6.2 Uppslagsverk   ......................................................................................................................... 40
6.3 Internetkälla   ........................................................................................................................ 41

 



 
 
 
 
 

5 
 

1 Inledning 
Bakgrunden till val av ämne för den här studien är att jag både själv vill få och få 
dela med mig, av en djupare förståelse om vad som händer i interaktionen mellan 
människor inom en organisation genom att analysera vilken ledarskapskultur 
som finns i organisationen. Både i människors liv och i utvecklingen av samhället 
har organisationer fått en allt större roll. Mellan år 1930 till 1990 ökade Sveriges 
befolkning med 40 procent och under samma tid fast med nästan 90 procent 
ökade företagspopulationen. Även offentliga organisationer växte till antalet 
under den perioden. För att förstå många av de mest centrala mekanismerna i 
mänsklig interaktion kan man analysera organisationer. Organisationer har makt 
och maktresurser fördelas via organisationer. Organisationer utgör det viktigaste 
formativa grundämnet i människors vardagsliv samtidigt som samspelet mellan 
organisationer formar samhällsstrukturen. Människors handlingar förvandlas 
och samordnas till samhällsprocesser i organisationer. Det är människors 
handlingar och de mer strukturella processerna som gör undersökningar av 
organisationer till ett centralt område.1 Strukturens dualitet är en förutsättning 
för strukturering enligt Giddens. Med detta menas att förutsättningen för all 
social handling är att det finns strukturer. Samtidigt är handling en förutsättning 
för strukturer då struktur är beroende av regelbundenheten i personers 
beteende.2

  
 

Organisationer förändras ständigt, de blir aldrig färdiga. Resurserna finns i 
organisationen men de kan bli fler eller färre. De, det vill säga människorna som 
utgör olika delar i verksamheten och får den att dra igång, kommer och går.3

Med den offentliga sektorn menas vanligen den verksamhet som bedrivs av 
staten, kommuner eller landstinget.

  

4

                                                      
1 Ahrne G & Hedström P (1999)  

 Offentliga organisationer är verksamheter 
som vi alla i samhället berörs av. Redan på slutet av 1800-talet fick den statliga 
verksamheten ett större ansvar för transporter som järnvägar och vägar samt 

2 Giddens A (2003) 
3 Ahrne G & Hedström P (1999)  
4 Persson  K (1982)  
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samhällsplaneringen det vill säga infrastrukturen.5 Den offentliga organisationen 
som jag valt att granska är Trafikverket, vilket är en nybildad organisation då den 
bildades år 2010.6

 
  

Organisationer förändras ständig och likaså gör ledarskapet. Inom offentliga 
organisationer finns det olika ledarskapskulturer och många chefer med olika 
ledarstilar. Alla organisationer har en eller annan form av ledarskap. I 
organisationsteorin är ledarskap alltid bunden till en grupp eller organisation.7  
Ledarskapet är en kulturpåverkande aktivitet, det vill säga ledarskapet påverkar 
gemensamma mål och uppfattningar.8

 
  

Den här studien handlar om mänsklig interaktion i en offentlig organisation, det 
vill säga om hur ledarskapet påverkar kulturen i organisationen. Finns det en 
ledarskapskultur av New Public Management i organisationen och går det att 
utläsa någon ledarstil i den offentliga organisationen, Trafikverket. 
 

1.1 Tidigare forskning 

Sökord som Trafikverket, New Public Management, offentlig organisation, kultur och 
ledarskap användes för att komma i kontakt med tidigare forskning via ”Primo”, som 
är universitetsbibliotekets söksystem.9

 

 Resultatet av sökandet via Primo blev att jag 
hittade tidigare forskning som genomförts inom New Public Management, offentlig 
sektor, kultur och ledarskap. Jag hittade även tidigare forskning som genomförts på 
Trafikverket men dock inte inom det område som jag avser att undersöka, det vill 
säga ledarskapskultur i Trafikverket. 

 

 
                                                      
5 Nationalencyklopedin sökord Offentliga Sektorn 
6 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/ (2013-05-20) 
7 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2005)  
8 Alvesson (2009)  
9 http://www.ltu.se/ltu/lib (2013-05-28) 
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1.1.1 Offentlig kultur i förändring 

Enligt avhandlingen ”Offentlig kultur i omvandling?” av Anders Johansson 2003 har 
det i den offentliga verksamheten, i stora delar av världen skett en omfattande och 
djupgående förändringsprocess. Där inspiration till detta har hittats i det privata 
näringslivet.  Enligt Johansson har förändringen i offentliga verksamheter varit 
märkbarast i kommuner och landsting. De inre arbetsformerna som den politiska 
organisationen, det vill säga nämndorganisationen samt införandet av nya 
verksamhetsområdet som produktionsformer, driftsformer samt nya styrsystem var 
den viktigaste förändringen inom den kommunala verksamheten under 1990-talet.  
En grundidé är att politik och produktion ska separeras. Politikernas möjlighet att 
fullgöra sina förtroende uppdrag ska förbättras.  Den andra grundidén är att den 
politiska styrningen och kontrollen ska stärkas och politikerna ska få tid till att föra 
en dialog med medborgarna.  Det ska inte längre vara av den byråkratiska, 
traditionella slaget, det vill säga gränsdragningen mellan politik och förvaltning. Att 
öka effektiviteten har varit ambitionen i produktionen. Vilket ska ske genom att 
skapa affärsmässighet och konkurrens, den tredje grundidén.10

 

 

Johansson skriver att de nya idéerna om styrning och ledning av den offentliga 
verksamheten brukar benämnas New Public Management. Framförallt fokuserar 
management på resultat och det personliga ansvaret för detta. Det blir konsekvenser 
inom en rad områden, som ansvarsförhållanden, interna och externa relationer 
liksom den övergripande synen på verksamheten då resultatet sätts i centrum. Inom 
företagsekonomin och det privata näringslivet har management modellen sin 
teoretiska förankring.11

 

 

Problematiken som Johansson tar upp i sin avhandling är bland annat hur 
administrativ effektivitet samt styrning och ledning ska kunna kombineras med 
kraven på politisk demokrati, offentlig etik samt kraven på rättssäkerhet. För att 
medborgaren inte ska uppleva att skattepengarna slösas måste vi ha en effektivitet 

                                                      
10 Johansson, A (2003)  
11 Ibid 
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och hög produktivitet.  Samtidigt måste verksamheten drivas så att kravet på 
rättssäkerhet, inflytande och etik i handlandet uppfylls enligt medborgarens krav. 12

 

  

Det övergripande syftet med Johanssons (2003) avhandling är: ”att försöka avgöra 
om nya driftsformer inom offentlig verksamhet – där organisatoriska idéer 
hämtade från det privata näringslivet introduceras- får effekter på den offentliga 
kulturen.”13

 

 

En av slutsatserna i avhandlingen är att den organisatoriska kulturen genom sin 
omvandling från hierarkisk organisationskultur går mot en mer individuell 
organisationskultur.14

 

 

1.1.2 Ledarskap 
Ingegerd Tollgerdt-Andersson (1995)  skriver i ”Chef i landskap” vilket är en 
forskningsstudie om ledarskap i politiskt styrda organisationer att intresset för 
ledarskap i vetenskapliga sammanhang och i den praktiska verkligheten ökat under 
de senaste decennierna. Från att ledarens uppgift har inneburit styrning och ledning 
har det förändrats till något betydligt mer mångfacetterat. Syftet med Tollgerdt-
Anderssons forskning är att nå ökad kunskap om ledarskap i landstinget och att 
bland politiker och tjänstemän skapa debatt och att sätta fart på fortsatt forskning 
inom området. Enligt Tollgerdt-Andersson karakteriseras ledarskap i en politiskt 
styrd organisation av, tydlighet, att ha förmåga att se och överblicka helheten, att 
tillbringa en stor del av arbetstiden med sociala kontakter samt att utveckla och 
skära ned.15

 

 

                                                      
12 Ibid 
13 Ibid s 20 
14 Ibid 
15 Tollgerdt-Andersson (1995)  
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1.2 Problematikdiskussion 

Inledningsvis nämndes att organisationer kan analyseras för att förstå många av de 
centrala mekanismerna i mänsklig interaktion, detta är en av anledningarna till mitt 
val av ämne då jag vill analysera en offentlig organisation för att förstå samspelet 
mellan människorna, det vill säga hur ledarskapet påverkar gemensamma mål och 
uppfattningar i organisationen. En annan bidragande orsak till mitt val av ämne är 
att jag själv genom åren har kommit i kontakt med olika chefer som använt sitt 
ledarskap på olika sätt och därför nu vill studera om det går att utläsa någon ledarstil 
i den offentliga organisationen Trafikverket. Som tidigare nämndes är Trafikverket 
en nybildad organisation som bildades år 2010 och avsikten med den här studien är 
att analysera vilken ledarskapskultur som finns i den nya organisationen 
Trafikverket. Avsikten med denna studie är också att beskriva intervjupersonernas 
upplevelser av ledarskapskulturen i en offentlig organisation samt att analysera detta 
ur ett organisationssociologiskt perspektiv. Genom denna studie vill jag både själv få 
och få dela med mig, av en djupare förståelse för hur ledarskap påverkar kulturen i 
en offentlig organisation. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken ledarskapskultur som finns i den offentliga 
organisationen Trafikverket. Hur yttrar sig New Public Management i 
Trafikverket och går det att utläsa någon ledarstil inom organisationen?  
 

1.4 Frågeställning 

x Vilken ledarstil finns i Trafikverket? 

x Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket? 

x Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket? 
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1.5 Centrala begrepp 

• New Public Management - Senaste tjugoåren har begreppet New Public 

Managment (NPM) ofta använts runt om i världen. NPM handlar om att offentliga 
resurser ska användas effektivare och rationellare då avsikten till NPM är att öka 
kostnadseffektiviteten och prestationsgraden i organisationer.16

• Organisation - En organisation är en formell sammanslutning av bestämda, 
identifierbara individer.

  

17

• Ledarskap -  Att uppnå resultat med hjälp och genom andra människor är 
ledarskap. Resultatet är alltid relaterat till organisationsmål.

   

18

• Kultur - Ett resultat av långvarig interaktion mellan människor, det vill säga en 
konsekvens av människors gemenskap. Kulturen är en del av människans allmänna 
tanke och värderingsgrunder. Av dagliga händelser i organisationen påverkas 
kulturen via arbetsklimatet och teknologin som används.

 

19

• Ledarstil - Det grundläggande draget eller mönstret i ledarens beteende. Fiedler 
som är en av de stora namnen inom ledarskapsforskningen menar att ledarstil är 
en process där ledarens ledarstil samverkar med den situation som  ledarskapet 
utövas i. Enligt Fiedler finns det två grundläggande ledarstilar, den 
relationsmotiverade ledarstilen och den uppgiftsmotiverade ledarstilen. Även en 
tredje ledarstil presenteras av Fiedler, den socioavhängige ledarstilen. 

  

20

 

 

1.6 Disposition 

I följande kapitel, det vill säga kapitel 2 presenteras den metod som jag använt mig 
av. Därefter följer kapitel 3 med de teoretiska utgångspunkterna, vilka är ledarskap, 
organisation och kultur, New Public Management samt Fiedlers ledarstilar. I det 
efterföljande avsnittet, kapitel 4, följer en redogörelse av resultatet från de 

                                                      
16 Holmberg, I. Henning R.(2003)  
17 Ahrne G & Hedström P (1999) 
18 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2005)  
19 Ibid 
20 Ibid 
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genomförda intervjuerna.  Avslutningsvis i kapitel 5 presenteras diskussionen där 
resultatet tolkas utifrån de teoretiska utgångspunkterna.   
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2 Metod 
När valet av ämne var klart började jag med att läsa de teorier som jag här använt 
mig av för att förstå problematiken samt att för senare tolka och analysera 
datamaterialet. Utifrån teorierna och mitt syfte formulerade jag frågor till de 
kommande intervjuerna. För insamling av datamaterialet valde jag att göra en 
kvalitativ studie med frågor. Valet av kvalitativ studie gjordes med tanke på syftet 
då jag via undersökningen ville förstå och hitta mönster.21

 
 

Därefter togs kontakt med Trafikverket region Nord för att få ett godkännande till 
att gå vidare med min undersökning. Personen som kontaktades tog ärendet 
vidare och sedan fick jag klartecken till att jag själv kunde ta kontakt med de jag 
avsåg att intervjua. 
 
Via telefon eller e-post togs den första kontakten med de som jag avsåg att 
intervjua. Samtliga som blev tillfrågade tackade ja till intervjun. Innan 
intervjutillfället skickade jag en kallelse till de jag avsåg att intervjua via e-post 
med tid och plats. För att förbereda intervjupersonerna på vad intervjun skulle 
handla om bifogades två länkar i kallelsen, innehållande Trafikverkets vision 
samt Trafikverkets strategiska utmaningar och mål, vilka intervjupersonerna 
uppmanades till att om de själva önskade, kika igenom, innan det inbokade 
intervjutillfället.  
 
Vid respektive intervjutillfälle började jag med att kort berätta att jag avser att 
undersöka ledarskapsstil och ledarskapskultur i Trafikverket. Då jag önskade att 
den intervjuade skulle våga öppna sig försäkrade jag den intervjuade om att 
svaren kommer att avidentifieras, det vill säga att svaren kommer hanteras 
konfidentiellt vilket gör att det inte kommer att gå att utläsa i uppsatsen vem som 
svarat vad.  Intervjuerna var standardiserade, då intervjuguiden var detsamma 
för samtliga och då frågorna togs i samma ordningsföljd vid varje intervju. 
Intervjuerna innehöll stundvis även låg grad av standardisering eftersom olika 

                                                      
21 Trost, J (1997) 
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följdfrågor formulerades beroende på tidigare svar.22 Jag började intervjun med 
demografiska frågor och fortsatte sedan med frågor om visionen, 
utmaningar/mål samt övergick därefter till övriga frågor. Frågorna innehöll både 
strukturerade och ostrukturerade frågor som gav slutna och öppna svar vilket var 
ett medvetet val.  Intervjun bandades efter godkännande från intervjupersonen. 
Valet av inspelning gjordes för att jag ville kunna koncentrera mig på 
intervjupersonen samt frågorna och svaren vid intervjutillfället. Efter 
intervjuerna lyssnade jag igenom och stenograferade intervjumaterialet, vilket 
ledde till att jag både lärde mig av mina egna misstag och av det jag gjort bra tills 
nästa intervju. 23

 
 

När intervjun avslutades frågade jag hur frågorna hade känts samt tackade för 
intervjun och erbjöd intervjupersonen att få ta del av undersökningen då 
uppsatsen är klar. 24

 
 

2.1 Urval 

Elva intervjuer genomfördes inom tre olika verksamhetsområden vid ett fysiskt 
möte på Trafikverket region Nord. Fem intervjuer med chefer och sex intervjuer 
med medarbetare, varav dessa fördelades jämnt mellan kvinnor och män på 
respektive nivå.  Då jag ville ha ett varierat urval, begränsat till vissa kriterier 
gjordes ett subjektivt urval, det vill säga jag valde själv ut intervjupersonerna.25

 

 
Valet av intervjupersoner gjordes utifrån Trafikverkets interna telefonkatalog, 
där jag även kunde se vilken titel och till vilket verksamhetsområde personen 
tillhörde.  

2.2 Avgränsning 

Trafikverket är en stor organisation med sex regionkontor samt ett huvudkontor. 
Organisation har sextusenfemhundra anställda vilka sitter utspridda i vårt 

                                                      
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Hellevik (1984) 
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avlånga land, från norr till söder.26 Då jag avsåg att utföra de kvalitativa 
intervjuerna vid ett fysiskt möte valde jag att göra undersökningen med 
Trafikverks anställda inom placeringsort Luleå. Intervjuerna genomfördes inom 
tre av totalt sex verksamhetsområden i Trafikverket.27

 
 

2.3 Bortfallsanalys 

Tanken var från början att göra tolv intervjuer, sex med chefer och sex med 
medarbetare men då en av intervjupersonerna fick förhinder i sista minuten 
valde jag att inte boka in någon ny tid, då tidsaspekten började bli knapp och jag 
utifrån mina elva genomförda intervjuer ansåg att dessa fortfarande var 
representativt för undersökningen.28

 
   

Samtliga frågor blev inte besvarade vid alla intervjuer eftersom någon enstaka 
ansåg att de inte hade svar på alla frågor. Dock varierade frågorna där svar inte 
gavs, det handlade om två frågor vid två skilda tillfällen. Den ena frågan gällde 
om chefen påverkar kulturen på arbetsplatsen där en person ansåg att egen 
uppfattning saknades och den andra frågan handlade om hur chefen 
resursfördelar där en av intervjupersonerna ansåg sig inte kunna bedöma detta. 
Orsaken till avsaknaden av svar kan bero på att de inte hade något svar just då, 
att de inte ville svara eller att jag inte var tydlig i min frågeformulering vilket kan 
ha orsakat att de inte förstod frågan.  
 

2.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Utifrån teorierna och mitt syfte formulerade jag frågor till de kommande 
intervjuerna då jag ville att frågorna skulle mäta det som avsågs att mätas, det vill 
säga ha god validitet.29 Reliabilitet visar på tillförlitlighet av mätinstrumentet 
som används.30

                                                      
26 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ (2013-05-20) 

 Om reliabla mätinstrument används ges samma resultat varje 

27 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Organisation/ (2013-05-20) 
28 Patel R & Davidson B (1991)  
29 Trost, J (1997),  
30 Ejvegård, R (2003)  
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gång på samma material.31 För att öka reliabiliteten försökte jag vara 
uppmärksam och noggrann under hela forskningsprocessen.32

 
 

 

2.5 Metoddiskussion 

Genom att jag själv är anställd i Trafikverket och de jag intervjuar är medveten 
om detta tror jag att det bidragit både till att svaren blev mer och mindre 
omfattande. I några fall tror jag att de jag intervjuade blev reserverade och inte 
gav uttömmande svar på grund av att jag själv arbetar i Trafikverket och i andra 
fall tror jag att jag fick mer omfattande svar med anledning av att de känner till 
mig sedan tidigare och att detta skapade en öppen och avslappnad atmosfär.  
 
Förförståelse är den uppfattning man har om en sak genom egna erfarenheter.33

 

 
Jag tror att min förförståelse till organisationen kan ha bidragit till att jag vid 
några tillfällen missat möjligheten till följdfrågor. Jag tror även att min 
förförståelse till Trafikverket som organisation kan ha påverkat tolkningen av 
resultatet. Skulle resultatet blivit likadant om någon annan genomförde 
undersökningen, som saknade den förförståelse vilken jag innehar?  

I ett förberedande syfte skickades länkar med organisationens vision och 
strategiska utmaningarna/mål ut inför intervjutillfället, vilket kan ha påverkat 
vissa frågors resultat. Skulle resultatet blivit detsamma om jag inte skickat 
länkarna?  

 
 

 

 

                                                      
31 Ibid 
32 Holme & Solvang (1996)  
33 Ibid  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna som jag senare 
kommer utgå från för att tolka resultatet från intervjuerna. 
 

3.1 Ledarskap 

Ledarskap handlar om att få saker gjorda genom andra människor eller utöva ett 
bestämmande och inflytande över händelseförlopp och aktiviteter. Ledarens 
förmåga att titta in i framtiden och genom tankens styrning få människor att följa 
den riktningen har numera tagit plats istället för som tidigare då ledarens 
förmåga att genom hierarkiskt strukturerade organisationer driva igenom 
faktabaserade, ekonomiska eller tekniskt optimala beslut. Ledaren ger den 
värdegrund som indirekt förser oss med riktlinjer för handlingar genom att 
förklara sammanhang, definiera innehåll och skapa mening. Det 
värderingsbaserade ledarskapet har många gånger beskrivits i 
managementlittaraturen som ett enkelt målstyrningsarbete där visioner och 
värderingar förmedlas via enkla budord eller slogans. Av ledare med karisma har 
visioner formulerats som ska ledsaga hela organisationen. För att sortera det 
gamla och istället rikta vår uppmärksamhet mot det nya lyfter man fram och 
betonar visionernas betydelse.  Ett synsätt på ledarskap som idag har många 
förespråkare är det ledarskap som individualiseras och där tilltron sätts till 
enskilda människor och deras kunnande att styra andra genom värderingar. Det 
har inte varit någon mening att prata om ledarpersonligheter för ledarskap i 
forskning. Detta betyder inte att personligheten är utan betydelse, utan snarare 
att vi blir de ledare som vår personliga utrustning ger oss förutsättning att vara. 
Det visionära ledarskapet lyfts fram när förändring och förnyelse står på agendan 
då bör ledaren ofta ha förmågan att kommunicera ut en möjlig eller önskvärd 
framtid. Ledarskapet individualiseras och förtroende ges till enskilda människors 
förmåga att via värderingar styra andra människor. Vad som missas är 
förståelsen för att ledarskapet är en relationsinriktad företeelse samt att 
ledarskapet är ett kollektivt förlopp i grunden. 34

                                                      
34 Holmberg, I. Henning R.(2003)  
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Att tillsammans med andra människor uppnå resultat eller att nå resultatet via 
andra människor är ledarskap. Ledarens skyldighet är att producera resultat med 
hänsyn till organisationens mål vilket bara kan ske via medarbetarna.  Ledarskap 
kan inte utföras om det inte finns människor eller uppgifter då ledarskapet 
handlar om att uppnå resultat genom andra människor. Resultatet är alltid i 
förhållande till det mål som organisationen har.35 Ofta ses kulturen som 
påverkad av ledningen, speciellt av grundarna. 36

 
  

Påverkan av gemensamma mål och uppfattningar sker via ledarskapet, 
ledarskapet är en kulturpåverkande aktivitet. Ledarskap är en komplex social 
process där det avgörande är hur tolkningarna av vad som sägs och görs blir. 
Ledarskap handlar alltså inte bara om en grupp människor som reagerar 
mekaniskt på ledarens agerande. 37

 
  

3.2 Organisation och kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De som arbetat på olika arbetsplatser vet att umgängesformen, atmosfären, 
arbetsinsatsen skiljer sig på de olika ställena, de olika organisationerna har olika 
kulturer. Den uppsättning uppfattning, vanor, kunskaper och det vedertagna 
bruket som är det allmänna och mest accepterade beteendet i samhället kan 
definieras som kultur. Många processer i organisationer påverkas av kulturen.  
Bärare av kulturen är både grupper och organisationer. Olika kulturer finns i 
olika organisationer. Mellan olika avdelningar inom samma organisation kan det 
finnas stora skillnader i kulturen. Enligt Schein (2004) startar påverkan på 
kulturen via ledaren som försöker ge vidare sina antaganden samt värderingar till 
gruppen. Några tillvägagångssätt för att bevara kulturen i organisationen är 
ledarens agerande när det gäller vilka frågor som ska prioriteras, hur ledaren 
resursfördelar och ledarens reaktioner på stora händelser. Via högsta ledningens 
agerande sprider sig normer som exempelvis frihetsgrader, värderingar och 

                                                      
35 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2005)  
36 Alvesson (2009)  
37 Ibid 
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risker ner i organisationen. 38

 
 

För att behålla kulturen inom organisation är tre faktorer viktiga: 
• Personal som anställs ska även ha en inställning och uppfattning som ligger 

nära organisationskulturens bärande element och inte bara anställer den som 
är mest ämnesmässigt kunnig för arbetet. 

• Högsta ledningens handlingar. Så som ledningen gör vad beträffar exempelvis 
värdenormer, risktagande och frihetsgrader etableras normer nedåt i 
organisation. 

• Om organisationens värderingarna inte tas emot av medarbetaren eller helt 
företräder  andra helt andra värderingar och synsätt avlägsnas medarbetaren.39

 
 

Organisationsscheman brukar ritas för att visa på strukturen i organisationen. 
Ett sådant schema består av boxar och pilar eller boxar och streck. Boxarna 
motsvarar positioner och pilarna eller strecken motsvarar koordineringen mellan 
positionerna. Ofta fungerar inte organisationer i överensstämmande med 
organisationsschemat utan i praktiken kan det finnas många relationer som går 
tvärs emot den officiella organisationsbilden. Den platsen som ska fyllas av 
människor är positionerna i organisationen. Genom befattningsbeskrivningar om 
vilka arbetsuppgifter som ska utföras kan positionerna beskrivas. Positionerna är 
de filter som skiljer det organisatoriska handlandet från det mänskliga rent 
teoretiskt. I stor utsträckning så är det samtidigt positionerna som bestämmer 
människors förutsättningar till handlingar.40

 
 

3.3 New Public Management 

Det finns en uppfattning om att premisserna runt ledarskap i offentlig 
verksamhet på många sätt skiljer sig från ledarskap i andra organisationer enligt 
Maj-Brith Schartau. Ändå används det privata näringslivet ofta som 
referenspunkt av offentliga organisationer.  Senaste tjugo åren har begreppet 

                                                      
38 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2005) 
39 Ibid 
40 Ahrne G & Hedström P (1999)  
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New Public Managment (NPM) ofta använts runt om i världen. NPM handlar om 
att offentliga organisationer ska bli effektivare och rationellare samt om att få 
bort stelbenthet, krångel och ineffektivitet. Det handlar om att få mer för 
pengarna, bättre styrning, tydliga normer för utförande av service, ökad 
lyhördhet för behovet som kunderna har och konkurrensutsättning. Främst syftar 
NPM till att öka kostnadseffektiviteten och prestationsgraden. Idéer är ofta 
lånade från det privata näringslivet och inspiration till styrningstekniker inom 
det offentliga ledarskapet hämtas från det privata näringslivet.41

 
   

Senast decennierna har offentliga organisationer varit föremål för många stora 
förändringar. Almqvist (2006) skriver om NPM och att syftet många gånger har varit 
att göra förändringar i organisationer som har långt gången professionalism och 
tradition. Tanken är att organisationerna ska styras enligt riktlinjer i 
managementlitteraturen där de dominerande faktorerna i styrprocessen är 
organisationens strategi, målformulerande och vision istället för genom 
professionella omdömen och centrala regelverk. Om vi ser till offentliga sektorn har 
det handlat mycket om hur möjligheten för medborgare och servicemottagningar att 
påverka verksamheten ska ökas. Under de senaste decennierna har också 
organisationer valt decentralisering som administrativ styrprincip. Enligt Hood 
(1991 och 1995) handlar NPM om att de traditionella ledarskapsegenskaperna inom 
offentlig organisation som exempelvis policydokument och regelskapandet för hur 
saker och ting ska utföras i organisation byts ut mot att det ska finnas tydliga 
målformuleringar och noggrann uppföljning av måluppfyllelse i organisationerna, 
det ska alltså vara ett mer företagslikt ledarskap. Förflyttande av fokus från input till 
output är en annan idé, det vill säga att fokuset ska ligga på vad man vill uppnå med 
verksamheten vilket genomförs via målformulerande, mätning av måluppfyllelsen 
samt revidering av målen istället för att som tidigare fokusera på resurser som 
exempelvis budgetstyrning.42

 
  

 
 

                                                      
41 Holmberg, I. Henning R.(2003)  
42 Ibid 
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3.4 Fiedlers ledarstilar 

Enligt Fiedler är avgörandet för hur effektiv en ledare blir utifrån att de speciella 
situationsfaktorer och samspelet mellan situationen och ledaren är fördelaktig. 
Det finns det två huvudsakliga ledarstilar, uppgiftsmotiverade och 
relationsmotiverad. Den uppgiftsmotiverade ledaren blir tillfreds när uppgifter 
genomförs och då problem ordnas. Medan den relationsmotiverade blir tillfreds 
genom att uppnå goda förhållanden mellan människor och vill nå en ställning 
som uppskattas av medarbetarna. Fiedler har även en tredje ledarstil där båda 
huvudstilarna relationsmotiverad och uppgiftsmotiverad ingår. Denna stil kallas 
socioavhängig ledarstil och är omväxlande lika stark eller svag i båda 
huvudstilarna.43

 
  

För Fiedler handlar effektivitet om gruppens prestationer i relation till gruppens 
huvudsakliga uppgift. Om effektivt ledarskap handlade Fiedlers forskning. Den 
uppgiftsmotiverade och den relationsmotiverade stilen är varken bra eller dålig i 
sig själv i teorin. Han menade att den ledarstil som är mest effektiv beror på 
situationen som ledaren befinner sig i. Ledarens och organisationens effektivitet 
beror på ledarens grundläggande motivation samt ledarens kontroll över sin 
ledarsituation.   
 
Ledarens kontroll och inflytande över situationen bestäms av följande: 
1. Relationen mellan ledaren och underordnande. Detta är den viktigaste av de 

tre faktorerna och handlar om i vilken utsträckning som de underordnade 
stödjer ledaren. När ledaren har medarbetarnas stöd genom att de delar 
ledarens intentioner och följer ledarens anvisningar då har ledaren stor 
kontroll över situationen. 

2. Uppgiftsstrukturen. Detta är de näst viktigaste och handlar om huruvida 
målen är kända samt att det finns en koncis och accepterad procedur för hur 
arbetet värderas och ska utföras. Människor blir ofta osäkra om det inte 
framgår hur arbetet värderas eller hur det ska utföras. 

3. Ställningsmakt. Detta handlar om hur ledaren använder den makt som den 

                                                      
43 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2005)  



 
 
 
 
 

21 
 

har genom sin ställning och via den får medarbetaren att följa och acceptera 
ledarens anvisningar och ledarskap. Oavsett organisation kommer den 
ledaren som baserar sitt ledarskap på ställningsmakt uppnå små resultat.44

 
  

Fiedler menar att ovanstående tre faktorer tillsammans visar i vilken omfattning 
ledaren har kontroll och möjlighet att påverka. En kombination är den 
relationsmotiverade och en måttlig situationskontroll är anledning till effektivitet 
enligt Fiedler. Svag och stark kontroll är inte effektiv. En kombination mellan 
uppgiftsmotiverad och stark kontroll över situation är anledningen till 
effektivitet. Det är även effektivt i kombination med den svaga kontroll men i 
mindre omfattning. Ledarstilen är däremot inte effektiv om den 
uppgiftsomotiverade ledaren har måttlig kontroll på situationen. Ledare är mer 
effektiva i vissa situationer än andra vilket gör att om ledaren lär sig att 
diagnostisera situationer och vet under vilka förutsättningar de är mest effektiva 
samt i vilka situationer de lyckas mindre bra är helt avgörande. Enligt Fiedler 
finns det alltså ingen bestämd ledarstil som är effektivast. Utan den ledarstil som 
är effektivast beror på i vilken situation ledarskapet utförs.45

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
44 Ibid 
45 Ibid 
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4 Resultat 
Elva intervjuer genomfördes totalt. Fem intervjuer gjordes med chefer, varav tre var 
med män och två med kvinnor. Sex intervjuer gjordes med medarbetare, varav tre 
var med män och tre med kvinnor. I detta kapitel har jag till avsikt att ge en kortare 
presentation av organisationen Trafikverket samt att ge en redovisning av resultatet 
från intervjuerna.  

 
När jag i det här kapitlet pratar om gruppen menar jag för cheferna deras 
underordnande inklusive dem själva och när jag pratar om gruppen utifrån 
medarbetare menar jag deras närmaste chef och dem själva samt kollegor som är 
underställd samma chef.  

 

4.1 Organisation 

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket och motsvarar de tidigare verksamheterna 
Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga 
planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Generaldirektör är 
Gunnar Malm och huvudkontoret ligger i Borlänge.46  På Trafikverkets officiella 
Facebooksida framkommer det att Trafikverket är en statlig organisation som är 
ansvarande för statliga vägar och järnvägar samt den långsiktiga planeringen av 
det samlade transportsystemet. 47  Från Luleå i norr till Kristianstad i söder ligger 
de sex regionkontoren. Intervjuerna genomfördes på regionkontor Luleå och 
inom tre av sex verksamhetsområden som finns inom Trafikverket.48

 
   

                                                      
46 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ (2013-05-20) 
47 https://www.facebook.com/Trafikverket (2013-05-23) 
48 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ (2013-05-20) 

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/
http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/
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49

 
 

 
Trafikverkets vision är: 
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.50  Visionen hittas både på 
Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets officiella Facebooksida. Genom den 
officiella Facebooksidan vill Trafikverket skapa plats för en dialog med de som berörs 
av Trafikverkets verksamhet eller av andra skäl har ett intresse som resande i 
allmänhet. Det är kundtjänsten som svarar på frågor på Trafikverkts officiella 
Facebooksida.51

Trafikverkets strategiska inriktning är fastställd av Trafikverkets styrelse och är på 
fem till tio år. Inriktningen ska vara utgångspunkt för prioriteringar i Trafikverket 
och är formulerad i sex utmaningar med strategiska mål. På Trafikverkets hemsida 
beskrivs strategiska utmaningar som ett tillstånd som önskas utifrån 
uppdragsgivarens krav och behov från medborgare och näringsliv samt att det är ett 

 

                                                      
49 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Organisation/ (2013-05-20) 
50 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Vision--verksamhetside/ och 
https://www.facebook.com/Trafikverket/info (2013-05-23) 
51 https://www.facebook.com/Trafikverket/info (2013-05-23)  

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Organisation/
http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Vision--verksamhetside/
https://www.facebook.com/Trafikverket/info
https://www.facebook.com/Trafikverket/info
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stort gap mellan det önskvärda tillståndet och nuläget.52

• Ett energieffektivt transportsystem 

 Trafikverkets sex strategiska 
utmaningar inklusive de strategiska målen är följande: 

• Utsläppen av koldioxid och användningen av energi i transportsektorn ska minska 

 
• Väl fungerande resor och transporter i stadsregionerna 

• Bidra till att fördubblingsmålet 2020 för kollektivtrafik nås. 

• Trängsel i storstadsregionerna ska minska. 

• Tillgängligheten till målpunkter för varu- och servicetransporter i storstäderna ska öka. 

• Miljön i storstäderna ska bli mer attraktiv.  

 
• Effektiva transportkedjor för näringslivet 

• Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i det strategiska nätet ska 

öka. 

• Attraktivare och klimatsmartare transportmöjligheter för turistnäringen. 

 

• Robust och tillförlitlig infrastruktur 

• Leveranskvaliteten i väg- och järnvägssystemet ska uppnås i enlighet med Nationell 
transportplan. 

• Medborgarna och näringslivet ska uppleva att informationen vid störningar är användbar, 

tillförlitlig och lätt att nå. 

 
• Mer nytta för pengarna 

• Effektivare planering - samordnad och trafikslagsövergripande. 

• Effektivare intern verksamhet. 

• Bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen. 

 
 
 
                                                      
52 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-
tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/ (2013-05-20) 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/
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• Trafikverket - en modern myndighet. 

• Kunderna ska vara nöjda med Trafikverkets leveranser. 

• Trafikverket är en aktiv aktör internationellt och inom EU. 

• Trafikverket är en attraktiv arbetsgivare. 

• Trafikverket har ett starkt varumärke. 53

 

 

Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats, där jag hade bokat ett 
mötesrum för att vi skulle få sitta ostört.  Sex av elva intervjupersoner uppgav att 
de hade sin chef på distans medan resterande hade chefen på orten.  
 
4.1.1 Visionen 
Samtliga intervjupersoner uppgav att de kände till visionen och kunde den sedan 
tidigare. En av medarbetarna svarade: ”Ja smidigt, grönt och tryggt.”  Två 
intervjupersoner angav att de påträffat visionen både under skämtsamma och 
allvarsamma sammanhang. Övriga sammanhang som angavs av intervjupersonerna 
var Trafikverksdagarna, målarbetet, vid fikabordet, arbetsplatsträffar och 
Trafikverkets intranät. Trafikverksdagen förekommer en gång per år på 
verksamhetsorten Luleå och vid dessa tillfällen kommer hela ledningen till orten. En 
av cheferna sa: ”Intranätet och på Trafikverksdagarna, där brukar han 
manifestera det där. Det var väl där jag hörde det första gången, från Gunnar 
direkt.” Flera påtalade att visionen kom med den nya organisation, att den funnits 
sedan dess. 

Samtliga hade varit med om att deras närmaste chef hade kommunicerat ut visionen 
till dem, antingen den nuvarande chefen eller någon av cheferna som de tidigare haft 
vilket hade skett i något mötessammanhang. Nio intervjupersoner angav att de 
förutom sin närmsta chef hade hört Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm 
nämna visionen. Två intervjupersoner berättade att de själva brukade använda 
visionen i arbetssammanhang för att argumentera för ett val. Andra personer som 
intervjupersonerna uppgav hade nämnt visionen var kollegor och chefen för 
verksamhetsområdet. 
                                                      
53 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-
tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/ (2013-05-20) 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering-pa-tre-ars-sikt/Strategisk-inriktning/
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Tre av cheferna förklarade betydelsen av visionen utifrån just visionen. En av 
cheferna svarade: ”Den betyder inget mer än att den bekräftar det man skulle önska 
själv, att de ska vara tryggt på vägarna och att det skulle vara miljövänligt att resa 
även med flyg.” Medan en annan av cheferna berättade att de stödjer visionen 
indirekt så att infrastrukturen fungerar. En tredje chef menade att visionen är 
övergripande och tolkningen är subjektiv och att visionen kan användas som 
efterkonstruktion, det vill säga att efter ett beslut i någon fråga så kan beslutet 
härledas till och motiveras utifrån visionen.  Bland medarbetarna ansåg de flesta att 
visionen finns där i bakhuvudet men att det inte är något som de tänker på ständigt, 
att den finns där. En av medarbetarna svarade att visionen inte betyder någonting 
utan att visioner är självklara saker som är formulerat på ett häftigt sätt men utan att 
säga något. 

  
Samtliga kände sig delaktiga i visionen om än inte direkt alla gånger, så indirekt som 
Trafikverksanställd. En av intervjupersonerna svarade att: ”Framtagandet var det si 
och så med, för den kom bara. Men när den väl fått sjunka in så känner man att 
den berör oavsett var man sitter inom organisationen.” En annan intervjuperson 
svarade: ”Jag hade gjort samma jobb utan visionen men samtidigt alla kommer 
fram smidigt, grönt och tryggt, jag köper det.  Jag är delaktig så tillvida att jag 
köper visionen.” 

 
4.1.2 Strategiska utmaningar/mål 
När det gäller de strategiska utmaningarna/målen hade samtliga hört dessa tidigare 
men uppgav att de inte kunde alla utmaningar och mål utantill. Alla utom en av 
intervjupersonerna menade att chefen kommunicerat ut strategiska 
utmaningarna/målen på något sätt, antingen chefen själv eller så hade chefen sett till 
att den kommunicerats ut via någon annan anställd. Tio av elva ansåg att det var 
delaktiga i utmaningarna/målen, kanske inte alla målen med något eller några. En av 
intervjupersonerna sa: ”Sen bidrar var och en med olika saker till det här, det är en 
färdriktning men den pekar inte ut en väg, det är målet det är dit vi ska, det är det 
vi ska lösa.” Den intervjupersonen som inte kände sig delaktig menade att om de 
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arbetat med målen i gruppen hade delaktigheten varit större. Samtidigt sa samma 
intervjuperson: ”Det kanske är så att jag är delaktig, att gruppens mål är nedbruten 
utifrån det här men jag kan inte säga att jag vet att det är så.” Cheferna uppgav att de 
arbetat med målen på olika nivåer, i olika forum, i den egna gruppen och på 
ledningsgruppsmöten. En av cheferna sa: ”Jag tror det är viktigt med mål och 
tydliga mål för en verksamhet och sen att man tar ned målen, det ser jag som chef 
att det är viktigt att medarbetarna får vara delaktiga hur vi tar fram våra mål - 
just för att skapa delaktighet.” Fem av sex medarbetare svarade att de arbetat med 
målen och att målen brutits ner i den egna gruppen. ”Vi har brutit ned målen så att 
vi kan jobba med dem.” sa en av medarbetarna.  

Följande strategiska utmaningar/mål upplevdes av intervjupersonerna som att det 
låg störst fokus på: 

1. Mer nytta för pengarna (8 intervjupersoner)  

2. Robust och tillförlitlig infrastruktur (5 intervjupersoner) 

3. Energieffektiv transportsystem (4 intervjupersoner) 

4. Modern myndighet (3 intervjupersoner) 

5. Fungerande resor och transporter i storstadsregionen (1 intervjuperson) 

Samtliga upplevde att det utifrån deras verksamhetsområde låg fokus på något eller 
några av målen. Som framgår här ovan ansåg åtta av elva intervjupersoner att stort 
fokus låg på Mer nytta för pengarna.  

 

4.2 Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket? 

De flesta tyckte att deras chef var bra att resursfördela utifrån sina förutsättningar. 
En av medarbetarna ansåg sig inte kunna bedöma detta och kunde därför inte svara 
på denna fråga.  En av cheferna sa: ”Ja för det mesta men vi är kopplade till 
bemaningstaken som kanske inte ger så mycket möjlighet att resursfördela som 
man skulle vilja.” 
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När det gäller prioriteringsfrågan angav fyra intervjupersoner att chefen inte alltid är 
tydlig med vad som ska prioriteras. Övriga ansåg att chefen var tydlig med det i den 
mån som det behövdes. Det nämndes också flertalet gånger att det ofta handlar om 
egna prioriteringar, det vill säga det egna arbetet som ska prioriteras för dagen.  

Alla elva tyckte att chefen hade tid att lyssna på dem men ibland önskade man att det 
kanske kunde bli lite bättre. En av medarbetarna tyckte att chefen hade lite för lite 
tid, att den dagliga kontakten saknades när chefen finns på distans. De flesta menade 
att chefen visar intresse för deras arbete och att detta visade sig i inbokade och 
spontana avstämningar, när frågor lyfts upp och när stöd i vissa frågor gavs samt 
genom att chefen finns där när denna behövs. Tre av intervjupersonerna tyckte att 
intresset kunde vara bättre. Två av dessa tre intervjupersoner har sin chef på 
verksamhetsorten medan den tredje har chefen på distans.  

Samtliga chefer upplevde att de beslutar mycket själva, det vill säga allt utom det 
som går utanför delegationsordningen, då måste chefen kontaktas.  Men så länge det 
gäller verksamheten och man håller sig inom ramen så kan beslutet tas själv. Ibland 
rådfrågas chefen också vid andra frågor, som ett bollplank, ska vi gå höger eller 
vänster. Även bland medarbetarna nämndes att chefen ibland tillfrågades vid frågor 
då chefen behövdes i rollen som bollplank. Andra gånger som chefen tillfrågades var 
vid ekonomiska frågor, som vid resor eller andra större kostnadsfrågor som är 
relaterade till arbetet. De flesta medarbetarna upplevde att de själva fick ta många 
beslut även om man ibland kunde önska att få ta fler. En av medarbetarna upplevde 
att man idag får ta mindre beslut än förr, att det blivit mer styrt på grund av den nya 
organisationen, det vill säga genom Trafikverkets bildande. Vidare sa samma 
medarbetare: ”Idag känns det som att man har strukturerat upp och delat oss så 
mycket, i olika grupperingar så det känns inte som att man är lika involverad i 
jobbet.” Alla elva intervjupersoner uppgav att de vågar ifrågasätta chefens beslut. 

 
Samtliga intervjupersoner tyckte att chefen tog emot förslag genom att lyssna och att 
en dialog fördes. Samtliga chefer tyckte att förslagen ledde till förändringar. ”Ja det 
upplever jag och vi får gehör för förslagen. Det är en lyhörd chef som vågar stå för 
oss och är god att argumentera för förslagen även om förslagen inte alltid är 
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populär i nästa led.” sa en av cheferna.  Bland medarbetarna svarade alla att 
förslagen ibland ledde till förändring och ibland inte. ”Ibland. Chefen är väldigt bra 
på att ta frågan vidare men sen kanske det inte kommer vidare där men chefen har 
i alla fall försökt ta frågan.” svarade en av medarbetarna. 

 
Vid förändringar i organisationen uppgav medarbetarna att chefen informerar så 
gott det går. Cheferna svarade att deras chef genomför de förändringar som ska 
genomföras oavsett om chefen gillar förändringen eller inte, att chefen inte är rädd 
för förändringar samt att en diskussion om förändringen sker.  

 
När det gällde sin egen möjlighet att få påverka vid förändringar i organisationen 
svarade samtliga medarbetare att de kunde det till viss del. En av medarbetarna sa: 
”Till viss del men absolut inte på någon nivå där jag kan bestämma hur många vi 
ska vara på ett visst ställe eller så, där styrs vi väldigt mycket av taken som finns, 
personaltaken och konsulttak och sådana saker.” En annan medarbetare sa: ”Det 
beror på hur stora förändringar är men jag upplever att organisatoriska 
förändringar är central styrt inom Trafikverket. Har man bestämt att man ska 
ändra organisationen på något sätt så gör man det, så är det och som medarbetare 
följer man bara med.” Cheferna upplevde att de får vara med och påverka vid 
förändringar samt tycka till men att det är svårare att påverka uppåt. ”Men vi för 
fram våra synpunkter så får vår chef lyfta det en nivå till. Sen hur lätt det är att 
påverka det är en helt annan bild att titta på.” sa en av cheferna. 

 
Samtliga intervjupersoner svarade att de får vara med och påverka inom 
beslutprocesser inom deras arbetsuppgifter och inom den egna gruppen. Men att de 
inte har mycket att säga till om när det gäller de stora organisationsbesluten. En av 
medarbetarna sa: ”Ja om det gäller inom mitt jobb så tycker jag att jag har ganska 
stort inflytande men om det är mer strategiska frågor, om det gäller 
organisationen så känns det väl inte som att vi har så mycket att säga till om.”En 
av cheferna sa: ”Beslutsprocessen är lite för krånglig i det här verket, lite långa 
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tider. Det finns konkreta exempel där man lägger små beslut väldigt, väldigt högt 
som jag tycker egentligen borde ligga på närmaste chef”. 

När det gäller relationen till chefen angav fyra intervjupersoner, varav tre var 
medarbetare att de hade en professionell och formell relation med chefen. Någon 
tyckte att relationen var bra just för att den var formell och jobbrelaterad medan 
andra tyckte den var sämre på grund av detta. ”Den är otrolig formell och inte den 
bästa men det kan ju vara för att den är så himla formell” sa en av medarbetarna. 
Fem personer varav tre var chefer angav att relationen med chefen var väldigt bra 
och att den var personlig och ledig. Medan två intervjupersoner sa att de hade en 
relation med chefen där de kunde både vara formella och personliga.  

Vid frågan om det tydligt märks vem som är chef svarade tio av elva att vid möten 
märks det tydligt vem som är chef då chefen håller i taktpinnen och är en tydlig 
ledare. Medan en av personerna tyckte att det inte märktes tydligt då det fanns 
starka personer i gruppen som påverkade i bakgrunden. Vid frågan om någon som 
kommer in utifrån kan utläsa vem som är chef vid första anblicken, då mötet inte 
hunnit påbörjats ännu, svarade åtta av elva att nej det skulle inte gå att identifiera 
vem som är chef medan tre svarade att ja det skulle synas vem som är chef. En av 
cheferna sa: ”Ibland kan man märka av klädsel vem som är chef. Det skulle du inte i 
det här fallet. Du skulle märka om du var med på mötet, vem som är aktiv och har 
en del att säga, där skulle du få en föraning.” 

Egenskaper som återkom på frågan om hur en bra chef ska vara är: Lyhörd, högt i 
tak, tydlig, rak och öppen kommunikation, glad, ärlig, sympatisk, tillgänglig samt 
finnas och stötta utan att ta den största platsen. 

Sju personer tyckte det var högt i tak på arbetsplatsen. Tre personer tyckte inte att 
det var högt i tak på arbetsplatsen. En av dessa två tyckte det var lågt i tak på 
arbetsplatsen men högt i tak i gruppen där intervjupersonen själv är chef samt i 
ledningsgruppen. Medan en annan tyckte det var högt i tak rent allmänt på 
Trafikverket men lågt i tak i gruppen. En person angav både ja och nej, då taket hade 
blivit lägre sedan Trafikverket bildades i jämförelse med den gamla organisationen. 
Åtta intervjupersoner av elva tyckte att chefen bidrog till den stämningen. En av 
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intervjupersonerna sa: ”Chefen ger förutsättningarna till stämningen och sedan är 
det varje medarbetares uppgift att ta den stämningshöjaren. Men utan 
förutsättningar från chefen så blir det svårt” En person tyckte inte att chefen bidrog 
till detta utan att det berodde på andra forum. En annan som hade chefen på distans 
tyckte att chefen bidrog till stämningen i ledningsgruppen men inte på arbetsplatsen.  

Sex av elva intervjupersoner sa att chefen brukade hitta på något med dem utanför 
arbetsplatsen. Fem av dessa sex hade chefen på distans och berättade att detta 
skedde i samband med möten med ledningsgrupp eller vid arbetsplatsträffar. ”Vi 
brukar vid något tillfälle bowla eller bara sitter och surrar någon kväll. Sådär lite 
informellt och det bygger relationer så det är bra.” sa en av intervjupersonerna. Den 
sjätte personen där chefen finns på orten sa: ”Ja fast det har varit mindre av det den 
sista tiden. Det är lite kul om en chef kan vara lite personlig ibland.”  

Samtliga uppgav att de hade regelbundna och täta möten med chefen i snitt en gång i 
veckan till varannan vecka. Många uppgav att de där emellan hade spontana 
avstämningsmöten med chefen. Tio av elva intervjupersoner kände sig delaktig i 
mötet och tyckte att deras chef hade en tydlig ledarroll på möten. Den 
intervjupersonen som inte kände sig delaktig menade att det var ett medvetet val för 
att diskussionerna i gruppen ofta hamnade på en nivå där man inte ville delta. Några 
berättade att deras chefer anordnade strukturerade möten medan andra berättade 
att en fråga kunde diskuteras länge och ta över mötet, vilket gjorde att hela 
dagordningen ofta inte hanns med. Jag noterade att de med chefer som hade mindre 
struktur på mötet var mer missnöjd med mötesformen än de andra.  

Tio av elva tyckte att chefen påverkar kulturen på arbetsplatsen. En person upplevde 
att man som medarbetare inte får vara riktigt fullt ut, att det är en kultur där chef är 
chef och medarbetare är medarbetare. En annan svarade att chefen är noga med att 
prata med alla medarbetare då denna är på besök, inte bara med den underordnade 
chefen vilket skapar en kultur av ett vi och inte av ett vi och dem. En tredje svarade 
att chefen försöker påverka kulturen men att inte resultatet alltid blir som förväntat 
och att chefen är omedveten om detta då ingen uppföljning görs. En fjärde svarade 
att chefen påverkade indirekt genom att den underordnade påverkades av chefen 
men inte direkt eftersom chefen finns på distans. En femte svarade: ”Ja, det är högt i 
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tak och chefen är öppen vilken skapar en öppenhet i gruppen som både kan visa 
sina brister och styrkor”. En person hade ingen uppfattning angående om chefen 
påverkade kulturen och gav därför inget mer utvecklande svar på frågan. 
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5 Diskussion/slutsats 
Syftet är att undersöka vilken ledarskapskultur som finns i den offentliga 
organisationen Trafikverket. Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket 
och går det att utläsa någon ledarstil inom organisationen?  

 
De frågeställningar jag önskar få svar på är: 
• Vilken ledarstil finns i Trafikverket? 
• Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket? 
• Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket? 

 
Jag kommer i detta kapitel utgå från teorier rörande New Public Management, 
ledarskap, ledarstil, organisation och kultur. 
 

5.1 Vilken ledarskapskultur finns i Trafikverket? 

Holmberg skriver att visioner har formulerats av ledare som ska ledsaga hela 
organisationen, att det värderingsbaserade ledarskapet är ett enkelt 
målstyrningsarbete där visioner förmedlas via enkla slagord och slogans. Under 
intervjuerna visade det sig att samtliga kunde visionen utantill och även om den 
inte upprepades som ett mantra så svarade ofta intervjupersonerna på frågor om 
visionen utifrån just visionen, vilket visade att visionen fanns rotad i ryggraden 
och att det finns ett värderingsbaserat ledarskap i Trafikverket. Vidare skriver 
Holmberg att visionernas betydelse betonas och lyft fram för att sortera bort det 
gamla och istället få in det nya. Flera av intervjupersonerna nämnde att visionen 
kom med nya organisationen och att de förutom sin egna chef hört Trafikverkets 
generaldirektör nämna visionen. När förändring och förnyelse står på agendan då 
bör ledaren ha förmåga att kommunicera ut en möjlig eller en önskvärd framtid 
skriver Holmberg. 
 
Via högsta ledningen sprider sig normer, värderingar och risker ner i 
organisationen. Både när det gäller visionen och målen har detta gått via linjen, 
via samtliga led från generaldirektören ner till medarbetaren. Cheferna har 
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jobbat med visionen och målen på olika nivåer i olika forum, i ledningsgrupp och 
med sina underställda. Medarbetarna har stött på målen och visionen i olika 
forum, allt från intranätet till Trafikverksdagarna. Visionen brukar nämnas både 
under allvarsamma och skämtsamma situationer. 
 
Högsta ledningens värdenormer har tagits emot och etablerats nedåt i 
organisationen. Värderingar gällande vision och mål har etablerats via linjen, 
nedåt i organisationen, från generaldirektören ner till medarbetarnivå. Samtliga 
intervjupersoner har anammat visionen, det vill säga de upplever att de har 
delaktighet i visionen, om än inte direkt så indirekt. Detsamma gällde för målen, 
delaktighet upplevdes, om än inte för alla så för något eller några. För att behålla 
kulturen i organisation är tre faktorer viktiga, att de anställda har en inställning 
och uppfattning nära kulturens bärande element, högsta ledningens handlingar 
beträffande exempelvis värdenormer då dessa etableras nedåt i organisation samt 
att värderingarna tas emot av de anställda. 
 
Organisationsscheman brukar ritas för att visa på strukturen i organisationen. 
Boxarna motsvarar positioner och strecken koordineringen mellan boxarna. I 
stor utsträckning är det positionerna som bestämmer människors förutsättningar 
till handlingar. Båda chefer och medarbetare uttryckte att de kunde påverka 
förändringar till viss del, att det är svårt att påverka beslut som är taget uppifrån. 
Avseende beslutsprocesser delades upplevelsen bland intervjupersonerna, att de 
hade påverkan inom frågor som avsåg deras egna arbetsuppgifter och i den egna 
gruppen men att de inte hade mycket att säga till om när de gäller de stora 
organisationsbesluten. I Trafikverkets organisationsschema ligger boxarna för 
verksamhetsområden längs ner och styrelsen högst upp. Samtliga 
intervjupersoner arbetar inom verksamhetsområden och deras positioner 
bestämmer förutsättningarna till deras handlingar.  
  
Enligt Alvesson (2009) är ledarskapet kulturpåverkande. Tio av intervjupersoner 
menade att chefen påverkade kulturen på arbetsplatsen. En öppen chef skapar en 
öppenhet i gruppen. En person uppgav att chefen försökte påverka kulturen men 
att resultatet inte alltid blev som förväntat och att chefen var omedveten om detta 
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då ingen uppföljning gjordes. Enligt Alvesson (2009) är ledarskap en komplex 
social process där det avgörande är hur tolkningarna av vad som sägs och görs 
blir. Ledarskap handlar alltså inte bara om en grupp människor som reagerar 
mekaniskt på ledarens agerande. Även om chefen medvetet försöker påverka 
kulturen är det inte säkert att den tas upp av de underställda som önskat från 
chefen. Påverkan av uppfattningar sker via ledaren där tolkningarna är det 
avgörande av hur vad som sägs och görs blir.  Vilket kan härledas till en av 
chefernas kommentar om högt i tak: ”Chefen ger förutsättningarna till 
stämningen och sedan är det varje medarbetares uppgift att ta den 
stämningshöjaren. Men utan förutsättningar från chefen så blir det svårt”. Sju 
intervjupersoner ansåg att det var högt i tak på arbetsplatsen medan tre inte 
tyckte det var högt i tak, samt en person svarade både ja och nej. Åtta av elva 
personer tyckte att chefen bidrog till stämningen som rådde, högt eller lågt i tak. 
Enligt Schein (2004) startar påverkan av kulturen via ledaren. Såsom ledningen 
gör beträffande värdenormer etableras normer nedåt i organisationen. Fyra av 
intervjupersonerna upplevde att chefen är otydlig med prioriteringar. Om 
människor inte vet hur arbetet ska utföras eller hur det värderas skapas det hos 
många en osäkerhet eller en ängslan enligt Fiedler.  
 
Påverkan av uppfattningar sker via ledarskapet, ledarskapet är en 
kulturpåverkande aktivitet. Samtliga upplevde att chefen hade tid att lyssna men 
ibland fanns en önskan om att detta kunde bli bättre. Åtta av elva 
intervjupersoner tyckte att chefen visade ett intresse för deras arbete. Tre av elva 
trodde att en person som kommer utifrån skulle kunna identifiera chefen utanför 
ett mötessammanhang, som exempelvis i fikarummet. Samtliga hade täta och 
regelbundna möten med chefen, vid vilka chefen hade en tydlig ledarroll i de 
flesta fallen. De som hade chefer med mer ostrukturerade möten uttryckte ett 
större missnöje över mötesformen än övriga. Elva intervjuer genomfördes varav 
fem gjordes med chefer och sex med medarbetare där dessa fördelades jämnt 
mellan män och kvinnor. Jag kunde inte utläsa att det framträdde något mönster 
eller någon skillnad i upplevelsen av ledarskapskulturen utifrån ett 
könsperspektiv utan jag tror att både skillnader och likheterna i upplevelsen  
beror på att intervjuerna genomfördes inom tre olika verksamhetsområden i 
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Trafikverket. Ledaren påverkar gemensamma mål och uppfattningar samtidigt 
som olika kulturer kan finnas inom olika avdelningar i samma organisation.  
 

5.2 Vilken ledarstil finns i Trafikverket? 

Av intervjuerna framkom det att det inte finns en tydlig ledarstil i Trafikverket 
utifrån Fiedlers två huvudtyper, den uppgiftsmotiverade eller den 
relationsmotiverade ledaren. Det framkom att några hade chefer som stämde in 
på den relationsmotiverade ledaren och några hade chefer som stämde in på den 
uppgiftsmotiverade ledaren. Intervjupersonerna tillhörde tre olika 
verksamhetsområde inom Trafikverket. Enligt Abrahamsson & Anderson (2005) 
kan det finnas stora skillnader i kulturen mellan olika avdelningar inom samma 
organisation. Fyra personer hade chefer där det rådde en formell relation medan 
fem uppgav att de hade en informell relation med sin chef samt två hade en 
relation som upplevdes som både formell och informell. Mer än hälften, det vill 
säga sex personer brukade hitta på något med chefen utanför arbetsplatsen. 
Viktigt är dock att notera att av dessa sex personer hade fem chefen på distans 
och att umgänget utanför arbetsplatsen skedde i samband med möten med 
chefen. De som hade chefer där mönstret stämde in på den relationsmotiverade, 
där relationen var informell och personlig med högt i tak, uttryckte flera gånger 
under intervjun att deras chef var väldigt bra. Enligt Fiedler är ingen av 
huvudstilarna effektivast, utan ledarstilen blir effektiv utifrån ledarens kontroll 
och inflytande över sin ledarsituation. 
 
På frågan hur en chef ska agera fick jag många svar men de egenskaper som 
återkom flertalet gånger var lyhörd, högt i tak, tydlig, rak och öppen 
kommunikation, glad, ärlig, sympatisk, tillgänglig samt finnas och stötta utan att 
ta den största platsen. Vilket visar att intervjupersonerna värderar egenskaper 
hos en bra chef som stämmer in på den relationsmotiverade ledaren, vilken 
främst värderar goda relationer enligt Fiedler.  
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5.3 Hur yttrar sig New Public Management i Trafikverket? 

Intervjupersonerna har flertalet gånger tagit upp bemaningstaket, att rättelse efter 
detta måste ske. Samtidigt angav åtta av elva intervjupersoner att de upplevde att ett 
stort fokus låg på den strategiska utmaningen Mer nytta för pengarna där bland 
annat målet att effektivisera den interna verksamheten ingår. Det handlar alltså om 
att effektiviteten ska ökas internt utan att överskrida bemaningstaket, vilket för 
tankarna till NPM som handlar om att organisationer ska bli effektivare och 
rationellare då syftet är att öka kostnadseffektiviteten och prestationsgraden.  

 
Enligt NPM är de dominerande faktorerna i styrprocessen i organisationer 
strategi, målformulerande och vision. Av resultatet från undersökning 
framkommer det att arbete med vision och mål är styrprocesser som används i 
Trafikverket. Samtliga intervjupersoner uppgav att de kunde visionen och kände 
sig delaktiga i denna samt att de hört visionen omnämnas av allt från kollegor till 
generaldirektören. Samtliga elva intervjupersoner hade hört de strategiska 
utmaningarna/målen tidigare även om de inte kunde alla utantill.  De strategiska 
utmaningarna/målen hade jobbats med på olika nivåer i olika forum och visionen 
hade stötts på i olika forum. Cheferna uppgav att de hade jobbat med målen på 
olika nivåer medan fem av sex medarbetare uppgav att målen arbetats med i 
gruppen.   
 
NPM handlar även om ökad lyhördhet för behovet som kunderna har, vilket 
bland annat kan kopplas till Trafikverkets offentliga Facebooksida. På Facebook 
har Trafikverket en offentlig sida där de kan upplysa och uppmärksamma 
medborgaren, det vill säga kunden, om olika aktuella saker. Ett forum där 
medborgaren har möjlighet att delta har skapats via denna sida. 
Intervjupersonerna uppgav också att fokuset i organisationen var stort på de 
strategiska utmaningarna Robust och tillförlitlig infrastruktur, Modern 
myndighet, Väl fungerande resor och transporter där bland annat de 
underliggande målen att kunderna ska vara nöjda med Trafikverkets leveranser 
samt att medborgarna ska uppleva att information vid störningar går att lita på 
och är lättillgängligt. Kundfokuset det vill säga en ökad lyhördhet för behovet 
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som kunden har är alltså synbart i Trafikverket. 
 
 Enligt Almqvist om NPM så har decentraliseringen under de senaste 
decennierna valts som administrativ styrprocess. Majoriteten av 
intervjupersonerna ansåg att de fick ta många beslut själv, så länge de höll sig 
innanför ramen, utifrån delegationsordningen eller andra riktlinjer. Vilket jag 
tolkar som att det finns en tydlig administrativ styrprocess i Trafikverket som är 
decentraliserad till chefer och medarbetare som via delegationsordning eller 
andra ramar vet vilka beslut de kan ta och inte ta.  
 

5.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas om ledarskapskulturen i Trafikverket: 

x Ledarstil. Det går att utläsa två ledarstilar, den relationsmotiverade och 
den uppgiftsmotiverade ledarstilen. 

x Ledarskapskultur.  

� Organisationen har ett värderingsbaserat ledarskap.  

� Positionerna bestämmer förutsättningarna till handlingarna.  

� Ledarskapskulturen skiljer sig åt bland intervjupersonerna i vissa 
frågor men är sig lik i andra frågor vilken kan bero på att ledaren, 
det vill säga chefen, är kulturpåverkande samt påverkar 
gemensamma mål och uppfattningar samtidigt som olika kulturer 
kan finnas inom olika avdelningar i samma organisation. 

x New Public Management. Genom ekonomi, mål, kundfokus och 
decentralisering av beslut yttrar sig NPM i Trafikverket. Det framkom av 
resultatet att: 

� arbetet med mål och visionen är styrprocesser som används i 
Trafikverket,  

� en ökad lyhördhet för kundens behov är synbart i organisationen, 

� mer nytta för pengarna är centralt, 

� det går att utläsa en decentralisering av beslut. 
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5.5 Förslag på framtida forskning 

x En jämförande studie i Trafikverket om ledarskapskulturen mellan två 
olika verksamhetsområden, där urvalet följer linjen, från medarbetare till 
medarbetarens chef, till chefens chef och så vidare. Det vore intressant att 
se om det framkommer samma ledarstil och ledarskapskultur i samtliga 
led.  

 

x New Public Management i statliga organisationer - en jämförande 
djupdykning i några statliga organisationer för att se i vilken omfattning 
NPM finns.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide   

x Kön? 

x Ålder? 

x Medarbetare/Chef? 

x Anställd sedan? 

x Var sitter din närmaste chef – på orten eller på distans?  
 

Del 1 

x Känner du till Trafikverkets vision sedan tidigare? 
Ge exempel. 

x Vad betyder visionen för dig? 

x Har din chef kommunicerat ut visionen till dig och dina kollegor? 
Ge exempel?  

x Har du hört någon annan nämna Trafikverkets vision vid något tillfälle?  
Ge exempel. 

x Hur delaktig känner du dig i visionen? 
 

Del 2  

x Kände du till Trafikverkets strategiska mål sedan tidigare? 
Ge konkret exempel. 

x Hur förhåller du dig till målen? 

x Tydliggör chefen de strategiska målen? 
Ge exempel. 

x Är det något av målen som du upplever att det ligger större fokus på än övriga? 

x Hur delaktig känner du dig i målen? 
 
 

Del 3 

x Är din chef bra på att resursfördela? 
Ge exempel. 

x Är din chef tydlig med vad du ska prioritera i ditt arbete?  
Ge exempel. 



 
 
 
 
 

 
 

x Visar din chef ofta intresse för ditt arbete? 

x Har din chef tid att lyssna på dig? 

x Vilka beslut får du själv ta i ditt arbete och när måste du rådfråga, dvs. få hjälp av din 
chef? 
Ge exempel. 

x Vågar du ifrågasätta din chefs beslut? 

x Hur handlar chefen vid förslag från dig och dina kollegor? 
x Leder förslagen till förändringar? 

x Vid förändringar i organisationen - hur handlar din chef då? 

x Får du vara med och påverka vid olika förändringar i organisationen? 

x Hur stort inflytande anser du att du har i olika beslutsprocesser? 

x Beskriv din och din chefs relation? 
x Skulle du beskriva er relation som formell eller informell?  

x Märker man tydligt vem som är chef - eller är din chef som en i mängden? 

x Hur tycker du att en chef ska handla för att göra ett gott intryck på dig? 

x Brukar din chef hitta på något trevligt med dig och dina kollegor utanför 
arbetsplatsen? 
Ge exempel. 

x Skulle du beskriva din arbetsplats som en arbetsplats där det är ”högt i tak”? 

x Bidrar din chef till att det är den stämningen? 

x Hur ofta har ni möten? 

x Vilka kallas till dessa möten? 

x I vilken miljö har ni dessa möten? 

x Hur agerar din chef vid mötena? 

x Känner du dig delaktig i dessa möten? 

x Påverkar din chef kulturen på arbetsplatsen?  
Ge exempel. 

 


