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Abstrakt 

Uppsatsens titel:Ledarskap & efterföljelse: relationen mellan ledare & anställda på Lycamobile.  

Författare: Fiona Kagwa och Kajenther Vijayaganthan 

Nivå: Kandidatuppsats, 15hp 

Ämne: Ledarskap 

Handledare: Jan Öhrming 

Institution: Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande 

 

Idag finns det ingen entydig definition på vad ledarskap exakt är och vad det innebär. Det som 

alla befintliga definitioner om ledarskap har gemensamt är att det handlar om en process av 

påverkan där ledaren utövar sitt inflytande över sina underordnade. 

Begreppet ledarskap kan vid första anblick ses som ett klart och tydligt ämne som är enkelt att 

förstå. Detta är dock inte fallet när man fördjupar sig i ämnet och börjar inse att ledarskap är ett 

komplext begrepp som innefattar en mängd olika saker.  Hur man på bäst sätt utövar ledarskap är 

en delad uppfattning som kan vara helt skilda beroende på vem man frågar, ledaren eller 

efterföljaren. 

 

Med denna uppsats vill vi undersöka ledarskap i Lycamobiles svenska dotterbolag, med 

avseende på ledning.  Vidare vill vi undersöka relationen mellan ledare och medarbetare samt 

granska deras anpassning till den svenska företagskulturen. Uppsatsen är en fallstudie och 

bygger på en abduktiv metodtriangulering. Studien innehåller tre personliga intervjuer och en 

enkätundersökning. Det teoretiska referensramen utgörs bl.a. av path-goal teorin och teorin om 

situationsanpassat ledarskap. 

 
Resultatet påvisar att Lycamobiles ledarskap är väldigt auktoritärt och skiljer sig i ett hierarkiskt 

benämning ifrån det svenska företagskulturens ledarskap. De anställda på Lycamobile ser inga 

större problem med detta typ av ledarskap och majoriteten trivs bra med sitt arbete. Detta beror 

bland annat på att de flesta anställda och cheferna kan identifiera sig med varandra. Trots det 

finns det några som skulle föredra en mer transformativ ledarskap. 

 

 

Nyckelord: Ledarskap, efterföljare, kultur, Sverige,  
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Abstract 

Title: Leadership & followers: The relationship between leaders & employees at Lycamobile 

Authors: Fiona Kagwa and Kajenther Vijayaganthan 

Level: Bachelor thesis, 15hp 

Topic: Leadership 

Supervisor: Jan Öhrming 

Department: Södertörn University, School of Business Studies 

 

In this day of age there is no clear definition of what leadership is and exactly what it means. 

Though something that all existing definitions of leadership have in common is that, it is a 

process of influence where the leader exerts influence over their subordinates.  

The concept of leadership can at first glance be seen as a clear substance that is easy to 

understand. However, this is not the case when one delves into the subject and begins to realize 

that leadership is a complex concept which includes a variety of things. How to best exercise 

leadership is a divided perception that may be completely different, depending on whom you ask 

the leader or the follower. 

 

In this paper the aim is to explore the leadership within the company Lycamobile located in 

Sweden, with respect to management. Further, we examine the relationship between managers 

and employees and examine their adaptation to the Swedish business culture. This paper is a case 

study, based on adductive triangulation. The study inhabits three personal interviews and a 

survey. The theoretical framework consists for instance of the path-goal theory and situational 

leadership. 

 

The result demonstrates that Lycamobiles leadership is very authoritarian and differs from the 

Swedish business cultures leadership in a hierarchal manner. The employees at Lycamobile find 

no major problems with this type of leadership and the majority is happy with their work. This is 

partly because most employees and managers can identify with each other. Nevertheless, there 

are some who wish for the leadership to be more transformative. 

Key words: Leadership, followers, culture, Sweden. 
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Förord 

Vi vill tacka cheferna och ledarna på Lycamobiles kontor i Stockholm för avsatt tid och ett gott 

samarbete. Vi vill även tacka alla anställda på Lycambile i stockholm som har medverkat i vår 

enkätundersökning. Vi är tacksamma för de synpunkter  och råd som har lämnats från våra 

opponenter och vår handledare Jan Örhming.  

 

Stockholm den 9 januari 2013 

Fiona Kagwa och Kajenther Vijayaganthan 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att klarlägga uppsatsens forskningsområde gällande 

Ledarskap och efterföljelse. Vi kommer specifikt koncentrera oss på ledarskap och interaktion, 
som sker inom företag mellan ledare och anställda.  

 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap har länge varit ett intressant ämne inom områden liksom företagande och politik. 

Ledarskap kan definieras olika beroende på sammanhang. Vissa forskare anser att ledarskap 

handlar om egenskap eller beteende (trait), medan andra forskare menar att det handlar om 

informationsprocess eller relationell ståndpunkt (process) (Northouse 2010 sid. 1). 

Det som skiljer trait och process ifrån varandra är att de som definierar ledarskap med trait menar 

att ledare är något man föds till. Dessa forskare utgår ifrån att vissa individer har speciella 

karaktärsdrag eller kvalitéer som de är födda med. Dessa kvalitéer gör dem till naturliga ledare, 

man menar att det är just dessa kvalitéer som skiljer dem ifrån andra personer som inte är ledare. 

Ledarens egenskaper kan enligt Bryman vara fysiska drag som längd, personlighet t.ex. extrovert 

eller andra drag som intelligens etc. (Northouse, 2010 sid. 4). Andra forskare definierar däremot 

ledarskap med process. De menar att ledarskap är tillgänglig för alla då det handlar om 

interaktionen mellan ledare och efterföljare. Vem som helst kan vara ledare om denne kan leda 

en grupp individer mot ett gemensamt mål, det handlar om processen inte personen (Northouse, 

2010 sid. 5) Det talas idag om ledarskap som den mest avgörande för en organisations 

framgångar (Pettigrew, 2000 sid. 5) Det handlar om förändring och utveckling. Ledare har en 

förmåga att se helheten och de kan entusiasmera sina arbetare. Ledare är bra på att lyssna, 

kommunicera visioner och de är tydliga. Något som är viktig för en ledare är även att vara 

verklighetsförankrad, engagerad, omtänksam och positiv (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.14).  
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De förväntningar många har på chefer är att de ska bidra till att arbetsplasten är trivsam och att 

arbetet leder till personlig utveckling. Bra ledarskap innebär även etik, mångfald, jämställdhet 

och god arbetsmiljö (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.14).  

I företag är det chefer som anammar ledarrollen men det kan även finnas flera ledare i ett företag 

utan cheftiteln. Dock kan det inte finnas ledare utan efterföljare. Efterföljare är de som utför 

arbetet, det är dessa som måste acceptera ledarens påverkansförsök, utan dem finns det inget 

ledarskap (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.15).  

Den globala expansionen har medfört helt nya utmaningar inom ledarskap som företag idag är 

tvingade att bemöta. Det ställs helt nya krav för att lyckas och uppnå mål, skapa konkurrenskraft 

och etablera sig på en större marknad. Intressant i sammanhanget är hur företagskulturer skiljer 

sig åt mellan olika länder. Skillnaden ligger inte endast i vart företaget är placerat geografiskt 

utan även hos anställda i företaget. Detta beroende på hur internationell företaget är med 

avseende på personal. Exempel på skillnader som kan uppstå kan handla om motivation, 

belöning, maktutövning, ledarskap etc.  För mindre än tjugo år sedan har ledare inom företag 

arbetat i en mindre miljö men på grund av de snabba förändringar som kommer med 

globalisering har ledare tvingats bli mer situationsanpassade (Pettigrew, 2000 sid. 22). 

 

Som tidigare nämnts har den globala expansionen medfört nya utmaningar inom ledarskapet som 

företag idag är tvingade att bemöta. Detta påverkar självfallet relationen bland ledare och 

efterföljare . Lycamobile Sweden Ltd. Storbritannien är ett sådant företag som går igenom denna 

typ av global expansion. Lycamobile Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Lycamobile 

Sweden Ltd. Storbritannien.  De tillhandahåller tjänster inom mobil och IP- telefoni. Företaget 

valdes för att det passade bra för undersökning av ledare med avseende till anställda som 

tillsammans går igenom en expansionsfas. Med det menas de förändringar samt utmaningar som 

de bemötte under den globala expansionen. Företaget var inte väldigt omtalat strax efter start år 

2006 men under de senaste åren har omsättningen ökat ganska kraftfullt. Denna drastiska 

förändring är även en annan motivering till att det valda företaget blivit mer intressant för denna 

fallstudie.   
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1.2 Problemformulering 

De utmaningar som fler och fler företag tvingas bemöta på grund av global expansion ligger 

bland annat inom företagets ledarskap. Ledarskapet är avgörande för att göra lyckade 

företagsförvärv och för att kunna arbeta med nya grupper och samtidigt kunna leda dem trots att 

företagskulturerna skiljer sig åt. Dessa olikheter ställer krav på ledaren. Kunskap gällande 

aktuella skillnader och medvetenheten när det kommer till relationen och interaktionen mellan 

ledare och efterföljare är nödvändiga kriterier för en modern ledare (Pettigrew, 2000 sid. 22). 

Oavsett var man väljer att etablera sitt företag så är det relationen mellan företagsledare och 

medarbetaren som är avgörande.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser ledningen ut? Hur utövas ledarskapet? Hur ser förhållandet mellan chef/ledare och dess 

underordnade ut? Hur har ett utländskt företag som Lycamobile som redan har etablerat sig i 

Sverige hand om sina anställda? Uppstår det någon kulturkrock?  

1.4 Syfte  

Syftet är att undersöka relationen mellan ledare och medarbetare i Lycamobiles svenska 

dotterbolag. Vidare vill vi granska deras anpassning till den svenska företagskulturen.  

 

1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa undersökningen till marknadsföringsavdelningen samt 

försäljningsavdelningen.  Detta för att det är just dessa områden som är avgörande för företagets 

tillväxt och framgång. Vi avgränsar oss till det svenska verksamheten. Denna avgränsning görs 

för att få undersökningen praktiskt genomförbar då vi har tillgång till intervju samt besök hos 

deras bas i Stockholm. Tidsbrist är även en faktor till avgränsningen. Vi väljer även att endast 

föra en enkätundersökning hos de anställda i Stockholm. I denna studie återger vi de anställda 

även som efterföljare, underställda, underordnade och medarbetare. Två av de tre intervjuade har 

tilldelats kodnamn då de har valt att vara anonyma. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för undersökningens forskningsmetodik genom att 

beskriva de olika insamlingsmetoder och analysverktyg som kommer att användas 
Vid behandling av det empiriska materialet. Undersökningen är en fallstudie baserad på en 
abduktiv metodtriangulering och grundas på erkända teorier, intervjuer och en 

enkätundersökning. 

 

2.1 Forskningsdesign 
 

Fallstudier är ett tillvägagångssätt för samhällsforskning med avsikt att leverera ett djupgående 

beskrivning för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i särskilda 

fall (Denscombe, 2009 sid. 59). Fallstudie i form av personlig intervju valdes för att kunna föra 

en öppen konversation, där intervjuaren kan förvänta sig mer detaljerade och fylligare data. 

Denna typ av undersökning ger en omedelbar bekräftelse om respondenten talar sanning eller 

inte. Positivt med fallstudier är att det i undersökningen tillåter användandet av flera olika källor, 

data och forskningsmetodik (Denscombe, 2009 sid. 61). Informationen som vi har valt att 

använda oss av för att utföra undersökningar baseras dels på primärdata och dels på 

sekundärdata. Primärdata består av det information som erhållits genom de intervjuer som har 

gjorts och de enkäter som fyllts i. Sekundärdata består av det information som någon annan har 

skrivit, med det menas litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och annan forskning som berör 

ämnet ledarskap, organisation och kultur.  

 

Studien består i stora drag av fyra avsnitt. Först en presentation av de teorier som utgör en stor 

del av studien. Vidare presenteras det insamlade primärdatan som sedan tolkas och analyseras i 

förhållandet till syftet. Ytterligare orsak till valet av personliga intervjuer var att de intervjuade 

skulle få större utrymme att välja tidpunkt för genomförandet.  

 

Vi har valt att intervjua tre personer. Alla tre har ledande positioner men på olika platser i 

hierarkin. Två av dessa har chefs positioner, den ena är country manager i det svenska företaget. 

Den andre är marknadsföringschef i företagets marknadsföringsavdelning och den  
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tredje är marknads och försäljningsdirektör.  Vi har även utfört en enkätundersökning som 

delades ut till 15 av de anställda på kontoret i Stockholm. Dessa arbetar med försäljning samt 

marknadsföring av Lycamobiles produkter. 

Eftersom att ämnet ledarskap är stort och omfattande vill vi få ut mer innehållsrika och utförliga 

svar från respondenterna. Med det valda angreppssättet dvs. enkätundersökningen och 

intervjuerna, vill vi se hur det olika ledarskapen ser ut i handling vad gäller agerande och styrsätt 

och även hur de anställda ställer sig till det ledarskap som utövas.  

2.2  Forskningsansats 

Det finns två forskningsansatser, det induktiva och det deduktiva.  

Det induktiva synsättet innebär att man skapar teoretiska generaliseringar utifrån empirisk 

material. Induktion kallas även för upptäcktens väg och fördelen med den är att den kan skapa en 

ny kunskap. Dock finns det även nackdelar med Induktion som kallas för induktionsproblemet. 

Detta problem uppstår på grund av att den kunskap som skapas genom den endast är sannolik 

eller trolig (Birkler 2005, sid.73). 

 

En deduktiv ansats som även kallas för bevisets väg är när forskare utifrån en teoretiskt ram 

utvecklar påståenden och empiriskt testbara slutsatser. Svagheten hos denna ansats är att man 

inte kan skapa ny kunskap vilket leder till att deduktion sällan används som den enda 

forskningsansatsen (Birkler 2005, sid. 71). 

 

I denna studie kommer vi att använda oss av abduktion. Det är en forskningsansats som 

uppkommer när teori och empiri kopplas ihop genom både induktion och deduktion (Birkler 

2005, sid. 84). Vi kommer att börja studien med att välja ut lämpliga teorier som vi sedan 

ansluter till insamlad empirisk material. Efter det presenteras resultat med vissa justeringar av det 

teoretiska referensramen. Valet av teorier gjordes efter besök på kontoret samt intervju.  
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2.3 Metodtriangulering 

 

Forskare kan välja att använda sig av flera ansatser i sin undersökning. När man väljer att 

använda sig av olika metoder kallas det metodtriangulering. Det menas att man använder sig av 

flera olika tekniker för att samla in data och analysera. Genom att använda sig av flera olika 

tekniker och sedan kombinera dem kan forskare få flera synvinklar på undersökningen 

(Johannessen & Tufte, 2003 sid. 77). 

Genom att använda sig av flera olika datainsamlingstekniker anser vi att studiens tillförlitlighet 

ökar därför kommer vi att använda oss av metodtriangulering. Genom enkätundersökning samlar 

vi in data utifrån flera anställdas synvinkel vilket ger oss inblick på deras åsikter och upplevelser 

om ledarskapet på Lycamobile. Genom intervjuer med Lycamobile ledning i Sverige får vi 

relevanta information gällande deras syn på sitt eget ansvar som ledare.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att mäta det som avses mätas (May, 2001 sid.117-118), man fastställer hur 

användbar en data är för det valda ämnet. Detta kan klarläggas genom att man redogör för valet 

av datainsamling och hur den har gått till samt hur man valde ut intervjupersoner.  

Reliabilitet, kan beskrivas som exakthet och upprepbarhet (May, 2001 sid.117-118). Det är något 

som kan strävas efter men inte helt går att nås. Reliabilitet kan ibland även kallas för precision, 

ett uttryck som syftar på mätvärdets tillförlitlighet. Man kan öka reliabiliteten genom att spela in 

samtal under intervjun då det finns en risk för missförstånd och förvrängda ord vid renskrivning 

av anteckningar förda under intervjun.  

 

En faktor som ökar validitet i vår uppsats är att en undersökning genomförs där både chefer och 

efterföljare deltar, frågorna har strukturerats upp på ett sätt där information gällande 

medarbetares roller eller ledarskap ligger mer i fokus den enskildes roll. Det är relationen mellan 

ledare och efterföljare som eftersträvas då det är det som kan kopplas  

 



Södertörns Högskola      
Uppsats- FEK C 

- 12 - 
 

till studiens syfte. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor vilket även är ett sätt att öka 

validitet då det inte finns självklara svar som endast leder till ett resultat. En genomgång av 

befintliga teorier samt återkopplig till dessa är även det validitetsförhöjande.  

 

2.5 Datainsamling 

 

Större delen av den litteratur som vi använt oss av i detta arbete kommer från publicerade källor. 

Främst från skolans bibliotek. Där har vi funnit böcker genom Södertörns Högskolas 

webbaserade sökkatalog. Vi har sökt efter titlar och lämpliga böcker inom ledarskap, 

organisation, kultur och forskningsmetodik. Vi har även valt att söka på internet och andra 

artikeldatabaser. 

 

Intervjufrågor har utformats utifrån den valda litteraturen, samt utifrån besöket på kontoret där 

chefen gav implikationer på att vara en auktoritär ledare vilket gjorde att vissa frågor 

formulerades om. Vi ställde olika frågor till de tre intervjuade med anpassning till deras 

positioner och ansvarsområden, samt deras uppfattning om ledning. Anledning till att vi valde 

personliga intervjuer är på grund av att vi kunde förtydliga frågorna om det behövdes, vi kunde 

ställa följdfrågor och fånga in en respondents personliga åsikter och upplevelser. Vi hade även 

möjligheten till att ställa öppna frågor och på så sätt undvika ja och nej svar. Formen på intervjun 

blev därför halvstrukturerat.  

Halvstrukturerad betyder att förslag till relevanta frågor redan finns nedskrivna innan intervjun 

äger rum. Trots det ska det finnas möjlighet att justera och ändra intervjufrågorna under 

intervjuns gång utifall att situationen kräver att frågorna formuleras om. Liksom andra data 

insamlings metoder finns det både för och nackdelar med Intervjuer. Fördelarna är att det ger 

mer flexibilitet, vilket gör det enkelt att ställa spontana följdfrågor, det ger möjlighet till att 

observera den intervjuades reaktioner (Denscombe, 2009 sid. 267‐269). 

Nackdelarna med intervjuer är att de kan vara tidskrävande samt att de representerar en mindre 

urval. Intervjuaren kan även påverka respondenten omedvetet (Denscombe, 2009 sid. 246). 
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Gällande valet av intervju personer, var ledarna inom företaget de självklara personerna. Vi ville 

finna de med mest influens i företaget och kontaktade därför de ansvariga på marknadsförings- 

och försäljnings avdelning samt chefen för hela Lycamobiles Svenska företag beläget i 

Stockholm.  

 

Vi har genomfört personintervjuer med Mohamed Ali Amari som arbetar som Country Manager 

i Lycamobiles svenska företag. Han och majoriteten av de anställda är från Jemen. Vi har även 

intervjuat Malik som är marknadsföringschef och ursprungligen är ifrån Sri Lanka. Slutligen har 

vi även intervjuat Martin som är Försäljnings- och marknadsförings direktör i företaget. Han är 

född och uppväxt i Sverige.  

 

Varianter av intervjuguide valdes för genomförandet av intervjuerna (Bilaga 1-3). Intervjuguide 

skall enligt vår syn tänkt att ha två delar. Den ena ska ge en känsla och uppfattning om personen 

och en bild av dennes arbetslivserfarenhet och utbildning. Detta besvaras genom frågorna om 

t.ex. arbetslivserfarenhet, motivation och mål i arbetslivet. Den andra delen har en konkret fokus 

på specifika kompetenser med syfte att ta reda på hur personen arbetar och fungerar i olika 

situationer samt hur denne har lyckats i sina tidigare arbeten.  

 

Med intervjuguiden i åtanke genomfördes två av intervjuerna på företagets kontor på Götgatan i 

Stockholm. Respondenterna blev meddelade om vilken undersökning arbetet rörde sig om samt 

vilka frågor som kunde förväntas. En intervju genomfördes hemma hos en av respondenterna. 

Under två av intervjuerna användes en bandspelare med respondenternas medgivelse samt fördes 

det anteckningar på alla tre intervjuer.  

 

Som tidigare nämn består även studien av en enkätundersökning, frågeformuläret konstruerades i 

Word dokument. Enkätfrågorna var enkelt utformade med fem kryss alternativ. Alternativ 1 var 

mycket bra och alternativ 5 mycket dåligt. Då alla inte talar svenska hade vi flera kopior med 

engelsk översättning. Den sista frågan som konstruerats var övriga synpunkter eller kommentarer 

(se bilaga 4). Det var 15 anställda totalt som valde att svara på enkäterna alla dessa var män med 

utländskt bakgrund, majoriteten av dessa var asylsökande från Jemen med liten eller ingen 

erfarenhet av svensk arbetskultur. 
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Vi ingen egentlig struktur i åtanke vid valet av anställda, utan delade ut dem till alla som befann 

sig på plats i kontoret. Detta kallas för bekvämlighetsurval ”convenience or accidental 

Sample” med det menas att man använder sig av det man har tillgång till (Trost 2007, sid. 31).  

 

2.6 Metodkritik  

Vår metod har flera nackdelar. Det första är tidsramen för studien som bidragit till att endast ett 

visst antal intervjuer har hunnits med, så uppföljning har inte varit möjligt. En annan nackdel är 

att det var svårt att få en längre intervju med respondenterna, då intervjuerna avgränsades till ca 

30 minuter. Enkätundersökning av efterföljarna kan vara en nackdel då inga öppna personliga 

svar erhålls, istället ät det mer slutna allmänna svar som ges.  

En nackdel är också att vi valde att använda oss av bekvämlighetsurvalet vid val av 

respondenterna i enkätundersökningen. Det bidrar till att vi inte får synpunkter ifrån alla 

anställda på företaget och istället får utgå endast utifrån de valda respondenternas uppfattning 

gällande ledarskapet på Lycamobile.  

 

 

2.7 Bearbetning av materialet  

Under kapitlet empiri och analys har vi valt ut rubriker som kan kopplas till teorin, detta för att 

skapa en strukturerad analys. Vi presenterar de slutsatser vi har kommit fram till med 

undersökningen i avslutningen samt ger förslag till fortsatta studier. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi bland annat att förklara skillnaderna mellan ledarskap och chefskap 
även förklara ordet efterföljare och dess betydelse, samt redogöra för pathgoal -teorierna och 

situationsanpassat ledarskap. Efter det beskrivs Företagskultur och svensk företagskultur.

 
 

3.1 Val av teorier 

Två teorier som naturligt passar in i studien är path-goal teorin och situationsanpassat 

ledarskapsteori. Dessa två teorier lades till för att de förklarar hur effekten av en ledares beteende 

varierar i olika situationer samt hur det kan påverka efterföljarnas sätt att arbeta. Efter vårt be sök 

hos Lycamobiles huvudkontor i Stockholm blev valet av ytterligare teorier mer tydligt. Vi 

kopplade in ytterligare teorier som stämde överens med det data vi fick på plats och som därmed 

kom att bidra till en utförligare analys. Dessa teorier presenteras under rubriken teoretiskt 

referensram längre fram i uppsatsen. Teorierna som lades till faller under ämnesområden som 

ledarskap, efterföljelse och kultur. Anledningen till att dessa lades till är för att de ger en mer 

noggrann och tydlig förklaring till ämnet Ledarskap och efterföljelse inom en företagskultur samt 

att de förtydligar syftet med uppsatsen. Det går även att dra direkta kopplingar mellan innehållet 

inom dessa teorier med svaren ifrån intervjuerna och enkäterna.  

 

3.2 Definitioner av ledarskap 

Det finns många definitioner om ledarskap och inte alla forskare håller med varandra gällande 

dess definition. Enligt Bennis är det ”processen genom vilken en agent får en underordnad att 

bete sig i önskad riktning” (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.16). Han menar att fokus ligger på 

styrning av individen medan Roach och Behling anser att det handlar om påverkan av en grupp 

”den inflytandeprocess genom vilken man får en organiserad grupp att uppnå sitt mål” 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.16). En annan ledarskapsforskare vid namn Bass menar att 

ledarskap handlar om att transformera efterföljare att skapa en vilja inom dem till att lyda 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid. 16).  

Ledarskap kan ses som en process där ledaren influerar efterföljare till en gemensam mål. På 

detta sätt är ledarskap inte ett individuellt ting utan någon som påverkar och även påverkas. Att 



Södertörns Högskola      
Uppsats- FEK C 

- 16 - 
 

kunna influera är ett måste utan influens finns inte ledarskap, utan en relation mellan ledare och 

efterföljare kan man inte tala om ledarskap (Northouse, 2010 sid. 3).  

 

3.2.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Distinktionen mellan transformativ och transaktionellt ledarskap kan spåras tillbaka till James 

Burns (1978) (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.30). Transaktionell ledarskap är när relationen 

mellan ledare och efterföljare i huvudsak är instrumentell. Detta ledarskap är det som mest liknar 

chefskap, här sker utbyten mellan ledaren och efterföljaren i form av materiella belöningar t.ex. 

lön, anställningstrygghet och bonus. Detta för att få den anställde/efterföljaren till att 

rutinmässigt utföra sitt arbete och bidra med arbetskraft (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.30). 

Transformativ ledarskap är det ledarskap som skapar engagemang och inspiration bland 

medarbetare och leder dem mot en riktning av utveckling och förändring. Burns menar att inom 

transformativt ledarskap förväntas ledaren motivera genom att inspirera (Sveningson & 

Alvesson, 2010 sid.30). Flera forskare som Peters och Waterman (1982) håller med Burns och 

betonar att flera företag ledda av transformativa ledare blivit framgångsrika då ledarskapet bidrar 

till entusiastiska medarbetare som gärna jobbar för företagets bästa. Enligt Bernard Bass finns 

det tre punkter som kännetecknar en transformativt ledarskap. 1) Ledare gör 

medarbetare/efterföljare medvetna om det som kan uppnås med hjälp av sin ansträngning. 2) 

Ledaren får efterföljarna att sätta sina egna intressen mer åt sidan och i första hand fokusera på 

företagets intressen. 3) Skapa en känsla av delaktighet och självförverkligande hos efterföljarna, 

vilket i sin tur triggar motivation hos dem (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.31). 

 

3.2.2 Chefskap och ledarskap 

”Chefskap kan få saker och ting utförda av andra genom de traditionella aktiviteterna planering, 

organisering, övervakning och kontroll, utan att bekymra sig alltför mycket om vad som 

försiggår i folks huvuden. Ledarskapet däremot är främst upptaget av vad folk tänker, tycker och 

känner och hur det kan kopplas till miljön, till avdelningen och till arbetet/uppgiften” 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.33). 
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Som nämnd ovan under rubriken transformativt och transaktionellt ledarskap menar flera 

ledarskapsforskare att transaktionellt ledarskap egentligen handlar om chefskap. Medan 

allmän/riktigt ledarskap är transformativt ledarskap. Vad är då chefskap? Det är en ”... 

traditionellt, administrativt planering och budgetarbete under stabila och förutsägbara 

förhållanden.” (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.31) Ledarskap är däremot ”... en fråga om 

etablering av övergripande orientering genom inspirerande kommunikation och agerande.” 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.31). 

Bennis och Nanus (1985) skiljer på ledare och chefer på så sätt att de menar att chefer gör saker 

rätt och ledare gör rätt saker (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.31). Vissa säger också att det är 

vad man leder som avgör vilken titel man får, chefer leder saker medan ledare leder människor. 

Chefer svarar på frågor som Hur? och När? Medan ledare svarar på frågor som Vad? och Varför? 

Grint menar att chefskap handlar om att hitta verktyg för att lösa redan befintliga problem ifrån 

förr, medan ledare hittar lösningar på nya okända problem.  

 

3.3 Definition av efterföljarskap 

”Efterföljaren. Den aktör gentemot vilken ledarskapet utövas...” (Sveningson & Alvesson, 2010 

sid.42). 

Eftersom att ledarskap handlar om inflytandeprocesser och relationer är det också viktigt att 

studera efterföljarna för att förstå ledarens utövanden och påverkan. Många gånger har 

efterföljaren betraktats som passiv, detta på grund av att det i organisationer ofta är ledaren som 

formulerar visioner och driver företaget framåt. Dock kan ett företag inte drivas framåt utan folk 

som arbetar för dess utveckling och en ledare trots att de är företagets ansikte utåt kan inte vara 

ledare utan efterföljare.  

Forskare som Huges (2006) har upptäckt att framgången av ett företag ligger i ledare och chefers 

förmåga att skapa motivation och arbetstillfredställelse i sina anställda vilket i sin tur leder till 

produktivitet (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.42-43). 

  

Efterföljaren är mottagare av ledningsinflytande. Den traditionella synvinkeln hävdar att det är 

ledarens stil, egenskaper och beteende som är resultatet av efterföljarens agerande. Forsk ning 

menar att ledarens sätt att motivera kan ha en direkt påverkan på efterföljarens lojalitet. En glad 
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efterföljare brukar resultera till en hjälpfull efterföljare. Huges menar att arbetsmoralen hos 

motiverade efterföljare ökar och bidrar till bättre prestation (Sveningson & Alvesson, 2010 

sid.44). 

 

3.4 Ledarskap skapad av efterföljare 

 

I stort sett är det efterföljarna som avgör vad ledarskap är och hur man förhåller sig till det. Som 

nämn ovan, kan det inte finnas någon ledare utan efterföljarens tolkning och tillskrivning 

gällande dess betydelse. Det finns tre teorier gällande hur efterföljare skapar ledare. Dessa är  

 

psykodynamiska perspektiv, romantisering av ledarskap och social identitetsteori och 

efterföljarskap (Sveningson & Mats Alvesson, 2010 sid.48). 

 

Psykodynamiska perspektivet handlar om hur efterföljare skapar ledare genom projicering (att 

tillskriva fantasier, drömmar och ideal till en annan individ) eller överföring (att man som vuxen 

anammar rollen av barnet och förhåller sig till en individ som om de vore en förälder) dessa 

psykodynamiska föreställningar har en tendens att framträda när man upplever kriser eller under 

perioder av osäkerhet. Det är under dessa perioder som människor tycks ha det lätt för att 

underordna sig.  

Lipman-Blumen (2005) menar att genom att skapa en symbol för hopp reduceras oron och 

osäkerheten (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.49). Genom att anamma det psykodynamiska 

perspektivet har efterföljarna automatiskt skapat en ledare på en nivå högre än dem själva. 

Lipman-Blumen menar att projicering och överföring skapar farliga ledare som kan utnyttja oro 

och osäkerhet för egen vinning (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.49). 

 

Romantisering av ledare handlar om efterföljarens vilja till att tro att företag eller organisation 

kontrolleras av specifika individer. De bortser därför ifrån omvärldsförhållanden, inre 

organisatoriska komplex, sin egen roll i företaget etc. Efterföljaren skapar ledaren och tillskriver 

honom en viss makt, ansvar och förmåga att skapa resultat (Sveningson & Alvesson, 2010 

sid.50). Romantisering av ledare kan kopplas till fenomenet kändischef, där man skapar en image 
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till ledaren där de får verka som ansiktet utåt. De kan symbolisera nytt hopp t.ex. Ikea med 

Ingvar Kamprad.  

 

Social identitetsteori och efterföljarskap handlar om hur man identifierar och kategoriserar sig 

själv. Det kan handla om nationalitet, kön, etnicitet, position på arbetsplatsen eller profession.  

Det handlar om hur sociala identiteter kan påverka hur man tänker men även hur man förhåller 

sig till andra. Detta leder till ett ”vi och dem” tänkande.  

Social identitet särskiljs inte ofta ifrån prototyper, man letar sig till den grupp som man anser sig 

bäst kunna identifiera sig med. Det som anses vara mest prototypsikt anses även vara mest 

inflytelserikt och man placerar det i en ledarposition. Denna föreställning leder till att efterföljare 

väljer ledare som mest liknar dem, som de bäst kan identifiera sig med.  

Denna bild av ens egen identitet kan även vara kulturellt besläktat. Kultur har bidragit till hur 

ledare anses, vad som utgör en bra ledare kan handla om fysik eller beteende. Det blir lätt att bli 

en efterföljare om man har en ide om hur ledaren är och sedan ser en person som besitter de drag 

man tänkt sig (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.51-53). 

 

”... hur vi uppfattar ledare och ledarskap inte bara är ett resultat av ledaren förment naturliga 

egenskaper utan också en fråga om efterföljarnas tankemönster och kulturellt stöpta bilder eller 

föreställningar om ledare och ledarskap” (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.53). 

 

Enligt Kelley kan man sätta titel på efterföljelse. Han har delat in dem under fem titlar: De första 

är fåren de är passiva och låter ledaren tänka åt dem samt motivera dem. Ja-folket är på ledarens 

sida och även positiva, de liknar fåren på så sätt att de vill att ledaren tänker åt dem och 

motiverar dem men utser sig själva som utförare, de arbetar energiskt och vill gärna få fler 

uppgifter ifrån chefen. De alienerade har negativ energi, de tenderar till att vara skeptiska men 

har sällan egna förslag att komma med. De ser sig själva som tillräckligt modiga att stå upp mot 

chefen. Den fjärde titeln är Pragmatikerna de tycker att inte att det är värt att reagera på allt utan 

sparar energi och utför det arbete de måste. Stjärnföljarna är de som tänker själva, de är aktiva 

och har positiv energi. De utmanar ledaren och ger konstruktiv kritik där det behövs. Dessa kan 

även kallas ”högra hand” eller ”personen man går till” (Kelley, 2008 sid. 8). 
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Andra teorier som är värt att nämnas är kontingensteorierna om effektivt ledarskap, som 

förklarar varför effekten av en ledares beteende varierar i olika situationer och omgivningar 

(Yukl, 2006 sid. 214). Nedan nämns två kontingensteorier nämligen, ledarskapsteorin path-goal 

och situationsanpassat ledarskap.  

 

3.5 Ledarskapsteorin path-goal  

Path-goal-teorin är utvecklad för att förklara hur en ledare kan påverka sina underställdas 

prestationer, tillfredsställelse och motivation (Yukl, 2006 sid. 218). Enligt House (1971) kan 

ledaren motivera sina underordnade genom att erbjuda dem belöningar för arbetsrelaterade mål 

som uppnåtts, även klargöra vägen till målet och ta bort eventuella hinder som kan uppstå för att 

nå målet, samt se till att ge ökad tillfredsställelse hos de underordnade under måluppfyllelsen.  

I path-goal- teorin finns fyra olika ledarskapsbeteenden beskrivna som passar i olika situationer 

(Yukl, 2006 sid. 219).  

Directive leadership/Styrande ledarskap: Ledaren har en struktur där denne klart och tydligt 

säger till de underordnade vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.  

Supportive leadership/Stödjande ledarskap: Ledaren tar hänsyn till sina underordnades behov 

och välfärd, och skapar en vänlig atmosfär på arbetsplatsen.  

Participative leadership/Deltagande ledarskap : Ledaren för diskussioner med sina 

underordnade, tar del av deras åsikter och använder de i beslutsfattanden.  

Achievement-oriented leadership/Prestationsorienterat ledarskap : Ledaren sätter höga mål för 

sina underordnade och förväntar sig att deras prestationer ska förbättras. Ledaren visar även 

förtroende för att de underordnade ska klara av att leva upp till de höga kraven (Yukl, 2006 sid. 

219). 

 

3.6 Situationsanpassat ledarskap  
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Situationsanpassat ledarskap är en teori framarbetad av Hersey och Blanchard (1977) som tar 

hänsyn till de underställdas mognadsgrad inför en viss arbetsuppgift vid va let av 

ledarskapsbeteende (Yukl 2006, sid. 223). 

Det finns fyra mognadsgrader (M1-M4), där M1, har lägsta mognadsgraden och M4 har högst 

mognadsgrad. Dessa mognadsgrader kan kopplas till fyra ledarskapsbeteenden (Yukl, 2006 sid. 

223). 

Maturity1, Instruerande ledarskap: Underordnade har så pass låg mognadsgrad att ledaren måste 

ge detaljerade och specifika instruktioner av arbetsuppgiften. De får sedan övervaka noggrant 

hur genomförandet sker. Denna ledarskapsstil passar när de finns oerfarna underordnanden eller 

om situationen kräver det.  

Maturity2, Säljande ledarskap: Underordnade har relativt bättre mognadsnivå men ledaren har 

fortsatt uppsyn över sina underordnade även om arbetsinstruktionerna minskar. Ledaren förklarar 

dessutom de beslut han tar, överlägger med de underordnade och agerar för att de ska utvecklas. 

I situationer när de underordnade är relativt erfarna lämpar sig detta ledarskapsbeteende, där 

ledaren agerar motiverande.  

Maturity3, Uppmuntrande ledarskap: Underordnade har bra mognadsgrad vilket medför till att 

ledaren integrerar de underställda i beslutsprocessen och uppmuntrar dem i arbetet. Ledaren ger 

mer socialt och känslomässigt stöd än rena instruktioner om hur arbetet ska utföras. Det är en 

ledarskapsstil som är lämplig när de underordnade är mer erfarna och kompetenta. 

Maturiy4, Delegerande ledarskap: Underordnade har riktigt bra mognadsgrad vilket gör att 

ledaren inte behöver ge arbetsinstruktioner eller behöver bevaka genomförandet av uppgifterna. 

De underordnade har själva ansvaret att fatta beslut och lösa problem. Ledaren behöver inte 

heller ge stöd eller uppmuntra de underordnade då dessa har tillräckligt med självförtroende för 

att klara av arbetet på egen hand. När ledaren har underordnade som är väldigt erfarna, 

kompetenta och dessutom har ett intresse för arbetet, är det lämpligt att lämna över ansvar (Yukl 

2006, sid. 224). 

 

3.7 Företagskultur 
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Det finns direkta kopplingar mellan ledarskap och dess påverkan av företagskultur då det 

märkbart utgör en del av kulturen och strukturen. Genom att studera företagsskultur försöker 

man hitta faktorer i företaget som kan hjälpa till att beskriva, förklara och förutsäga de anställdas 

beteende i företaget. 

”Begreppet organisationskultur växte fram ur insikten att organisationer är symbolbärande 

miljöer som kan betraktas som en socialt skapad verklighet eller gemensamt meningssystem” 

(Henning Bang, 1994 sid. 15). 

Bangs citat kan med andra ord tolkas som att medlemmarna i ett företag med tiden och genom 

upprepad samverkan skapar sig en verklighet och en uppsättning normer och värderingar som är 

specifika för just det företaget. Som exempel på definitioner av kulturbegreppet kan man 

använda sig av tre definitioner från tre viktiga antropologer: 

1. Att kultur är ett system av normer för hur man ska uppfatta, tro, utvärdera och handla. 

Kultur består av allt som man måste ha kunskap om eller tro på för att fungera på ett sätt 

som är acceptabelt för dess medlemmar (Goodenough, 1974 sid.41). 

2. Att kultur inte bör betraktas som komplexa konkreta handlingsmönster- sedvänjor, sätt att 

utföra något på, traditioner, vanemönster- som i stort sett har varit fallet idag, utan hellre 

som en uppsättning styrmekanismer planer, föreskrifter, regler, instruktioner som styr 

beteendet (Geertz, 1973 sid.44). 

3. Att kulturer är ett system (av socialt överförda handlingsmönster) som förbinder 

mänskliga samhällen med deras ekologiska grunder (Keesing, 1974 sid. 75). 

Precis som ledarskap finns det olika definitioner för företagskultur och en av dem har 

formulerats av Edvard H Schein, professor i psykologi, lärare vid MIT Sloan School of 

Management. Han är även en av världens ledande forskare inom ledarskap och företagskultur. 

Han ser kulturen som ett mönster av delade underförstådda antaganden där man löser sina 

problem med extern anpassning och intern sammanhållning (E H Schein, 2009 sid. 27). En 

annan definition beskrivs av Sten Philipson, docent vid Uppsala universitet och forskare inom 

etik och värderingar. Han anser att kulturen består av värden som är grunden för företagets 
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agerande mot kunder och andra intressenter, men även det interna kroppsspråket som uppstår 

bland chefer och medarbetare (Philipson, 2004 sid. 52). En förenkling av både Scheins och 

Philipsons definition av företagskultur kan se ut såhär: 

 

"Kultur är ett kollektivt inlärt handlingsmönster som utgår från våra gemensamma värderingar, 

attityder, övertygelser och normer" (http://www.visiontakeoff.com, sid. 6). 

 

Man kan konstatera att alla företag har någon form av kultur, mer eller mindre medvetet, mer 

eller mindre värdeskapande. Man kan då slå fast att kulturen är starkt sammankopplat med 

ledarskapet och att olika faktorer såsom företagets ålder, storlek och b ransch är viktiga element. 

Vidare visar modern undersökning att tydlig kultur och levande värderingar har en stark 

koppling till ekonomiskt resultat (http://www.visiontakeoff.com, sid. 20).  

 

Inom svensk företagskultur ses lojalitet mot en arbetsgivare inte som en dygd och svenskar 

tvekar inte att byta om de tror att det förbättrar deras självförverkligande. Ett företag är dock inte 

en tillfällig organisation utan utgör medel för att generera stabilitet och kontinuitet. Svenskar är i 

allmänhet väldigt villiga att acceptera förändring, bara denna förändring inte äventyrar känslan 

av trygghet. Svenskar ses som bra problemlösare och de gillar att experimentera. Inom företag är  

 

det möjligt att lära genom att experimentera för att det råder en allmän optimism om människors 

initiativförmåga, ambition och ledarskapskvaliteter (Bjerke, 1998 sid. 240-241).  

 

Svenskt ledarskapsstil är delaktiv, vilket innebär att cheferna är mer individorienterade och ser 

på den roll som människor har. Den är även mindre formell och inte lika noggrant definierat. 

Organisationsstrukturerna är ofta diffusa och kan uppfattas av utomstående som mångtydiga. Två 

egenskaper i kulturen är att människor litar på varandra tvärs över hierarkin och noggrann 

övervakning värderas som något negativt (Bjerke, 1998 sid. 246-247).  Auktoritet och ansvar 

sprids neråt i organisationen. Folk får fatta sina egna beslut och lagarbete uppmuntras. Svenska 

chefer väljer lite själv hur mycket de vill lägga sig i.  

 

 

http://www.visiontakeoff.com/
http://www.visiontakeoff.com/
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4.  Resultat 
 

I detta kapitel beskriver vi företaget Lycamobile, sammanfattar intervjuerna 
med Country Managern Mohamed Ali Amari, marknadsföringschefen Malik, försäljnings- och 

marknadsförings direktör, Martin och avslutar med att presentera svaren på 
enkätundersökningen. 

 
 

4.1 Lycamobile 

Lycamobile är ett aktiebolag som inte är börsnoterat. De bedriver tjänster inom mobil och IP-

telefoni. Under 2006 lanserade Lycamobile sitt mobila varumärke. Sedan dess har de vuxit 

snabbt och i nuläget har de 20 miljoner kunder i 16 länder bl.a. Storbritannien, Danmark, Norge, 

Sverige och USA (www.allabolag.se). Deras huvudsakliga målgrupp är kunder med utländsk 

bakgrund. Detta för att det är de som ringer mest internationellt.  

De arbetar utefter två kanaler i dagsläget. Tidigare skötte de både marknadsföringen samt 

försäljningen av sin produkt på en kanal som kallas traditionella kanalen. Denna kanal berörde 

allt som pågick på fältet. Arbetet var framförallt utdelning av kostnadsfria simkort med 

reklamblad till framtida kunder runt om i landet samt distribution av värdebevis i olika valörer 

till de olika butikerna som tog del av marknadsföringen av produkten samt försäljningen av den. 

Den andra kanalen som påbörjades år 2012 heter den professionella kanalen. Här handlar det 

inte om att jobba på fältet utan mer om kontorsarbete där man istället har direkt kontakt med 

företagskedjor som Pressbyrån, Willys, ICA, olika ATG-ombud, etc. Dessa två kanaler är 

menade att komplettera varandra för att ytterligare förstärka företagets identitet.  

 

I Sverige har Lycamobile för närvarande 220 000 hundratusen kunder. Hela koncernen har för 

närvarande 20 miljoner kunder. De har aldrig tagit banklån utan allt kapital investeras av ägarna 

av Lycamobile. Deras vision och mål är att vara i världsklass inom den trådlösa 

telekommunikationen. De har även som mål att nå upp emot 230 miljoner globalt, expandering 

till andra branscher är också något som önskas. Lycamobile är relativt ny i Sverige men har trots 

det lyckats bli väldigt framgångsrika. De är ett företag som inte fallit under spekulation eller 

analys tidigare. Det har inte gjorts någon studie eller undersökning om dem trots sin stora 

framgång. 
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4.1.1 Intervju 1. Mohamed Ali Amir (se bilaga 1) 

Mohamed Ali Amir är Country manager för Lycamobile i Sverige. Han har jobbat på 

Lycamobile i fem år. Mohamed är ursprungligen från Jemen. Han kom till Sverige i mars 1992 

och har läst SFI och vuxenutbildning med inriktning multimedia. Han har tidigare jobbat hos 

Tumba bruk med tryckeri av sedlar. Han har även jobbat hos Nordea med kassaärenden såsom 

betalning av räkningar etc. Sedan 1999 har han jobbat inom telefonbranschen. Vid den tiden 

började försäljning av telefonkort i Sverige som användes för att ringa billigt utomlands från 

hemtelefon. Mohamed började som säljare av dessa telefonkort men har nu avancerat och tagit 

sig an positionen som country manager i Sverige, vilket innebär att han är chef/ansvarig för 

företaget.  

 

Vi träffade Mohamed på Lycamobiles huvudkontor på Götgatan. Vi fick lov av honom att spela 

in intervjun. Vi bad honom berätta lite om sina arbetsuppgifter. Han skrattade lite lätt och sa att 

en direktör gör allt vare sig det gäller planering, organisering eller kontrollering. Vi frågade om 

han kände till några skillnader mellan styrsättet i London och det i Sverige, med tanke på att det 

globala mötet nyss hade ägt rum. Han svarade att om man till exempel har någon ide som 

kommer att kosta pengar så måste han diskutera det med huvudbasen i London och höra med 

dem om det går att utföra. Han sade ”Jag är Sveriges direktör men det finns fortfarande chefer 

över mig”. Han sa också att i Sverige jobbar man alltid på att försöka anpassa samt utveckla sig 

efter svensk kultur, och inte bara svensk kultur utan även nordisk kultur. Vi frågade om denna 

anpassning handlade om marknadsföring eller om det gällde det administrativa. Han sa att de 

försöker med alla områden, allt som krävs för att nå bästa resultat.  

 

Vi frågade om deras personal och hur de gick till väga när de anställde dem, vilka faktorer som 

spelade roll. Mohamed svarade att de inte hade någon bestämd metod vid anställning av personal  

”Vi provade oss fram i början” sa han. Det var mest asylsökande med arbetstillstånd som de 

kontaktade först. Anledningen till det var att de kände till sina folkgrupper bäst av alla och det 

underlättade för dem att anställa. Det gynnar bara alla menar han. Många arbetsgivare tog inte 

emot asylsökande som arbetskraft vilket de valde att göra för att ge dem chansen. Vidare sa han 

att de inte diskriminerar någon folkgrupp utan accepterar alla då de jobbar med en produkt som 

är tänkt för alla. Han sa att det är ett sammanträffande att det finns så många i kontoret som delar 
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samma bakgrund, mycket av det menar han beror på att vänner eller bekanta till anställda söker 

sig till företaget. På grund av det har det resulterat till att det är många ifrån samma land som 

blivit anställda.  

 

Vi frågade om de anställda har fått gå någon typ av utbildning inom företaget. Mohamed svarade 

att de inte har gått någon speciell utbildning, utan att det finns en standardrutin som används hos 

alla Lycamobiles företag. Denna rutin hänvisar en nyanställd till att följa med en annan anställd 

som i sin tur lär upp den nyanställda. Vi frågade hur lönerna för de anställda såg ut. Mohamed 

svarade att det tidigare var månadslön som gällde och då brukade man även kontrollera om 

arbetet gick rätt till. I år har de dock sänkt den fasta grundlönen och lagt till provisionsbaserad 

lön, detta för att minska på kontrollbehovet och öka effektiviteten. De anställda har därmed fått 

chansen att bestämma och påverka lönen själva.  

 

Vi frågade vilken typ av ledare han anser sig vara. Han sa att de jobbar som ett team, ”alla delar 

i företaget måste fungera som de ska annars fungerar vi inte”. Om någon anställd har problem 

eller åsikter så får de gärna vända sig till honom, men han betonade att problemen måste vara av 

relevans och av en mer allvarlig natur, annars bör de vända sig till Malik som är 

marknadsföringschef. Vidare berättade Mohamed att de har after works där de anställda umgås, 

men betonade att han själv sällan går dit och umgås med dem. Han sa att det skulle vara konstigt 

då han är chef.  

 

4.1.2 Intervju 2. Malik (se bilaga 2) 

Malik är marknadsföringsansvarig på Lycamobile i Sverige. Han har studerat marknadsföring i 

hemlandet Sri Lanka. Malik ansvarar för den traditionella marknadsföringen i Sverige, som 

utdelning av kostnadsfria simkort med informationsblad på olika platser runt om i landet med 

direktkontakt med eventuella blivande kunder. Han försöker även lokalisera nya områden där 

man kan marknadsföra företaget.  

Han beskrev sig själv som en demokratisk ledare, motiverande samt stimulerande. Han anpassar 

sig efter situationen han befinner sig i för att effektivt lösa eventuella problem som kan uppstå. 

Vi frågade honom om de anställda och han berättade att man märkt att vinterperioden har varit 

en period som påverkat de anställda negativt. Detta för att majoriteten av personalen jobbar 
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utomhus med direkt kontakt med kunderna. Malik har bott i Sverige i flera år och han sa att han 

anser att Sverige har bättre förutsättningar jämfört med andra länder. Han menade att 

Lycamobile i Sverige har blivit framgångsrikt tack vare Sveriges mottagning av människor av 

multikulturell bakgrund.  

Vi frågade på vilket sätt de nyanställda kommer in i företagets rutiner. Han svarade att de får 

information om produkten samt får följa med en annan anställd som praktiskt visar hur arbetet 

går till innan de börjar jobba självständigt. Han lade till att de flesta anställda har utländsk 

bakgrund. Vi frågade även hur han själv arbetar, vilka uppgifter faller på honom? Malik svarade 

att det är han som tar emot de anställda på kontoret, det är även han som skickar ut dem på fältet 

och talar om för dem var de ska arbeta. Vidare är det också han som som lämnar över ansvaret av 

de nyanställda till de mer erfarna anställda på detta sätt behöver han själv inte övervaka dem. 

Vi frågade hur ledningen såg ut. Han berättade att ledningen i Sverige består av Mohamed, 

Sverigechef och försäljningsansvarig i Sverige, därefter kommer han själv och några andra 

ansvariga och de andra anställda direkt under dem.  

 

4.1.3 Intervju 3. Martin (se bilaga 3). 

Martin är en nyanställd försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Lycamobile i Sverige. Han 

är den enda i företaget som är född och uppvuxen i Sverige samt den enda personal som endast 

har erfarenhet av svensk företagskultur. Martin ansvar i företaget är att marknadsföra produkten 

genom direkt kontakt med olika butiker och grossister såsom pressbyrån, 7-eleven, ATG-ombud 

och liknande. Han började arbeta på Lycamobile i december 2012 och vid intervjun hade han 

endast varit där i en vecka. Martin är 35 år gammal, han beskriver sig själv som en entreprenör, 

han älskar att starta nya projekt och utveckla marknader.  

Han har utbildat sig på IHM Business School på Folkuniversitetet. Tidigare har han arbetat hos 

företag som Matting AB, Groupe SEB och GBC Scandinavia.  

Trots att Martin endast hade varit där en vecka hade han redan hunnit med Lycamobiles globala 

möte som äger rum i London varje år. Han förklarade att han upplevde företagskulturen som lite  
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annorlunda. Vid anställning fick han inte ett tydligt välkomnande, kontorsplats och tillgång till 

dator var inte ordnat åt honom. Han fick tillgång till dem först veckan efter sin ankomst till 

kontoret.  

Vi frågade Martin om sitt arbete som försäljnings- och marknadsföringsdirektör. Han svarade att 

marknadsföringen inte skiljer sig alltför mycket gällande individanpassning utan att det handlar 

mer om att vissa länder har större folkmängd, mer yta att marknadsföra på. Han tog London som 

ett exempel: de har fler taxin, mer folk, mer reklam som därmed blir sedd.  

Han menade att Sverige har lite långsammare utveckling, och har mindre befolkning med 

utländsk bakgrund.  Vi frågade Martin hur ledarskapet såg ut på kontoret och om han upplevde 

någon skillnad mot sina andra arbetsplatser. Han svarade att det är väldigt auktoritärt oavsett 

vilket land Lycamobile befinner sig i. Anpassning till svensk företagskultur hade inte gjorts och 

han menar att det skiljer sig när det gäller hierarkin. Han berättade att uppgifter gavs ut och varje 

gång man ville utföra något behövde man be om lov. Eget initiativ uppmuntras inte. Han sa att 

det kan kännas surt, speciellt om man inte är van vid ett utländskt styrsätt. Det är svårt att komma 

in i kulturen menade han. Vi frågade honom hur det gick på det årliga globala mötet i London 

och hur mycket information han fick om det innan sin resa. Han svarade att han varken fick 

någon information gällande själva mötet, vilka som skulle befinna sig på plats eller vad som 

skulle diskuteras på mötet, vilket fick honom att känna sig oförberedd.  

Vi frågade vad han tyckte om arbetsplatsen och om den på något sätt skiljde sig från hans 

tidigare arbetsplatser. Han svarade att kontoret var annorlunda, det pågick ständigt övervakning 

med kameror, och alla anställda hade brickor som de fick stämpla in med vid ankomst, vilket han 

inte upplevt tidigare. Det fanns heller inga namn på namnskyltarna på kontorsbordet, endast 

Lycamobiles logga. Han nämnde att ledarskapet även det var annorlunda och betonade det 

hierarkiska uppdelningen som finns. Han sa att det finns två ägare av Lycamobile och det är 

dessa två som bestämmer företagskulturen.  
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4.1.4 Enkät (se bilaga 4) 

Sammanlagt 15 anställda valde att svara på enkäterna. Alla dessa var män med 

invandrarbakgrund. Majoriteten av dem var från Jemen. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att 

de trivdes med sitt arbete. Vad gäller arbetsmiljön så tyckte en tredjedel av de tillfrågade om den 

väldigt mycket. En annan tredjedel tyckte att arbetsmiljön var helt okej och resten var neutrala 

till det. De tyckte att arbetsuppgifterna inte var så svåra att utföra och 14 av 15 tillfrågade trivdes 

bra med sina arbetsuppgifter. 

Det var några tillfrågade som var tveksamma till om de alls fick hjälp på arbetsplatsen av sina 

chefer och en respondent tyckte att man inte alls fick hjälp, dock ansåg ändå majoriteten att de 

får den hjälp de behöver. Majoriteten av de tillfrågade anställda trivs med kommunikationen och 

relationen de har med sina arbetskamrater. Med kommunikation menas även den information 

som ges till anställda som t.ex. om produkter. Sju av 15 tillfrågade tyckte att den information 

som gavs ut var väldigt bra, tre av 15 tyckte att det är någorlunda okej med informationsflödet på 

arbetsplatsen medan resten var nöjda med den information som gavs på arbetsplatsen. Många av 

de som svarade på enkäten tyckte att arbetsmiljön borde förbättras, de saknade mer professionell 

personal samt önskade mer frihet för egen planering på arbetsplatsen. Tio av 15 tillfrågade tyckte 

att ledarskapet var bra medan resten svarade ganska neutralt. De flesta tillfrågade ansåg att mer 

information behövdes kring lön och arbetsvillkor. Att man borde ha kurser för 

kompetensutveckling. En del ville även att ledningen skulle engagera sig mer i de anställdas 

vardag samt att ledningen borde berätta mer om företagets långsiktiga planering. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det sammanställda materialet både från 
Intervjuerna och enkätundersökningen. Detta i relation till de frågeställningar och 

Teoretiska referensramar är grunden för uppsatsen. 

 

 

5.1 Ledarskapet på Lycamobile 

Ledarskap handlar om inverkan och interaktion mellan tre element. Dessa tre är ledare, 

underordnade och situationen. Alla tre element är unika och har variabler som kan påverka 

ledarskapsprocessen.  

 

Lycamobile har tre ledare under titlarna chef och direktör. Mohamed berättade att han gör allt 

möjligt. Han utövar det som kan kallas chefskap, vilket innebär”... traditionellt, administrativt 

planering och budgetarbete under stabila och förutsägbara förhållanden...” (Sveningson & 

Alvesson 2010 sid.31). Han är en person som kan få saker och ting gjorda genom planering, 

organisering, övervakning och kontroll. Övervakningen kunde ses i form av kameror på kontoret 

samt instämplingsbrickor, och kontroll genom införandet av provision. Utbyten som detta mellan 

ledaren och efterföljaren leder den anställde till att rutinmässigt utföra sitt arbete och även 

försöka göra bättre ifrån sig vilket är ett tydligt kännetecken för transaktionellt ledarskap 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.30). Mohameds ledarskapstil faller även under Path-goal 

teorin. Enligt House kan ledaren motivera de anställda genom att erbjuda dem belöningar för 

arbetsrelaterade mål som uppnåtts (Yukl, 2006 sid. 218) vilket den nyinförda belöningssystemet 

hänvisar till. Detta menar House ökar tillfredsställelse hos de underordnade under 

måluppfyllelsen (Yukl, 2006 sid. 218). 

Att Mohamed kan beskrivas som en transaktionell ledare innebär att relationen mellan honom 

och de anställda i huvudsak är instrumentell (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.30). Hans 

ledarskap faller även under Path-goal-teorins titel Styrande ledarskap. Det betyder att han har en 

tydlig struktur där de anställdas uppgifter klart och tydligt har tillkännagjorts (Yukl, 2006 sid. 

219). Mohamed går sällan till after works då han är chef och menar att chefer inte socialiserar 

med anställda på fritiden vilket i sin tur låter som att han inte ser dem som jämlikar. Vissa  
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forskare säger att det är vad man leder som avgör vilken titel man får. Chefer leder saker medan 

ledare leder människor (Sveningson & Alvesson 2010 sid.31). Mohameds beskrivning av 

relationen med de anställda gör att han faller under titeln chef.  

Malik anpassar sig efter situationen när ett problem behöver lösas effektivt och ser sig själv som 

en situationsanpassad ledare. Hersey och Blanchard (1977) menar att det är en ledare som tar 

hänsyn till de underställdas mognadsgrad inför en viss arbetsuppgift vid valet av 

ledarskapsbeteende (Yukl, 2006 sid. 223). Malik sa att han kan vara demokratisk, motiverande 

eller stimulerande när det behövs. Detta beteende kan falla under titeln Uppmuntrande ledarskap 

som ligger på mognadsgrad 3 i teorin Situationsanpassad Ledarskap.  Det innebär att de anställda 

har bra mognadsgrad där de är mer erfarna och kompetenta, vilket leder till att ledaren integrerar 

de underställda i beslutsprocessen och uppmuntrar dem i arbetet. Ledaren ger mer socialt och 

känslomässigt stöd än rena instruktioner om hur arbetet ska utföras (Yukl, 2006 sid. 224). Det är 

kanske därför flera råds att vända sig till honom när problem behöver lösas. Malik faller även 

under titel delegerande ledarskap som ligger på mognadsgrad 4. Det är han som tar emot de 

anställda på kontoret, det är även han som skickar ut dem på fältet och talar om för dem, var de 

ska arbeta. Det är han som lämnar över ansvaret av de nyanställda till de mer erfarna anställda 

utan att behöva övervaka dem själv. Delegerande ledarskap handlar om att den anställdes 

mognadsgrad är så pass hög att tydliga instruktioner eller bevakning av genomförande inte 

behövs. Ledaren behöver inte ge den anställde stöd eller uppmuntran och de är tillräkligt erfarna 

att det är lämpligt att lämna över ansvar (Yukl, 2006 sid. 224).  

 

5.2 Lycamobiles företagskultur vs. Svensk företagskultur 

Det går att konstatera att alla företag har någon form av kultur. Vare sig medvetet eller inte. 

Kulturer är starkt sammankopplad med ledarskapet (http://www.visiontakeoff.com, sid. 20). 

Lycamobiles företagskultur är en som verkar skilja sig ifrån Sveriges. Martin som är den enda i 

företaget som är född och uppvuxen i Sverige samt den enda som endast har erfarenhet av svensk 

företagskultur konstaterade att så är fallet.  Han beskrev ledarskapet som auktoritärt och inte alls 

lik någon av de andra arbetsplatser han tidigare arbetat på. Vid anställning fick han inte ett  
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tydligt välkomnande, kontorsplats och tillgång till dator var inte ordnat åt honom. Bjerke skriver 

att svenskar i allmänhet är väldigt villiga att acceptera förändring, bara denna förändring inte 

äventyrar känslan av trygghet (Bjerke, 1998 sid. 240-241). Martin berättade att han kände sig 

oförberedd då han inte fick info gällande det globala mötet.  

Han arbetar som direktör och sa att han själv märker av en hierarkisk uppdelning på 

arbetsplatsen. Lycamobile styrs av två ägare som alltid har sista ordet. Han menar att någon 

anpassning till svensk kultur inte gjorts utan att det endast är dessa två individers kultursyn som 

efterföljs. Lycamobile har samma företagskultur oavsett vilket land de befinner sig i men enligt 

Bjerke är svensk ledarskapsstil delaktiv och mindre formell (Bjerke, 1998 sid. 246-247). Något 

som Lycamobile inte tagit hänsyn till. Eget initiativ uppmuntras inte, uppgifter ges ut samt får 

man be om lov om man vill utföra något. Enligt Bjerke är två egenskaper i Svensk företagskultur 

att man litar på varandra tvärs över hierarkin samt att noggrann bevakning anses vara något 

negativt. Dock har det inte hindrat Lycamobile ifrån att ha kameror på kontoret och 

instämplingsbrickor.  

Trots detta menar Mohamed att Lycamobile arbetar för att anpassa sig till svensk kultur, men 

även om han vill det är det inte han som har sista ordet. Han berättade att han har chefer över sig 

som bestämmer vad som kan implementeras och inte. Alla tre ledare på företaget talar om 

hierarki dock kanske inte alltid helt medvetna om det.  Mohamed är chef han berättade att de 

jobbar i team men menar att om en anställd skulle ha problem ska de helst vända sig till Malik 

först och om problemet sedan inte kan lösas så kan det föras vidare till honom. Det tar alltså ett 

tag innan den anställde direkt kan kontakta honom, då han även sa att problemet måste vara av 

”allvarlig natur”. Vid besöket var det tydligt att det var Mohamed som var ”huvudchef” det var 

han som visste mest om företaget och var den var på väg. Det var även han som hade direkt 

kontakt med huvudbasen i London. Trots det var han noga med att betona att han har chefer över 

sig, därför råder det ingen total frihet för honom. Det finns ett hierarkiskt hållning i företaget som 

kan tolkas inte endast utifrån det som nämnts ovan utan även utifrån Mohameds åsikt om att 

chefer inte umgås med anställda på fritiden. Även Malik pekar på ett hierarkiskt förhållningssätt 

då han beskriver företagets ledning, han nämner först Mohamed sedan, sig själv efter det, andra 

ansvariga (Martin) sedan säger han att de andra anställda kommer ”... direkt under oss”. Svenskt 

företagskultur är inte lika noggrant definierat.   
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Auktoritet och ansvar sprids neråt i företaget. Alla har möjlighet att  fatta egna beslut samt 

uppmuntras lagarbete (Bjerke, 1998 sid. 246-247). 

5.3 Ledning med hänsyn till anställda 

Huges skriver att ett företags framgång ligger i ledare och chefers förmåga att skapa motivation 

och arbetstillfredställelse. Han menar att det är det som leder till produktivitet (Sveningson & 

Alvesson, 2010 sid.42-43). Lycamobile anställer främst personer med utländsk bakgrund. 

Mohamed sa att de flesta är asylsökande med arbetstillstånd. Enligt Mohamed har företaget inte 

något bestämt struktur vid anställning han menar att de inte diskriminerar någon folkgrupp men 

anledningen till att de flesta anställda kommer ifrån samma land är på grund av att man redan 

känner till deras folkgrupper, han sa att ”det gynnar alla”. Detta liknar den Sociala 

identitetsteorin där man letar sig till den grupp som man anser sig bäst kunna identifiera sig med 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.51-53). 

Mohamed menar dock att det är ett sammanträffande att det finns många anställda med samma 

kultur. Han säger att de vill ge asylsökande chansen till arbete då många andra företag vägrar. En 

annan anledning är att vänner introducerar vänner och på så sätt resulterar det till att det blir fler 

från samma kultur.  

 

5.4 Anställda med hänsyn till ledning 
 

På många sätt är det de anställda som avgör vad ledarskap är och om den är bra. Det är svårt att 

tala om chefer utan att nämna anställda. Lycamobile i Stockholm har ca. 20 anställda varav 15 

svarade på enkäten. Enligt enkätundersökningen var det inte många som hade något negativt att 

säga om ledningen eller trivseln i stort. Om detta beror på kultur kan man ifrågasätta men något 

som de flesta svaren tydde på var att man hade ledaren i högt anseende. Trots att majoriteten 

trivdes bra med ledningen var det ändå vissa som svarade att de inte fick hjälp på arbetsplatsen 

samt ingen information. Då majoriteten svarade att ledarskapet var bra utan att klaga på 

arbetsmiljön finns det misstanke om att det kan handla om det Psykodynamiska perspektivet. 

Detta då en av ledarna själv (Malik) beskrivit arbetsförhållandena för de anställda som tuffa 

speciellt under vintertid. Det var dock ingen av de anställda som nämnde detta i enkäterna.  
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Psykodynamiska perspektivet handlar om hur efterföljare skapar ledare genom projicering, de 

skapar föreställningar om denne som någon form av hjälte. Dessa föreställningar framträder 

oftast när man upplever kriser eller under perioder av osäkerhet. Det är under dessa perioder som 

människor tycks ha det lätt för att underordna sig (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.49).  

Mohamed sa att de anställda var asylsökande som inte får arbete hos andra företag, Lipman-

Blumen skriver att ledare kan skapa en symbol för hopp som därmed reducerar oron och 

osäkerheten hos anställda (Sveningson & Alvesson 2010 sid.49). Genom att anamma det 

psykodynamiska perspektivet har de anställda på Lycamobile automatiskt skapat en ledare på en 

nivå högre än dem själva.  

Enligt Kelley finns det flera titlar på efterföljare och efter analysen av enkäterna placeras 

majoriteten av Lycamobiles anställda under titeln fåren de är passiva, tycker att det mesta 

fungerar bra och låter ledaren tänka åt dem (Kelley, 2008 sid. 8). 

Vare sig Mohamed eller Malik nämnde att de får mycket klagomål ifrån de anställda men 

underligt nog så var det några tillfrågade som var tveksamma över om de alls fick hjälp av sina 

chefer.  De flesta ansåg också att mer information behövs kring lön och arbetsvillkor. De ansåg 

att det borde finnas kurser för kompetensutveckling och en del tyckte att ledningen behövde vara 

mer engagerade i de anställda, de ville även veta mer om företagets planering. Trots det var deras 

helhetsintryck av företaget positivt och de trivdes bra. Denna grupp faller under titeln 

Pragmatikerna de tycker att inte allt är värt att reagera på utan sparar energi och utför det arbete 

de måste (Kelley, 2008 sid. 8). Vissa tyckte att arbetsmiljön borde förbättras, de saknade mer 

professionell personal samt önskade mer frihet för egen planering på arbetsplatsen. En av dessa 

var Martin som tyckte att allt var huller om buller när han först kom till arbetsplatsen trots sina 

klagomål gav han inga förslag på förbättring. Han och de andra i denna grupp faller under titeln 

alienerade. De ser sig själva som tillräckligt modiga för att stå upp mot chefen, de har negativ 

energi och har en tendens att vara skeptiska trots det har de sä llan egna förslag att komma med 

(Kelley, 2008 sid. 8). 
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Även om majoriteten verkar trivas gav enkäterna ändå en antydan på vilken typ av ledarskap 

som föredras. De vill känna sig delaktiga i företaget samt få mer information. Detta låter som en 

önskan ett transformativt ledarskap skulle kunna uppfylla. Det är det ledarskap som skapar 

engagemang och inspiration bland medarbetare och leder dem mot en riktning av utveckling och 

förändring (Sveningson & Alvesson, 2010 sid.30). Transformativa ledare gör anställda medvetna 

om det som kan uppnås i företaget samt skapar en känsla av delak tighet och självförverkligande 

(Sveningson & Alvesson, 2010 sid.31).  
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6.  Slutsats 
 

Lycamobiles ledarskap är väldigt auktoritärt och skiljer sig i en hierarkisk benämning ifrån den 
svenska företagskulturens ledarskap. De anställda på Lycamobile ser inga större problem med 

denna typ av ledarskap och majoriteten trivs bra med sitt arbete. Detta beror bland annat på att 
de flesta anställda och cheferna kan identifiera sig med varandra. Trots det finns det några som 

skulle föredra en mer transformativ ledarskap. 

 

 

Eftersom att ledarskap handlar om inflytandeprocesser och relationer är det också viktigt att 

studera efterföljarna för att förstå ledarens utövanden och påverkan. Många gånger har 

efterföljaren betraktats som passiv, detta på grund av att det i organisationer ofta är ledaren som 

formulerar visioner och driver företaget framåt. Ett företag kan dock inte drivas framåt utan folk 

som arbetar för dess utveckling och en ledare trots att de är företagets ansikte utåt kan inte vara 

ledare utan efterföljare. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan ledare och 

anställda på Lycamobile, samt se över deras anpassning till svensk företagskultur, vare sig de har 

anpassat sig eller inte. 

 

Lycamobiles anställda ser till stor del positivt på ledarskapet i företaget. Misstanken till detta är 

att företagskulturen som de anställda har växt upp med inte skiljer sig allt för mycket med den 

företagskultur som Lycamobile har. Många länder har ett hierarkiskt struktur i företaget (bl.a. 

Jemen) medan hierarkin i svenska företag inte är lika definierat. Att den enda person som öppet 

klagade på bristen på svensk företagskultur var född och uppvuxen i Sverige samt den enda 

person som endast har erfarenhet av svensk företagskultur tyder på att det handlar om en 

inlärning. Kulturkrock är inte något som de andra anställda upplevde, detta visar på företagets 

brist på att anamma den svenska företagskulturen. 

 

Det finns en distinkt skillnad gällande ledarskap bland chef/ledare och sina anställda. Det är dock 

inte alltid något man kan se med blotta ögat. Ledarskap är något som ändras kontinuerligt på en 

ytlig nivå men ”kärnan” är alltid detsamma. Den som har kunskap har makt. Denna kunskap har 

Lycamobile utnyttjat genom att anställa asylsökande som inte har någon större erfarenhet av den 

svenska kulturen. Eftersom att Lycamobile är ett globalt företag som även är framgångsrikt  
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hamnar anpassning till varje lands kultur inte i fokus. Största anledningen till detta kan bero på 

att målgruppen är individer med invandrarbakgrund. Detta är definitivt en kritik som kan riktas 

mot företaget och som även är värt att diskuteras vidare då det till viss mån påverkar anställda på 

företaget. Det finns dock fördelar med denna form av icke-anpassning. Å ena sidan hjälper 

företaget till viss mån asylsökande vad gäller jobb med någorlunda bra lön. Det finns en viss 

identitets bekräftelse i att arbeta med folk som kommer ifrån samma kultur som en själv. 

Anledningen till att det lyckats bra med en mer transaktionell ledarskap kan bero på detta. Det 

kan även bidra till lojalitet bland de anställda då de kan identifiera sig med ledaren. Å andra 

sidan kan man däremot ifrågasätta ledarens maktutövande och om denna är mer för egen gynning 

eller om det faktiskt handlar om att ge asylsökande en chans till arbete. Misstanken kan ligga i att 

det handlar om billigare arbetskraft.  

 

6.1 Rekommendation för fortsatta studier  

Nyttan med denna studie är att det ska användas som en byggsten för vidare studier. Denna 

studie ska hjälpa andra studier som en komplettering och även ge möjligheten till fördjupande 

kunskap inom liknande områden. Under uppsatsens gång har vi upptäckt att det finns flera 

områden som man skulle kunna fördjupa sig i. Att göra en studie på relationen mellan 

Lycamobiles ledare och anställda i London hade nog bidragit till en mer representativ urval, då 

de har över 700 anställda där. Det skulle säkerligen även bidra till utförligare svar till 

forskningsfrågorna. Eftersom att vi avgränsade oss till Stockholm så fick vi inte tag på alla 

anställda i Sverige. Det finns flera mindre baser utspridda runtom i Sverige som t.ex. Malmö och 

Göteborg.  

 

Det skulle även kunna göras en mer omfattande studie gällande könsroller hos Lycamobile, då 

det råder brist på kvinnor i företaget. Ingen kvinna är anställd i Stockholm och man skulle kunna 

fråga sig om detta beror på hemlandets kultur. Lycamobile är relativt nytt i Sverige. Företaget är 

i dagsläget fortfarande ganska outforskat. Detta betyder att flera områden kan utforskas för att 

skapa bättre förståelse för deras framgång.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjumall 

Intervju 3/12-12 

 
 

1. Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning), din bakgrund och din väg fram till i dag.  

 
2. Berätta lite om er verksamhet? Hur ser miljön ut? Vilken mål/vision har ni?  

 

3.  Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 
4. Skillnader i styrsystemet i Sverige jämfört med England? Hur det påverkat Lycamobile? 

 
5.  Ligger det fokus på att anpassa sig till den svenska företagskulturen?  

 

6. På vilket sätt? marknadsföring eller administrativt? 

 
7. Hur gick ni tillväga vid anställandet av personal?   

 

8. Har de anställda fått utbildning av något slag? 
 

9. Kan de anställda vända sig till dig med frågor? 

10. Hur ser lönerna ut för de anställda? 

 
11. Vilken typ av ledare anser du att du är? 

  

12. Hur kan ni förbättra er gällande anpassning till svensk företagskultur?  

 

13. Finns det något du vill tillägga om Lycamobile som jag kan ha missat? 
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Bilaga 2 – Intervjumall 

Intervju 15/11-12 

 
 

1. Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning), din bakgrund och din väg fram till i dag.  
 

2. Berätta lite om er verksamhet? Hur ser miljön ut? Vilken mål/vision har ni?  
 

3.  Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 

4. Vet du om det ligger fokus på att anpassa sig till den svenska företagskulturen?  
 

5. På vilket sätt? marknadsföring eller administrativt? 
 

6. Hur gick ni tillväga vid anställandet av personal?   
 

7. Hur gör ni för att de anställda ska komma in i arbetsrutinen? 
 

8. Kan de anställda vända sig till dig med frågor? 

9. Hur ser arbetsförhållandena ut för de anställda? 
 

10. Vilken typ av ledare anser du att du är? 

  

11. Kan du beskriva företagsstrukturen med fokus på ledning? 

 

12. Finns det något du vill tillägga om Lycamobile som jag kan ha missat? 
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 Bilaga 3 – Intervjumall 

Intervju 13/11-12  

 
 

1. Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning), din bakgrund och din väg fram till i dag.  
 

2. Berätta lite om er verksamhet? Hur ser miljön ut? Vilket mål/vision har ni?  
 

3.  Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 

4. Hur länge har du arbetat hos Lycamobile? 

 

5. Var det lätt att komma in i företagskulturen? Hur upplever du den?  

 

6. Vet du om marknadsföringen skiljer sig mellan olika länder?  

 

7. Hur ser ledarskapet ut på kontoret? Upplever du någon skillnad ifrån dina tidigare 

arbetsplatser? 

 

8. Har det gjorts någon anpassning till svensk företagskultur?  

 

9. Du var på det globala mötet i London. Hur välinformerad var du innan mötet?  

 

10. Känner du av en hierarkisk uppdelning? 

 

11. Finns det något du vill tillägga om Lycamobile som jag kan ha missat?  
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Bilaga 4 - Enkätundersökningsformulär  

Enkät 

Denna enkät handlar om hur du trivs på arbetet, om Din arbetsmiljö hos 
Lycamobile 

Kön:_______________  
Arbetsplats_________________________________________________ 
 

1. Hur trivs du med ditt arbete? (sätt kryss) 

mycket bra                               -                                   mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

2. Hur är din arbetsmiljö?  

mycket bra                               -                                  mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

3. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?  

mycket bra                               -                                   mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

4. Får du den hjälp du behöver med dina arbetsuppgifter av din 
chef/chefer? 

mycket bra                               -                                   mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

5. Hur trivs du med dina arbetskamrater?  

mycket bra                               -                                   mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

6. Hur tycker du att informationen ges till anställda på arbetet?  

mycket bra                               -                                    mycket dåligt 
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--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

7. Rangordna de tre saker du saknar mest information gällande ditt 

arbete på din arbetsplats. (1 = saknar mest)  
1. 
2. 

3. 

8. Hur anser du att ledarna i Lycamobile är mot er anställda? 

mycket bra                               -                                   mycket dåligt 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

9. Vilken typ av information anser du behöva? 

Välj ut de 3 viktigaste av nedanstående alternativ och rangordna betydelsen 

genom att markera 1, 2 eller 3 (1 = mest betydelsefull information). 
1. 

2. 
3. 

 
Jag behöver mer information om: 

 
_ första hjälpen och krishantering 
_ sekretess och anmälningsskyldighet 

_ vad ledningen tycker om mitt sätt att sköta mitt arbete  
_ vad mina arbetskamrater tycker om mitt sätt att sköta mitt arbete  

_ vad mina arbetskamrater gör  
_ scheman och arbetstider  

_ vad ledningen planerar att göra  
_ avtalsfrågor, lön och arbetsvillkor  

_ ansvar och arbetsfördelning 
_ kompetensutveckling, kurser etc  
_ __________________________________________ skriv eget alternativ  

_ __________________________________________ skriv eget alternativ 
 

10. ÖVRIGA SYNPUNKTER, FÖRSLAG OCH IDEER ? 

 

Tack för hjälpen 
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Survey 

This survey is about the work relations between you as an employee and 

your chief/ leader at Lycamobile 
Gender: ______________  

Workplace:_________________________________________________ 
 
1. How do you like your work so far? (Insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

2. How is your working environment? (insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

3. How well do you deal with your tasks? (insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

 --o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

4. Do you get help from your chief/ leader with your task if needed? 
(insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

5. How well do you get along with your colleagues? (insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

6. What do you think about the information that is given to you at 
work? (insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

 
--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 
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7. Please rank the three things you think is lacking and is needed for 
you to do your work at your workplace. (1 = most lacking) 

1. 
2. 

3. 
 

8. What do you think about the leadership in Lycamobile? How does 
it affect you as an employee? (insert X) 

very good                                 -                                           very bad 

--o---------------o-----------------o------------------o-------------------o-- 

9. What kind of information is needed according to you? 

Select the three most important of the options below and rank the 
importance, select 1, 2 or 3 (1 = most important information). 
1. 

2. 
3. 

I need more information about: 

 
_ First Aid and Crisis Response 

_ Privacy and notification 
_ What management thinks about the way I do my work 

_ What my colleagues thinks about the way I do my work 
_ What my colleagues do 

_ Schedules and working hours 
_ What management plans to do 
_ Contractual issues, pay and working conditions 

_ Responsibilities and division of labor 
_ Training, courses, etc 

_ __________________________________________ skriv eget alternativ  
_ __________________________________________ skriv eget alternativ 

  
10. OTHER COMMENTS, SUGGESTIONS AND IDEAS ? 

 

 

Thanks for the help!  
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Bilaga 5 – Grafisk sammanställning av enkätsvaren 

 

 

 

Väldigt bra 
5 

Neutralt 
5 

Bara bra 
5 

Hur är din arbetsmiljö? 

Väldigt bra 
8 pers. Bara bra 

5 pers 

Neutralt 
2 pers. 

Hur trivs du med ditt arbete?  
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Väldigt bra 
7 pers. 

Bara bra 
7 pers. 

Neutralt 
1 pers. 

Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

Väldigt bra 
7 pers 

Ganska Bra 
5 pers 

Mer eller mindre 
2 pers 

Inte så bra 
1 pers 

Får du den hjälp du behöver med dina arbetsuppgifter av din 
chef/chefer? 



Södertörns Högskola      
Uppsats- FEK C 

- 49 - 
 

 

 

 

Väldigt bra 
5 pers 

Bara bra 
7 pers 

Mer eller mindre 
bra 

3 pers 

Hur trivs du med dina arbetskamrater? 

Väldigt bra 
7 pers 

Bara bra 
5 pers 

Mer eller mindre 
bra 

3 pers 

Hur tycker du att informationen ges till anställda på arbetet? 



Södertörns Högskola      
Uppsats- FEK C 

- 50 - 
 

 

Väldigt bra 
7 pers 

Bara bra 
3 pers 

Mer eller mindre 
bra 

5 pers 

Hur anser du att ledarna i Lycamobile är mot er anställda? 


