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Sammanfattning  

Titel: ”Det är så företaget vill att man ska vara” En kvalitativ studie om hur 

organisationskultur uppfattas av anställda 

Författare: Jessica Carlsson och Marie Karlsson 

Handledare: Maria Bogren 

Examinator: Cecilia Dalborg 

Institution: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik, Mittuniversitetet 

Typ av arbete: Examensarbete företagsekonomi, grundnivå 15 hp 

Datum: 2018-01-11 

Nyckelord: Organisationskultur, värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, arbetssätt 

samt beteende.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka organisationskultur samt få en djupare förståelse för 

fenomenet. Detta görs med utgångspunkt i fem dimensioner; värdegrund, normer och 

värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende. Målet är att undersöka hur 

organisationskulturen påverkar dimensionerna och effekten av detta. Studien har en kvalitativ 

ansats och den empiriska datan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer samt 

observationer som har genomförts på tre företag. Från respektive företag har två 

intervjudeltagare ställt upp på intervjuer och eftersom studien inte utgår från något 

ledarskapsperspektiv är samtliga intervjudeltagare anställda på företagen. Vid intervjutillfällena 

genomfördes en observation på respektive företag för att vidare kunna komplettera och styrka 

den information som framgick av intervjuerna. I studiens teoretiska utgångspunkter redogörs 

det för begreppet organisationskultur, de fem olika dimensionerna av organisationskultur som 

studien utgår från samt Scheins (2010) och Hofstedes, Hofstedes och Minkovs (2011) 

modeller.  Det är vidare utifrån Scheins och Hofstedes modeller som resultatet analyseras. Av 

resultatet framkommer intervjudeltagarnas uppfattning av organisationskulturen och hur den 

tenderar att påverka organisationen inom de fem dimensionerna; värdegrund, normer och 

värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende. Vikten av att ha en god organisationskultur 

som är tillåtande med högt i tak framkommer samt att värdegrunden spelar en central roll i 

organisationerna.  Samtliga intervjudeltagare menar också att organisationskultur är en 

avgörande faktor huruvida organisationsmedlemmarna trivs eller inte, vilket således påverkar 

inställningen till hela organisationen.  

 



 

 

 

 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate organizational culture and gain a deeper 

understanding of the phenomena. This is done based on five dimensions; basic assumptions, 

norms and values, efficiency, work procedures and behavior. The goal is to investigate how 

organizational culture affects the dimensions. For this study, a qualitative method has been used 

and the empirical data has been collected through semi-structured interviews and observations 

which were conducted at three companies. From each company, two participants have been 

interviewed and since the study does not have a leadership perspective, all interviewees are 

employees from the companies. After the interviews, an observation was conducted on each 

company to further strengthen the information provided from the interviews. The theoretical 

framework of the study describes the concept of organizational culture, the five different 

dimensions of organizational culture from which the study is based on, as well as Scheins 

(2010) and Hofstedes et al. (2011) models describing the different levels of organizational 

culture. It is from Scheins and Hofstedes models that the result is later being analyzed. The 

result reveals the participants’ opinions towards organizational culture and how it tends to 

influence the organization within the five dimensions. All the participants agree on the 

importance of having a good organizational culture that allows people to speak their mind and 

that the basic assumptions play a central role in the organization. All the interviewees also argue 

that organizational culture is a crucial factor in whether or not members of the organization feel 

comfortable, thus affecting the attitude of the entire organization.  

 

Keywords: Organizational culture, basic assumptions, norms and values, efficiency, work 

procedures and behavior. 
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1. Inledning  

I följande kapitel presenteras bakgrund, problemformulering, syfte samt 

studiens forskningsfrågor. Med den informationen introduceras läsaren till 

begreppet organisationskultur, studien och dess ändamål. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns en uppsjö av forskning gjord på ämnet organisationskultur och det är än idag ett 

populärt ämne att behandla. Trots detta tycks det inte finnas en allmänt vedertagen definition 

av begreppet (Alvesson, 2015). Ämnets bredd leder till svårigheter att finna tidigare forskning 

som kan ge en övergripande bild av fenomenet och således ge en stabil grund att stå på. För att 

tydligare förstå de likheter men också skillnader som finns i de olika definitionerna följer nu 

två olika beskrivningar av organisationskultur. 

 

Bang beskriver organisationskultur som en uppsättning av olika faktorer som binder samman 

medlemmar: 

 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmar 

samverkar med varandra och omvärlden. (Bang, 1994, s.24) 

 

Vidare beskriver Moran och Lynch organisationskultur och dess effekter om den inte följs i en 

artikel publicerad 2017: 

 

Thus, organizational culture is the group-shared character that arises out of 

common experiences and hardships that have occurred during the organization’s 

life cycle. New organization members must assimilate into the group culture or 

they will encounter small and sometimes major difficulties working in their new 

environment. (Moran & Lynch, 2017, s.255) 

 

Genom att titta på dessa två olika definitioner av begreppet organisationskultur framgår det 

tydligt vad forskarna faktiskt är överens om; att organisationskultur grundar sig på en 

gemensamt framtagen värdegrund som delas av medlemmarna i organisationen. Även om 
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forskarna är överens om att organisationskultur existerar och spelar en viktig roll skiljer det sig 

i hur organisationskulturens funktioner förklaras och definieras. Citatet nedan visar den 

komplexitet begreppet omfattar. 

 

En organisation är som ett isberg. Av hela bergets massa är det bara cirka 10% 

som sticker upp och är synligt över vattenytan. Resterande 90% ligger under 

vattenytan och är dolt för blotta ögat. I en organisation är det vi kan se exempelvis 

organisationsbeskrivningar, ekonomi, lokaler, system, antal människor, deras 

persondata och CV:n, maskiner, utrustningar, patent m.m. Allt detta utgör, liksom 

isberget, cirka 10% av hela organisationen. Övriga 90% är relationer, känslor, 

normer, värderingar, ambitioner, motivation, idéer, mellanmänsklig energi etc. 

Dessa 90% kan helt enkelt kallas organisationens kultur. 

Almhem (2014, s.18) 

 

Till följd av att organisationen till största del är osynlig beskriver Almhem det väl i sitt citat 

och menar att den största delen av organisationskultur befinner sig utom synhåll för betraktaren. 

 

Organisationskultur används bland annat som ett verktyg för att påverka organisations-

medlemmars beteende och prestationer (Camerer & Vepsalainen, 1988). Detta leder vidare till 

att organisationskultur spelar en central roll i och med dagens globalisering då organisationens 

samtliga delar och funktioner styrs av organisationskultur. I och med dagens globalisering 

utsätts företag för större konkurrens än tidigare vilket medför att en del organisationer klarar av 

den ökade konkurrensen medan det för andra företag är en daglig kamp för överlevnad. Flertalet 

framstående forskare inom organisationskultur menar att organisationskultur är nyckeln till 

konkurrenskraftighet och lönsamhet (Alvesson, 2015; Hofstede et al. 2011; Schein, 2010; Bang, 

1999; Denison & Mishra, 1995). Alvesson (2015) poängterar att “kulturen är lika viktig och 

komplex som den är svår att förstå” (s.7). Med detta i åtanke är det därför av vikt att undersöka 

organisationskultur som helhet och vilken påverkan den har på organisationer och dess olika 

dimensioner som värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende. 

Denna studie anses vidare vara nödvändig att genomföra då det saknas forskning som ger en 

djupare förståelse för organisationskultur som helhet med hjälp av de fem dimensionerna, som 

alla spelar mycket viktiga roller i en organisation. 
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1.2 Problemformulering 

Kultur och organisationer och dess relation till varandra har varit ett aktuellt tema för diskussion 

och forskning i över 50 års tid (Bang, 1994; Denison & Mishra, 1995).  Det bör innebära att 

ämnet till stor del är urholkat och inga nya fynd finns att påvisa, men så är inte fallet. Alvesson 

(2013) menar att de studier som finns där forskare använder sig av termen organisationskultur 

visar på en enorm variation i definitionen av begreppet. Problematiken med forskningen 

gällande organisationskultur kretsar kring att forskare endast har intresserat sig för specifika 

delar av organisationskultur och inte undersökt begreppet som helhet (Bang, 1999).  För att 

klargöra vad organisationskultur faktiskt är, motiverar detta i sig varför vidare studier inom 

området är av relevans. Det är även av vikt att vidare forskning inom ämnet görs då 

organisationskultur är föränderligt och komplext i sin natur. Som Almhem (2014) beskriver är 

organisationskultur till största del osynligt, vilket gör det till ett viktigt ämne att lyfta och 

uppmärksamma eftersom organisationskultur utgör grunden för hela organisationen. Denna 

studie bör vara av intresse för organisationsmedlemmar (både anställda och ledare) för att öka 

förståelsen för organisationskultur och dess påverkan på organisationen, men också för alla som 

intresserar sig för organisationskultur i största allmänhet.       

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka organisationskultur som helhet samt få en djupare 

förståelse för fenomenet. Detta görs med utgångspunkt i fem dimensioner; värdegrund, normer 

och värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Hur påverkar organisationskulturen organisationens värdegrund? 

• Hur påverkar organisationskulturen gemensamma normer och värderingar? 

• Hur påverkar organisationskulturen effektiviteten inom organisationen? 

• Vilken påverkan har organisationskulturen på arbetssättet i organisationen?  

• Vilken påverkan har organisationskulturen på organisationsmedlemmarnas beteende? 
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2.  Teoretiska utgångspunkter 

I kommande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger 

till grund för studien. Teorier och teoretiska modeller beskrivs för att 

tydliggöra och avgränsa studiens ämne utifrån de fem olika dimensionerna; 

värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende. 

Nedanstående forskning kommer att ligga till grund för vidare analys. 

2.1 Organisationskultur 

Organisationskultur är något som finns i alla organisationer och företag, även om den kan vara 

mer eller mindre framstående, så finns organisationskulturen alltid där. Forskningen som 

tidigare gjorts inom området visar på en bred beskrivning av ämnet, där huvuddelen av 

resultaten liknar varandra, men med vissa avvikelser. Bang (1994) menar att ”genom att studera 

organisationskulturen försöker man hitta faktorer i organisationen som kan hjälpa till att 

beskriva, förklara och förutsäga människors beteende i organisationen” (s.16). Edgar H. Schein, 

en av de mest framstående forskarna gällande organisationer och kultur beskriver organisations-

kultur på följande sätt: 

 

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic 

assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaption and 

internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, 

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

feel in relation to those problems. (Schein, 2010, s.18) 

 

Som Schein uttrycker det omfattar organisationskultur ett tankesätt som delas av 

organisationens medlemmar och baseras på organisationens värdegrund.  

 

2.2 Scheins olika nivåer i organisationskultur 

Schein (2010) beskriver organisationskultur utifrån tre olika nivåer, där varje nivå representerar 

olika grader av de kulturella fenomenens synlighet för observatören. De tre nivåerna är 

artefakter, värderingar och grundläggande antaganden och tillsammans utgör dessa kärnan i en 

organisationskultur. 
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Den första nivån i organisationskulturen är den enklaste och mest tydliga nivån för observatören 

att lägga märke till vid besök av organisationen. Artefakterna är de delar av organisations-

kulturen som går att se, höra och känna vid interagerande med en grupp i en främmande kultur. 

Artefakterna innefattar de synliga strukturerna och processerna i organisationskulturen som 

arkitekturen av den fysiska miljön, produkter, teknik, stil, klädsel, hur människor talar och 

uppför sig, men också organisationens historia, publicerade värderingar, ritualer och 

ceremonier som är observerbara. Schein menar vidare att det som observatör är enkelt att se 

artefakterna men desto svårare att förstå vad de betyder på ett djupare plan (ibid.). 

 

Den mellersta nivån i organisationskulturen är de gemensamma värderingar som återfinns i 

organisationen. Denna nivå är delvis synlig och kan ses som organisationens ideologi och 

ledningsfilosofi och fungerar som riktlinjer för hur individer inom organisationen ska agera och 

prestera (Schein, 2010). De gemensamma värderingarna klargör hur organisationen tenderar att 

hantera olika situationer och hur organisationen löser uppkomna problem. Värderingar 

definierar vad som anses vara viktigt för individerna inom organisationen och fungerar som en 

vägvisare för vad som är rätt och fel. Värderingar uttrycks ofta genom mål, strategier och 

styrdokument och grundas ofta i sociala principer som präglas av exempelvis tradition, lojalitet 

och normer (Schein, 2010).  

 

Den viktigaste och kanske framförallt den djupaste delen av organisationskulturen återfinns i 

organisationens grundläggande antaganden. Organisationens grundläggande antaganden är det 

innersta lagret i organisationskulturen och består av antaganden som är så djupt rotade i 

organisationen att ingen av medlemmarna behöver reflektera över dem, de tas för givna. De 

grundläggande antagandena är sällan medvetna och kan vara mycket svåra att förändra.  Enligt 

Schein (2010) härleds ofta de grundläggande antagandena till ett sätt att lösa problem, som 

blivit så pass accepterat att individerna inom organisationen tar tillvägagångssättet för givet. 

Antagandena är underliggande och styr hur medlemmarna inom organisationen tänker och 

agerar. Antagandena talar också om vad medlemmarna i organisationen bör fokusera på, vad 

saker och ting har för betydelse samt hur individerna bör reagera i olika situationer (ibid).  
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Figur 1 - Modifikation av Scheins (2010) olika nivåer av organisationskultur. 

2.3 Symboler, hjältar, ritualer och värderingar 

Hofstede et al. (2011) definierar organisationskultur på ett liknande sätt som Schein (2010) och 

menar att fenomenet kan liknas vid en lök och dess olika skallager. Organisationskultur beskrivs 

genom de fyra uttrycken: symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Symboler representerar de 

ytligaste och lättaste delarna av organisationskulturen för en observant att observera, 

värderingarna är de djupaste manifestationerna och någonstans däremellan återfinns hjältar och 

ritualer. 

 

Symboler innefattar de delar av organisationskultur som har en särskild innebörd för dess 

medlemmar. Det kan exempelvis vara ord, gester, bilder och objekt, men också jargong, kläder 

och statussymboler. Denna del av organisationskulturen har en tendens att utvecklas och 

förändras över tid, därav varför symboler befinner sig i det yttersta lagret av löken (ibid.). 

Hofstedes et al. (2011) beskrivning av lökens yttersta lager kan liknas vid Scheins (2010) 

artefakter som avser den synliga och tydligaste nivån av en organisations kultur.  Både 

Hofstedes et al. (2011) och Scheins (2010) yttersta lager berör sådana delar av 

organisationskulturen som är relativt enkla att identifiera.  

 

Nästkommande lager kallar Hofstede et al. (2011) för hjältar, vilket syftar till olika personer 

som besitter egenskaper som värderas högt och därmed ses som förebilder inom kulturen. 
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Hjältar kan såväl vara levande som döda, verkliga som påhittade. Innanför lagret med hjältar 

finns ritualer, som är kollektiva aktiviteter som anses vara socialt viktiga inom en kultur. Sätt 

att visa respekt för andra, hur språket i den dagliga interaktionen sker samt möten med syftet 

att stärka en grupps sammanhållning är samtliga olika exempel på vad lagret med ritualer 

innefattar (Hofstede et al. 2011). Ritualer enligt Hofstede et al. (2011) skulle kunna likställas 

med Scheins (2010) uttalade värderingar, som syftar till människors agerande och handlingar. 

Symboler, hjältar och ritualer har samtliga kategoriserats under termen sedvänjor vilket innebär 

att dessa tre kulturella manifestationer är av synliga karaktärer för en utomstående betraktare. 

Vad en utomstående betraktare däremot inte kan förstå utifrån att endast observera dessa delar 

av kulturen är vilken kulturell innebörd de har för organisationen. För att förstå den kulturella 

innebörden behöver observatören tränga in i kulturens kärna där värderingarna finns. 

Värderingarna enligt Hofstede et al. (2011) definieras som känslor som antingen är positiva 

eller negativa, det vill säga allmänna tendenser att föredra vissa förhållanden framför andra. 

 

Figur 2 - Modifikation av Hofstedes et al. (2011) olika nivåer av organisationskultur 

 

Både Schein (2010) och Hofstede et al. (2011) beskriver i respektive modell organisationskultur 

i form av olika lager där de yttre lagren består av de delar som är lätt att iaktta för utomstående. 

De inre lagren omfattar de djupaste delarna av organisationskultur som således hela 

organisationen grundar sig på.  
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Det teoretiska utgångspunkterna behandlar fortsättningsvis de fem olika dimensionerna som 

uppsatsens studie grundas på som var och en går att koppla till Scheins och Hofstedes olika 

lager av organisationskultur. Inledningsvis berörs organisationskulturens innersta lager och 

kärna i form av värdegrund samt normer och värderingar då de genomsyrar hela organisationen. 

Fortsättningsvis behandlas de yttre lagren av organisationskultur vilka benämns effektivitet, 

arbetssätt och beteende. 

 

2.4 Värdegrund 

Genom att se organisationskultur som organisationens värdegrund, definieras vad som ska 

uppmärksammas, vad saker betyder, emotionella reaktioner och vilka beslut som ska tas i olika 

situationer. När denna värdegrund är utformad börjar människor inom organisationen att 

uppleva en gemenskap med andra som delar samma uppfattning, medan de kan känna ett 

motstånd till de människor som agerar efter en annan värdegrund (Kundu, 2010). Varje ny 

medlem i organisationen tar med sig en egen värdegrund in i gruppen som de utvecklat i andra 

grupper vid ett tidigare skede. Då den befintliga gruppen redan har sin egen värdegrund formas 

nu den nya medlemmen in i gruppen genom att justera dennes värdegrund och antaganden. 

Denna gemensamma värdegrund skapar en kultur specifik för just den gruppen (ibid.). 

Värdegrund, idéer, normer och antaganden skapar den djupaste och mest svåråtkomliga nivån 

av organisationskultur och ses ofta som osynlig. Denna nivå kan inte förklaras eller ses utav 

utomstående människor och kan endast uppfattas av människor inom organisationen. Det är 

vidare utifrån värdegrunden som resten av organisationskulturen grundas, som exempelvis 

beteenden och jargong men även mer banala saker som klädsel och inredning.  

2.5 Normer och värderingar 

Enligt Pettigrew (1990) existerar organisationskultur i olika nivåer, där kärnan i organisationen 

är komplex och utgörs av normer, värderingar samt antaganden. Det är utifrån organisations-

kulturens kärna som organisationen arbetar (ibid). Normer enligt Bierstedt (1957) är principer 

som påverkar hur individer beter sig i sociala situationer och i organisationer delas dessa normer 

av organisationens medlemmar. Normer beskrivs också som den information som en individ 

har gällande ett objekt (Kundu, 2010). Normer sammankopplar objektet, som exempelvis kan 

vara en person, en grupp eller ett beteende, med vissa egenskaper. De befintliga normer som en 

individ besitter påverkar utvecklingen av framtida normer. Över tid resulterar detta i en 

uppsättning normer som delas av andra människor i organisationen som har samma inställning. 
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Värderingar kan definieras som en tendens att föredra vissa saker framför andra saker (Kundu, 

2010). Vidare definierar Kluckhohn (1967) värderingar som en sammansättning av tydliga 

individuella eller karaktäristiska drag hos en grupp som påverkar inställning, betydelser samt 

det slutliga agerandet.  Schein (1990) menar att organisationers värderingar ursprungligen 

kommer från grundare eller ledare i organisationen. När organisationens medlemmar börjar 

dela grundarnas eller ledarnas värderingar blir de organisationens uttalade värderingar (ibid). 

2.6 Effektivitet 

Organisationskultur och dess påverkan på organisationens effektivitet har berörts och 

uppmärksammats av flertalet framgångsrika forskare inom området (Barney, 1986; Denison, 

Mishra 1995; Schein 2010). Enligt Guillaume och Austin (2016) är organisationskultur en 

viktig del i skapandet av en arbetskraft som arbetar mot gemensamt uppsatta mål på ett 

tidseffektivt och korrekt sätt. En positiv och framgångsrik organisationskultur skapar både en 

mer motiverad och passionerad ledningsgrupp, men främjar också de medlemmar i 

organisationen som främst påverkas av organisationskulturen, vilket är de anställda (ibid). 

Campbell, Stonehouse och Houston (1999) menar också att organisationskultur kan bidra till 

ökad motivation i arbetsgruppen, men också att produktivitet, effektivitet, kvalitet samt 

kreativitet kan öka med en god organisationskultur. Vidare påstår Posner, Kouzes, och Schmidt 

(1985) att det finns ett samband mellan organisationskulturer där det finns tydliga gemensamma 

värderingar och känslor av gemenskap, självförtroende och minskad arbetsrelaterad stress.  

2.6.1 Organisationskultur som begränsning 

Som tidigare nämnts tar Alvesson (2013) upp olika metaforer för kultur, där en av dessa är 

kultur som ett mentalt fängelse. Den metaforen går att applicera på fall där det handlar om 

begränsningar med kultur. Vissa värderingar i en organisation kan vara utvecklade från ett 

omedvetet agerande hos människor i organisationen, vilket gör det svårt att med säkerhet 

konstatera vad dessa värderingar verkligen är. Detta kan i sin tur leda till en osäkerhet bland 

gruppmedlemmar och begränsa deras egen kreativitet och fria vilja då de inte vill motsätta sig 

organisationens värderingar och agera utanför organisationens ramar. Detta kan vara mer 

riskfyllt i fall där det handlar om oerfarna och osäkra ledare, som känner rädsla för 

ifrågasättande av deras syn på vad organisationskulturen bör vara. Alvesson (2013) beskriver 

detta väl i sin bok Understanding Organizational Culture: “Anthony (1994) emphasizes that 

culture may protect leaders from the expression of values and opinions that may challenge their 

own world-views” (p. 30). Med detta i åtanke kan kulturen agera som ett mentalt fängelse i 
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händerna på fel ledare eller där människor känner en stark oro för att inte passa in i 

organisationen.  

2.7 Arbetssätt 

Enligt Gabriel, Constanta och Constantin (2014) är det främsta värdet i en organisation 

människorna. Om en organisation vill överleva måste den besitta en kompetent personalstyrka 

som har känsla för ansvar, organisationens öde men även ha en kreativ anda (ibid.) När 

människor känner ett gemensamt ansvar för organisationens resultat kan det bidra till en stärkt 

sammanhållning och målmedvetenhet inom gruppen. Vidare menar Liliana, George och 

Gabriel-Iulian (2015) att en stark organisationskultur kan ena människor. När organisationens 

medlemmar har möjligheten att kommunicera och lära känna varandra skapas nya kontakter. 

Dessa kontakter leder till nya sätt att tänka, ta beslut samt lösa problem som uppstår (ibid).  

2.7.1 Subkulturer 

Inom organisationer kan det uppstå mindre grupper, så kallade subkulturer. Subkulturerna 

uppfattas som en underordnad kultur i relation till en dominerande kultur (NE, 2017). Van 

Maanen och Barley (1985) menar att enade organisationskulturer utvecklas när alla medlemmar 

i en organisation står inför ungefär samma problem som medför att medlemmarna 

kommunicerar med i princip alla medlemmar och där varje medlem antar ett gemensamt 

tankesätt i hur de agerar i gruppen. Vidare anser författarna att subkulturer skapas genom 

segmentering i organisationen, teknisk innovation och ideologisk skillnad (ibid.). I 

organisationer där medlemmarna delar vissa egenskaper eller har en liknande bakgrund kan 

alltså subkulturer skapas i och med att medlemmar känner en starkare samhörighet och kan 

identifiera sig med vissa medlemmar på ett tydligare sätt än med andra medlemmar.  I många 

fall tar ledningen i en organisation ansvar för att ”bygga broar” mellan dessa subkulturer för att 

ena medlemmarna och få dem att arbeta mot de gemensamt uppsatta mål organisationen har 

(Alvesson, 2013). Hood och Koberg (1991) menar att subkulturer kan bildas inom en 

organisation där det finns olika professioner, eftersom människor med olika arbetsuppgifter kan 

utveckla ett typiskt sätt att vara och tala med varandra.  

 

2.8 Beteende 

Som tidigare nämnts finns en rad olika definitioner av vad organisationskultur egentligen är. 

James Roth beskriver ytterligare en definition av begreppet organisationskultur i sin artikel från 
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2017: “The actual values that influence everyday behavior within the organization” (Roth, 

2017, s. 30). Vidare menar Roth (2017) att de grundläggande antagandena som organisationers 

medlemmar faktiskt lever efter och beter sig enligt inte nödvändigtvis behöver vara detsamma 

som organisationens uttalade värderingar. Förutom organisationens ledning finns det flertalet 

faktorer som påverkar beteenden i organisationen; organisationsstruktur, strategi, incitament 

samt de anställdas egna erfarenheter och värderingar (ibid). Schein (2009) beskriver beteendet 

i en organisation som något dess medlemmar har lärt sig och accepterat utifrån organisationens 

grundläggande antaganden. Det är utifrån detta som organisationens medlemmar skapar sin 

egna verklighet, hur det är och hur det borde vara (ibid). Både Sadri och Lees (2001) och Sinha, 

Singh, Gupta och Dutt (2010) menar att då organisationskulturen varierar från organisation till 

organisation kan även organisationskultur ha olika inverkan på anställdas beteenden och 

känslor av lojalitet, gemenskap samt involverande. Gemensamt för alla författare är kopplingen 

mellan organisationskultur och medlemmars beteende men också att beteendet är grundat i ett 

gemensamt sätt att vara. 

2.9 Summering av teori 

I de teoretiska utgångspunkterna har det redogjorts för vad organisationskultur är med hjälp av 

olika forskares syn på organisationskultur. Därefter introduceras Scheins (2010) och Hofstedes 

et al. (2011) modeller gällande organisationskulturens olika lager för att få en djupare förståelse 

för hur organisationskulturen är uppbyggd. Avslutningsvis presenteras de olika dimensioner av 

organisationskultur som studien utgår ifrån; värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, 

arbetssätt samt beteende. För att besvara uppsatsens forskningsfrågor används Scheins och 

Hofstedes modeller för att undersöka de fem dimensionerna och således få en djupare förståelse 

för organisationskultur. 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras valet av metod och tillvägagångssättet från 

skapandet av intervjufrågor till bearbetning av det insamlande materialet. 

Vidare redogörs för en kvalitetsvärdering samt de etiska aspekter som 

studien tagit hänsyn till. Avslutningsvis förs en diskussion gällande 

ifrågasättande av den kvalitativa forskningsansatsen. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

 

En kvalitativ forskningsansats syftar till att få en djupare förståelse för problemet. Den 

kvalitativa forskningsstrategin är tolkningsinriktad vilket betyder att tyngden ligger på att få en 

förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). I denna studie handlar det om att få en förståelse av den 

sociala verkligheten utifrån hur medlemmarna i en viss organisation uppfattar den. Då 

organisationskultur inte har en entydig definition av vad begreppet innefattar har vi valt en 

kvalitativ forskningsstrategi då en ingående och mer detaljrik beskrivning av ämnet eftersträvas. 

Genom att studien ämnar få en djupare förståelse för organisationskultur och dess påverkan på 

organisationen motiveras därför valet av forskningsstrategi. 

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudie 

Forskningsdesignen i uppsatsen utformades som en flerfallsstudie då studien genomfördes med 

hjälp av flertalet organisationer. En fallstudie ämnar få en förståelse för en specifik kontext 

(Bryman & Bell, 2013). Fallstudier söker det speciella och unika för ett fenomen, exempelvis 

en organisation och syftar inte till att kunna generalisera studien till andra områden 

(Denscombe, 2009). Vidare menar Backman (1998) att fallstudier används som ett verktyg för 

att undersöka fenomen i sin naturliga miljö eller kontext. En fallstudie lämpar sig när 

forskningen avser att undersöka större företeelser, som organisationskultur i vårt fall. 

Flerfallsstudier innebär att flera fallstudier genomförs, men att de enskilda fallen inte behöver 

presenteras i den slutliga rapporten (Yin, 2007). Fallen i sig används som ett verktyg för att få 

förståelse och kunna analysera och är inte uppsatsens huvudfokus. Flerfallsstudier är en lämplig 

forskningsdesign när beskrivning och förståelse eftersöks. Då vår studie inriktar sig på att förstå 

hur organisationskultur påverkar organisationen, genom att fråga organisationers medlemmar 
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hur de uppfattar fenomenet, motiverar det valet av forskningsdesign. Yin (2009) menar dock 

att fallstudier speglar specifika fenomen djupgående och att fallstudien bör kunna ge en 

fullständig återspegling av fenomenets komplexitet. Eftersom denna studie handlar om 

organisationskultur som är komplext i sin karaktär, har en fullständig bild av fenomenet inte 

varit möjlig att redovisa. Med hänsyn taget till detta anser vi att studien kan klassas som en 

flerfallsstudie, om än inte en heltäckande sådan. 

 

3.3 Urval 

Med utgångspunkt i studiens syfte om att undersöka hur organisationskulturen påverkar 

organisationen har vi utgått ifrån två olika branscher; bilbranschen och redovisnings-och 

revisionsbranschen. Dessa branscher valdes då vi i första hand fokuserade på organisationer 

som vid första anblick tycks vara vitt skilda från varandra, om än att de båda branscherna har 

en gemensam nämnare, kundfokus. Fyra organisationer inom dessa två branscher valdes ut 

målinriktat. Bryman och Bell (2013) förklarar det målinriktade urvalet som ett sätt att välja ut 

deltagare som har betydelse för studiens syfte och dess forskningsfrågor. Eftersom studien 

syftar till en djupare förståelse för organisationskultur och inte utgår ifrån något 

ledarskapsperspektiv, valdes organisationernas anställda som respondenter till våra intervjuer. 

Två medarbetare från varje organisation valdes ut till intervjupersoner. Dessa två valdes ut 

strategiskt av den person som vi kontaktade på respektive företag. Jakobsson (2011) beskriver 

strategiskt urval som en urvalsmetod där respondenterna väljs ut då de förväntas kunna ge en 

bra bild av fenomenet. Vårt önskemål var att dessa personer hade olika lång anställningstid 

inom företaget för att få två olika perspektiv på organisationskulturen. Vi poängterade dock 

vikten av att kunna genomföra dessa intervjuer inom rimlig tid och hade förståelse för att vårt 

önskemål inte kunde tillgodoses fullt ut med hänsyn taget till företagets dagliga uppgifter. 

Företag A och B kunde inte tillgodose vårt önskemål och vi fick därför i företag A intervjua två 

anställda med relativt lång (17 respektive 18 år) anställningstid inom företaget, medan företag 

B ställde upp med två anställda med relativt kort (6 respektive 20 månader) 

anställningstid.  Vidare kunde vårt önskemål om varierad anställningstid tillgodoses hos företag 

C. Dessvärre valde ett av de kontaktade företagen (företag D) att avstå sina intervjuer på grund 

av tidsbrist och då detta skedde vid en tidpunkt där det inte fanns utrymme att kontakta andra 

företag kommer resultatet endast utgå från företag A, B och C.  
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3.3.1 Presentation av organisationerna och deltagarna 

Hur framstående organisationskultur är skiljer sig mellan olika företag, men också branscher 

emellan. För att kunna få en djupare förståelse för organisationskultur och hur den påverkar 

organisationen har vi därför använt företag från två olika branscher, dessa är bilbranschen och 

redovisning- och revisionsbranschen, som vid första anblick verkar vitt skilda. Den främsta 

delen inom bilbranschen handlar om bilförsäljning och således kundkontakt. Vidare återfinns 

kundkontakten även i redovisning- och revisionsbranschen, men där genom ekonomisk 

rådgivning, upprättande av redovisning och bokslut samt granskning av årsredovisningar.  

 

Nedan presenteras en sammanställning av respondenterna från de olika företagen. Då 

konfidentialitet utlovats presenteras både företag och personer med fiktiva namn.  

Tabell 1 - Presentation av deltagare 

Fiktiva namn Ålder Arbetar 
inom 

Antal år i företaget Företag 

Ylva 46-50 Redovisning 17 A 

Anna 41-45 Revision 18 A 

Johan 31-35 Redovisning 1,7 B 

David 26-30 Revision 0,5 B 

Lena 56-60 Service 14 C 

Lars 26-30 Säljare 0,75 C 

 

3.4 Datainsamling  

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts där vi använt oss av en färdig 

intervjuguide (se Bilaga 3). Bang (1999) menar att forskning med kvalitativa inslag genom 

intervjuer eller observationer är lämpligt vid kartläggning och förståelse för 
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organisationskultur.  Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en 

metod där intervjuaren har ett antal frågor att ställa, men där följdfrågor kan uppkomma 

spontant beroende på hur respondenten svarar på de redan framtagna frågorna. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gav oss därför möjlighet att ställa följdfrågor och således få 

djupare och mer utförliga svar av respondenternas syn på organisationskultur, vilket var det 

som eftersträvades.   

 

3.4.2 Intervjuguide  

Intervjuguiden är uppdelad i fem dimensioner där varje dimension representerar en 

forskningsfråga. De fem dimensionerna är värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, 

arbetssätt samt beteende. Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i våra forskningsfrågor och 

grundar sig på tidigare forskning om organisationskultur samt utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. En av studiens teoretiska utgångspunkter är Hofstedes lök-modell, där 

Hofstede et al. (2011) beskriver de olika lagren av organisationskultur med hjälp av symboler, 

hjältar, ritualer och värderingar.  

 

Vi utförde fyra pilotintervjuer för att kunna fastställa intervjufrågornas kvalité och tydlighet. 

Detta gjorde det möjligt för oss att justera vissa frågor och även upplägget på intervjufrågorna 

då det framkom under pilotintervjuerna att vissa ordval och formuleringar var svårförstådda. 

Pilotintervjuerna gav även oss som intervjuare chansen att reflektera över våra prestationer 

vilket fick oss att bli mer trygga och säkra i våra roller som intervjuare när de riktiga 

intervjuerna väl genomfördes. Vidare fick vi klart för oss att alla deltagare möjligen inte har 

samma förkunskaper om organisationskultur och vad det omfattar.  

 

3.4.3 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  

Innan intervjuerna genomfördes fick samtliga deltagare mottaga en förfrågan om deltagande 

(se Bilaga 1) där vi författare presenterade oss själva, vår studie och dess syfte. Vidare 

informerades de om att den insamlade datan behandlas konfidentiellt. Förfrågan innehöll också 

information gällande insamlandet av data, där vi förklarade att intervjuerna både spelas in och 

skrivs ner. Innan varje intervjutillfälle fick deltagaren ta del av de etiska aspekterna som studien 

tar hänsyn till (se Bilaga 2). Efter att ha läst igenom de etiska aspekterna fick deltagaren 

godkänna dessa samt själva behålla ett exemplar. Inför varje intervju säkerställdes också att 

deltagaren tagit del av dokumentet ”förfrågan om deltagande”. Vid intervjutillfället klargjordes 
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studiens syfte ännu en gång och vi förklarade genomförandet av intervjun. Deltagaren fick även 

chansen att ställa frågor angående studien och dess ämnesområde.  

 

För att uppnå högsta möjliga kvalité på intervjuerna fick respondenterna själva välja tid och 

plats för genomförandet. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats under ordinarie arbetstid i tyst och lugn miljö. Samtliga intervjuer följde samma 

upplägg med utgångspunkt i vår intervjuguide med dess olika dimensioner. Hofstedes et al. 

(2011) kulturlager som benämns hjältar berörs inte i intervjuguiden då det inte anses vara 

relevant för studiens syfte att fråga efter företagens förebilder. Dock hade vi detta i åtanke vid 

intervjuerna om det framgick att de hade någon de såg upp till eller inspirerades av.  

 

Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor för att få deltagaren att känna sig bekväm i 

sin position som intervjudeltagare. Frågorna ställdes i lugn takt för att intervjudeltagaren skulle 

få chans att tänka igenom sitt svar och även kunna tillägga ytterligare tankar kring frågan som 

dykt upp. Beroende på deltagarens svar ställdes eventuella följdfrågor. Varje intervju varade i 

30 till 40 minuter och vi författare var båda närvarande vid samtliga intervjuer. En var ansvarig 

för att ställa frågor medan den andra lyssnade, iakttog samt förde anteckningar. Uppdelningen 

av ansvaret hade gjorts klart innan intervjun för att undvika missförstånd och förvirring för 

deltagaren.  

 

Deltagarens mailadress efterfrågades i slutet av intervjun då vi förklarade att vi skulle 

sammanställa intervjun och skicka till deltagaren för godkännande innan vi gick vidare och 

sammanställde något resultat. 

3.4.4 Observation 

För att få en mer gedigen uppfattning av företagens organisationskultur genomfördes 

observationer av företagens lokaler. Observationerna gjordes vid samma tillfälle som 

intervjuerna vilket gav oss en bättre förståelse för deltagarnas svar på intervjufrågorna. De olika 

dimensionerna som observerades hos företagen grundade sig på studiens forskningsfrågor samt 

de teoretiska utgångspunkterna och observationerna genomfördes enligt bilaga 4 genom att 

iaktta bland annat klädsel, inredning, skyltar och arbetsplatser. Observationerna grundade sig i 

förhoppningen om att få en djupare förståelse av företagens organisationskultur och dess 

påverkan på företagens medarbetare. Vidare bidrog en kombination av observationer och 

semistrukturerade intervjuer till en bredare och djupare förståelse av fenomenet 
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organisationskultur. Värt att notera är att observationerna inte är den främsta 

datainsamlingskällan utan är endast ett komplement till de intervjuer som genomförts.  

3.5 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades därefter utifrån 

inspelningarna. Varje intervju transkriberades var för sig ordagrant, för att det skulle vara 

möjligt att kunna tolka och reflektera över den insamlade datan. När samtliga intervjuer väl var 

nedskrivna skickades dessa via mail till respektive intervjudeltagare som fick chansen att läsa 

igenom och godkänna materialet, alternativt justera om det var något de ville ändra eller 

tillägga. Därefter analyserades varje intervju för sig och vi reducerade sådant som inte var 

relevant eller nödvändigt för studien. Lantz (2013) menar att det som inte är relevant för 

studiens syfte är lämpligt att ta bort. Även Bryman och Bell (2013) beskriver att det inte är 

nödvändigt att skriva ut material från intervjuer som knappast kommer kunna användas vidare 

i studien.  

 

Efter analysen av de nedskriva intervjuerna togs lämpliga nyckelord ut vartefter intervjusvaren 

kategoriserades i följande dimensioner; värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, 

arbetssätt samt beteende. Dessa dimensioner blev underrubriker i resultatet och vidare är det 

även dessa dimensioner som studien genomgående utgår ifrån när fenomenet 

organisationskultur studeras. Processen med att analysera intervjumaterialet pågick från det att 

intervjuerna genomfördes till och med att studien var genomförd. För att synliggöra och 

presentera intervjudeltagarnas svar syftar analysen vidare på att identifiera eventuella mönster.  

Efter varje intervjutillfälle där vi också genomförde en observation diskuterade och analyserade 

vi den information vi fått vid observationen utifrån studiens forskningsfrågor. Dessa 

observationer sammanställdes i ett observationsschema (se Bilaga 4) och användes som en 

förstärkning till den främsta datainsamlingskällan; intervjuerna.  
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3.5.1 Operationalisering 

Operationalisering görs för att kunna koppla intervjufrågorna till våra forskningsfrågor. 

Studiens syfte och frågeställningar bryts ner i olika dimensioner för att kunna utkristallisera 

intervjufrågor som berör varje dimension, som har en naturlig förankring i forskningsfrågorna. 

Tabell 2 - Operationalisering 

 

Teoretiska utgångspunkter Studiens forskningsfrågor Intervjufrågor 

 

 

• Scheins artefakter 

• Hofstedes symboler 

• Subkulturer 

 

 

1. Vilken påverkan har 

organisationskulturen på 

organisationsmedlemmarnas 

beteende? 

 

2. Vilken påverkan har 

organisationskulturen på arbetssättet 

i organisationen?  

1. Hur skulle du beskriva er 

organisationskultur? 

2. Har ni gemensamma aktiviteter 

utanför arbetet? 

3. Finns det uppenbara 

statusskillnader mellan 

arbetsgrupper?  

4. Upplever du att 

organisationskulturen skiljer sig 

åt mellan olika avdelningar? 

5. Hur sker kommunikationen inom 

er organisation? 

 

 

 

• Scheins uttalade 

värderingar 

• Hofstedes ritualer 

 

 

 

 

3. Hur påverkar organisationskulturen 

effektiviteten på arbetsplatsen? 

 

4. Hur påverkar organisationskulturen 

gemensamma normer och 

värderingar? 

 

6. Hur löser ni uppkomna             

problem på er arbetsplats? 

7. Tror du att er organisationskultur 

hjälper er att bli bättre på ert 

arbete?  

8. Tror du att det finns något unikt i 

er organisationskultur och sätt att 

arbeta? 

9. Kan organisationskulturen 

begränsa er i ert dagliga arbete? 

10. Finns det handlingar inom 

företaget som ses som självklara? 

11. Kan du identifiera några oskrivna 

regler på ert företag?  

 

• Scheins grundläggande 

antaganden 

• Hofstedes värderingar 

 

 

5. Hur påverkar organisationskulturen 

organisationens värdegrund? 

12. Finns det några uttalade 

värderingar på ert företag, vilka 

är de i så fall? 

13. Om ja på föregående fråga, 

varför tror du att just dessa 

uttalade värderingar finns? 
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Operationaliseringen skapas för att vidare få en överblick av hur studiens forskningsfrågor och 

intervjufrågor sammankopplas med de teoretiska utgångspunkterna. Operationaliseringen görs 

också för att tydliggöra att det är utifrån de teoretiska utgångspunkterna som både 

forskningsfrågor och intervjufrågorna grundar sig.  Detta görs för att följaktligen ge läsaren 

redskap att enkelt kunna följa resterande delar av studien.  

3.6 Kvalitetsvärdering 

Bryman och Bell (2013) beskriver två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning och dess kvalié, nämligen trovärdighet och äkthet. Vidare består trovärdigheten 

av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller 

bekräftelse. Tillförlitlighet handlar om att skapa en tillförlitlighet i resultatet, vilket betyder att 

forskningen utförs i enlighet med de regler som finns (ibid). För att uppnå kriteriet om 

tillförlitlighet i vår studie har vi först och främst meddelat samtliga intervjudeltagare om vad 

studien ämnar, hur studien genomförs samt deltagarens rättigheter. Deltagaren har därefter fått 

godkänna dessa med sin underskrift. Innan några resultat kunde sammanställas har varje 

deltagare fått sin transkriberade intervju skickad till sig, för att kunna bekräfta att vi författare 

uppfattat deras svar på ett riktigt sätt. Bryman och Bell (2013) beskriver vidare överförbarhet 

som i vilken grad resultatet är detaljerat beskrivet så att studien skulle kunna göras i en liknande 

miljö. Vi författare har noggrant och så detaljerat som möjligt beskrivit och motiverat studiens 

tillvägagångssätt i metoddelen, detta för att studien ska vara möjlig att genomföra igen, i 

liknande miljöer. Pålitlighet handlar om säkerställandet av att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse genomgående genom hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vår intervjuguide är utformad med utgångspunkt i tidigare forskning samt studiens 

frågeställningar. Studiens resultat besvarar både tidigare forskning inom ämnesområdet och 

studiens forskningsfrågor vilket tyder på att det som avsågs undersökas också har undersökts. 

Företag D valde i sista stund att frånsäga sina redan inplanerade intervjuer vilket skapade en 

skevhet i resultatet då det inte gick att påvisa några typiska branschdrag beträffande 

organisationskultur. Detta är något vi författare är väl medvetna om och har tagit hänsyn till i 

resultat och analys. Bekräftelsekriteriet anses ha kunnat uppfyllas då vi författare inte medvetet 

låtit våra personliga värderingar påverka utförandet av studien och dess slutsatser. Samtliga 

intervjuer transkriberades också vilket gör det möjligt att motbevisa att resultatet och analysen 

påverkats av våra egna värderingar eller fördomar.   
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För att öka vår studies trovärdighet ytterligare genomfördes först fyra pilotintervjuer, där vi 

som intervjuare fick möjlighet att öva och reflektera över våra insatser. När vi väl genomförde 

de riktiga intervjuerna var vi därför väl förberedda och trygga i våra roller.  Inga ledande frågor 

eller egna tankar och värderingar uttrycktes och vi höll oss till vår intervjuguide i den mån det 

var möjligt vid samtliga intervjuer.  

 

Äkthet handlar enligt Bryman och Bell (2013) bland annat om huruvida undersökningen ger en 

tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som undersökningspersonerna har. 

I vårt fall får vi utgå från att resultatet från vår studie ger en rättvis bild då intervjudeltagarna 

själva fått läsa igenom och godkänna de svar som framkommit från intervjuerna. Vad som 

däremot måste läggas på minnet är att samtliga intervjudeltagare är anställda inom respektive 

företag, så deras tankar och åsikter kan inte beskriva hur ledare eller någon annan 

intressentgrupp uppfattar organisationskulturen och dess påverkan.  

3.7 Etiska aspekter 

Studien har noggrant följt forskningsrådets etiska principer som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2013). Redan 

innan intervjutillfällena fick samtliga deltagare ta del av vårt informationsbrev (se Bilaga 1), 

där de fann en presentation av oss författare, vår studie och dess syfte med tillhörande 

forskningsfrågor. Vidare fanns där också bland annat information om att intervjudeltagarens 

svar behandlas konfidentiellt och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan utan närmare 

motivering. Väl vid intervjutillfället fick samtliga deltagare ta del av de etiska aspekterna (se 

Bilaga 2) där ett förtydligande vad gäller deltagarens rättigheter presenterades. Vidare 

informerades det också om att informationen som framkommer från studien endast kommer att 

användas för forskningens ändamål.  

 

Innan intervjuerna kunde påbörjas fick samtliga deltagare godkänna dessa etiska aspekter 

genom att skriva under på dem. Varje deltagare fick behålla ett eget exemplar medan vi 

författare fick det andra. Varje intervju inleddes förutom detta moment också med att vi 

författare muntligen presenterade oss, vår studie och dess syfte, detta för att få deltagaren att 

känna sig trygg och lugn. Intervjudeltagarna hade givetvis också chansen att ställa frågor 

angående deras medverkan och studien innan vi började ställa intervjufrågorna enligt 

intervjuguiden.   
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Då konfidentialitet utlovades presenteras samtliga deltagare i studien med fiktiva namn. Även 

företagen presenteras med fiktiva namn dels eftersom det inte anses vara av relevans att 

presentera dem, men också för att undvika etiska problem. Citaten som presenteras under 

resultat kommer i de fall där intervjudeltagaren uttryckt begrepp eller namn som kan kopplas 

till dennes organisation vara redigerade. Inspelningarna från de genomförda intervjuerna har 

hanterats varsamt då de inte har existerat på några offentliga datorer eller skickats via mail. 

Diktafonen nollställdes så fort inspelningarna lagts över på en personlig dator där filerna samt 

intervjudeltagarna tilldelades fiktiva namn.  

 

Då varje intervju genomfördes på respektive arbetsplats gjordes även observationer i den mån 

det var möjligt. Etik är något som är centralt vid genomförande av observationer och dolda 

undersökningsmetoder. Kritik har riktats mot forskning där bland annat samtyckeskravet inte 

har kunnat uppfyllas. Samtidigt påstår forskare att en del studier lämpligen genomförs med 

dolda observationer, då människor exempelvis kan ändra sitt beteende vid vetskapen om att de 

är iakttagna (Bryman & Bell, 2013). Med de etiska aspekterna i åtanke har vi endast observerat 

den fysiska miljön på respektive arbetsplats och inte i första hand människor och deras 

agerande. 

3.8 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metodansatsen kan ses som problematisk i vissa avseenden, då den kan 

uppfattas vara subjektiv och där intervjuarnas uppfattningar och tolkningar styr hur resultatet 

utformas. Vidare kan även intervjuareffekt uppstå, vilket innebär att intervjuarna medvetet eller 

omedvetet påverkar respondenten (Bryman & Bell, 2013). Vi har i denna studie haft detta i 

åtanke vid genomförandet av intervjuer och för att minimera risken att detta problem skulle 

uppstå har vi inte uttryckt egna värderingar och tankar under intervjuerna. Vi har utgått från 

samma intervjuguide vid samtliga intervjuer och således hållit oss så objektiva som möjligt. 

Pilotintervjuerna spelades in för att det skulle vara möjligt att analysera och förbättra vår 

intervjuteknik men också upptäcka eventuella betoningar eller vinklingar av frågor. Med tanke 

på dessa åtgärder anser vi att studien har en hög trovärdighet. Objektivitet har tillämpats vid val 

av företag samt intervjudeltagare, då ingen av oss författare tidigare haft någon kontakt med 

företagen eller deltagarna. Som kritik till valet av kvalitativ studie är att den är svår att replikera 

vid senare tillfälle då sociala processer och kontexten ständigt förändras (Denscombe, 2009). 

Vidare är kvalitativa studier mindre representativa än kvantitativa studier då de oftast baseras 
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på intensiva studier av ett relativt litet antal fall, detta leder till att kvalitativa studier blir svåra 

att generalisera (Denscombe, 2009).                                       

Trots ovanstående kritik mot den kvalitativa forskningsansatsen hade denna studie med samma 

djup inte kunnat beskriva organisationskulturen och dess påverkan genom en kvantitativ studie. 

Den kvalitativa metoden ger utrymme för flexibilitet och följdfrågor, vilket behövdes för att 

uppnå studiens syfte.  
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4. Resultat 

En presentation av studiens resultat visas i detta kapitel och baseras på de 

sex semistrukturerade intervjuer samt observationer som genomförts. 

Resultatet följer samma upplägg som övriga delar av uppsatsen och är 

därför indelad i fem underrubriker som representerar varsin dimension. 

4.1 Värdegrund 

Gemensamt för alla företagen är att det finns en uttalad värdegrund som består av ett antal 

riktlinjer. Samtliga deltagare känner till sina företags riktlinjer och anser att det är en 

självklarhet att efterleva dem. Deltagarna beskriver också värdegrunden som en integrerad del 

i den dagliga verksamheten. I ett av företagen har de anställda själva fått varit delaktiga i 

framtagandet av riktlinjerna vilket en deltagare menar gör det lättsamt att följa dessa: 

 

Ja, det har vi, och eftersom det är vi anställda som har varit med och tagit fram 

dessa är de enkla att efterleva. Det är sällan någon som slutar här, människor 

trivs väldigt bra. (Lena) 

 

Vidare förklarar David att han tror att företagets värdegrund utformats till följd av att företaget 

önskar se sina anställda vara på ett visst sätt. David antar också att samtliga vill arbeta i linje 

med värdegrunden: 

 

Det är så företaget vill att man ska vara. Ett företag är ju endast en grupp 

människor som jobbar mot ett gemensamt mål, men skillnader finns i hur man vill 

vara som personer, med alla likas värde och sträva efter att vara en bra människa. 

Detta finns uttalat i företaget och jag antar att alla vill och jobbar i linje med 

dessa värderingar. Det är så vi vill vara och så vi är. (David) 

 

En annan deltagare beskriver värdegrunden som ett sätt att vara, framförallt gentemot kunder. 

Deltagaren menar också att värdegrunden är viktig för företagets identitet: 

 

Vi har ett starkt varumärke som vi värnar mycket om, att det är så vi ska vara, det 

är det vi vill stå för. Man kan lita på företaget. Det är väldigt viktiga saker som 

kunderna kommer med, de ska kunna lita på oss. Vi är duktiga på det vi gör. (Ylva) 

 

Samtliga företag arbetar med sin värdegrund i åtanke vilket går att förstå då de anställda är 

medvetna om riktlinjerna och bär med sig dem i vardagen. Oberoende företag och bransch finns 
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ändå en gemensam nämnare i riktlinjerna och betydelsen av dem. Företagen arbetar på ett eller 

annat sätt för ömsesidig respekt, kundbemötande och att vara bra medmänniska i allmänhet. 

4.2 Normer och värderingar 

Gällande normer och värderingar betonade samtliga deltagare vikten av att hälsa och vara 

trevliga mot varandra. Detta var ett återkommande svar på frågan gällande självklara 

handlingar. En deltagare uttrycker sig enligt följande: 

 

Det är självklart att man hälsar på varandra, om man skulle vara otrevlig eller 

kort skulle det ses som avvikande, så det tyder ju på att det är självklart att man 

ska vara trevlig och ha ett gott bemötande mot alla medarbetare. Gällande kunder 

så ska man vara professionell, men också såklart ha ett trevligt sätt, det är ingen 

skillnad mellan de anställda och kunderna i bemötandet. Man ska såklart vara en 

bra människa i alla lägen. (David) 

 

Ovanstående påstående visar att det anses vara självklart att hälsa på varandra samt ha en trevlig 

ton. Detta styrks också i och med att deltagaren påstår att det skulle uppfattas som avvikande 

om detta inte följs. Han betonar också vikten av att vara en bra medmänniska i alla lägen. 

Uttalandet gällande att vara professionell mot kund kan styrkas i och med observationen på 

företaget, då de visade sig ha en egen avdelning för kundmöten. Genom att fokusera på att se 

kunden och vara lyhörd för deras olika behov upprätthålls en professionell och god relation, 

detta är således en viktig aspekt vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet. En annan deltagare 

nämnde att företaget strävar efter att alltid bli bättre och har målsättningen att bli bland de bästa 

inom branschen: 

 

Vi har ju inställningen att bli bäst, och helst ligga bland de 20 bästa. (Lena) 

 

4.3 Effektivitet 

Samtliga deltagare som tillfrågades anser att arbetsrelaterade problem löses på olika sätt 

beroende på dess art, men poängterar att problemen främst hanteras individuellt eller inom den 

närmaste arbetsgruppen: 

 

Som säljare jobbar man generellt ganska individuellt, man försöker lösa 

problemet själv först, men ofta bollar man med kollegor eller närmaste chefen. 

(Lars) 
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En deltagare förklarade också att det är vanligt att gå till en kollega som har en liknande 

kompetens: 

 

Vi bollar mycket sinsemellan, först vänder man sig till någon i motsvarande nivå 

som man är själv, som har kunskap och erfarenhet av samma slags problem. 

Beroende på vilket slags problem man ställs inför kan man även fråga de kollegor 

som inte är på samma nivå, om de har kunskap inom området. Vi byter 

information och bollar med varandra hela tiden. (Anna) 

  

Vidare beskriver en deltagare att arbetsrelaterade problem löses inom företaget: 

 

Tryggheten är att vi löser problemen inom företaget, det finns alltid någon att 

fråga. Kontaktnätet finns innanför väggarna, i företaget. (Ylva) 

 

På grund av att de arbetsrelaterade problemen skiljer sig från fall till fall finns det inget enhälligt 

och uttalat sätt att lösa problemen på. Detta är något samtliga deltagare lyfter fram och menar 

att problemhantering sker på det sätt som verkar mest rimligt och effektivt. Hur problem inom 

företagen löses handlar till stor del om vilket förtroende som ges till företagens anställda, detta 

handlar vidare om hur organisationskulturen ser ut. På frågan gällande om 

organisationskulturen främjar arbetet framhåller en deltagare vikten av det är en prestigelös 

arbetsplats: 

 

Jo, men det tycker jag. Väldigt prestigelöst. Ingen är bangen att kavla upp 

ärmarna och hjälpa till. Man delegerar gärna, och utmanar de yngre, så att de 

får växa med ansvar. Vi är schyssta med varandra, delar med oss av erfarenheter 

och hjälps åt. Man är aldrig ensam med sitt problem, det finns alltid hjälp att få. 

(Anna) 

 

Vidare beskriver en annan deltagare vikten av en bra organisationskultur och dess effekt på de 

anställda och motivationen som således påverkar effektiviteten: 

 

Ja, en medarbetarundersökning som nyligen gjorts visade på höga resultat 

gällande motivation och att många kände en stolthet av att vara en del av 

företaget. Eftersom vi fick så högt på dessa faktorer så tyder det på en stark 

organisationskultur vilket gör att vi har alla förutsättningar för att kunna 

förbättra effektiviteten. Om vi inte hade haft motivation till att jobba och om vi 

inte känner att vi kan stå bakom företaget och dess värderingar, då är det svårt 

att förbättra effektiviteten i företaget. Det säger ju sig självt, att kulturen hjälper 

till att göra ett bättre arbete. (David) 
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Även fast samtliga deltagare säger att det är en god organisationskultur inom respektive företag 

kunde endast en deltagare nämna vad som gjorde deras företag unikt sett till 

organisationskulturen:  

 

Som nyanställd åker man till Stockholm och får träffa VD:n, så man lägger ner 

mycket tid på att man ska introducerad på rätt sätt. Redan där går man igenom 

företaget så att man får en bild av vart man ska jobba. (David) 

 

Samtliga deltagare poängterade dock att de trivs och känner sig tillfreds med den befintliga 

organisationskulturen och upplever därför heller inte att organisationskulturen begränsar dem i 

deras arbete. På frågan gällande just begränsningar på grund av organisationskulturen svarar en 

deltagare att de har verktyg att förhålla sig till, men att dessa inte är någon egentlig begränsning: 

 

Vi ska gärna jobba efter ett enhetligt sätt, men vi är alla individer. Men man ska 

inte hålla på och spåra iväg allt för mycket. Men nya idéer, vad nu det är, om det 

är arbetssätt eller vad det nu egentligen handlar om, så är man väldigt positiv till 

det. Det är mer att det ska förankras, man kan inte bara ta egna beslut. Vi har ju 

våra verktyg, vår metodik som vi ska hålla oss till, det är mer ett stöd och inte en 

begränsning. (Anna) 

 

Då ingen av intervjudeltagarna kunde identifiera några begränsningar till följd av 

organisationskultur görs slutsatsen att det antingen finns begränsningar, men i ett omedvetet 

stadie hos organisationsmedlemmarna. Alternativt att organisationskulturen på respektive 

företag är tillåtande i den grad att organisationsmedlemmarna inte känner sig begränsade. 

4.5 Arbetssätt 

För att vidare kunna besvara studiens forskningsfrågor ställdes vid intervjutillfällena frågor 

gällande arbetssättet. Fyra av sex intervjudeltagare beskriver att de upplever att 

organisationskulturen kan skilja sig åt inom företaget. Att organisationskulturen kan uppfattas 

skilja sig åt tror intervjudeltagarna beror på att gruppers sammansättningar (där bland annat 

ålder och kön spelar roll) kan se olika ut, men också att vissa yrkesroller kan kopplas samman 

med ett visst karaktärsdrag:  

 

I grunden inte, men kanske litegrann beroende på hur gruppsammansättningen 

ser ut på de olika avdelningarna vad gäller främst ålder och kön. Sen skiljer det 
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sig också på grund av att vi är många tjejer här, så de grupper som har fler klickar 

med killar har säkert ett annat slags klimat. (Anna) 

 

En annan deltagare beskriver subkulturer inom företaget enligt följande: 

 

Jag tror att kultur, ja, möjligen att det finns någon sådan, min känsla är att det är 

lite olika typer av människor som jobbar på redovisning och revision. Jag 

upplever att man är lite mer tillbakadragen på redovisningsavdelningen, och inte 

tar för sig lika mycket som på revision. På revision är man lite mer utåtriktad, 

jämfört med de som jobbar på redovisning. Och det påverkar förmodligen 

kulturen. (Johan) 

 

Som både Anna och Johan uttrycker sig förekommer någon typ av subkultur i respektive 

företag. Detta menar deltagarna beror på faktorer som ålder, kön och personlighet snarare än 

yrkesroll och position. Subkulturer kan vara svåra att identifiera för medlemmar som en är del 

av företaget eftersom det sällan är något människor generellt reflekterar över. Vid observation 

på ett av företagen framgick det att redovisning- och revisionsavdelningen håller till på olika 

våningsplan, vilket symboliskt kan tyda på en viss uppdelning mellan avdelningar. Vidare 

menar en annan deltagare att det inte förekommer olika organisationskulturer inom företaget, 

detta förklarar deltagaren med att det finns en gemensam nämnare för samtliga avdelningar 

inom företaget, något som enar dem alla:  

 

Nej, det är samma. Kunderna är ju ändå alltid i fokus, oavsett vart man jobbar. 

Det är ju det som enar. Alla är lika värda. (Lena) 

 

Även om organisationskulturen uppfattas kunna skilja sig mellan grupper och avdelningar på 

några av deltagarnas respektive företag så är deltagarna trots allt eniga om att medarbetare på 

företagen inte är helt åtskilda från varandra:  

 

… Även om vi sitter på olika avdelningar så är vi inte helt separerade, vi äter till 

exempel alltid lunch tillsammans, alla pratar med alla och försöker inkludera 

alla, över avdelningsgränserna. (David) 

 

Detta återspeglar sig även i deltagarnas beskrivning av hur kommunikationen i respektive 

företag ser ut, då samtliga anser att det inte finns några hinder för att prata med vem som helst, 

oavsett avdelning, yrkesroll eller position. De flesta deltagare menar också att kommunikation 

oftast sker direkt, muntligen, i den mån det är möjligt. Vid observation av företagen framgick 

det tydligt att de anställda på ett utav företagen enkelt kunde kommunicera med varandra till 

följd av det öppna kontorslandskapet. Andra sätt att kommunicera med varandra inom företagen 

är via telefon, mail och chattfunktioner:  
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Det är lite olika, men jag kan gå direkt till den det berör. Chefer som inte sitter 

på det här kontoret kan man kontakta via mail eller telefon, alternativt haffa 

personen när den är här. Det finns inga speciella steg, utan det är som man vill. 

(Lena) 

 

Det finns ingen begränsning, att man måste gå en viss väg. Du kan prata med den 

du känner förtroende för. (Ylva) 

 

Deltagarnas beskrivningar av arbetssättet visar att det finns en relativt överensstämmande syn 

på hur arbetssätten på respektive arbetsplats fungerar och ser ut. Detta trots skilda företag och 

branscher. Gemensamt för samtliga företag verkar vara synen på kommunikation och att alla 

anställda är lika mycket värda.  

4.6 Beteende 

För att besvara forskningsfrågan gällande hur organisationskultur påverkar organisations-

medlemmarnas beteende var det av vikt att få en beskrivning hur organisationskulturen 

uppfattades i respektive företag. Samtliga intervjudeltagare beskriver företagens 

organisationskultur i termer av högt i tak samt vikten av respekt mot kollegor och kunder: 

 

Jag tycker den [organisationskulturen] är väldigt human, medmänsklig, det är 

goda, sunda värderingar i botten och det är en omtanke och värme, kombinerad 

med en ambition att vara väldigt professionella. Man behandlar både 

medarbetare och kunder på ett bra sätt. Vår jargong är väldigt lättsam, ofta med 

glimten i ögat, respektfullt liksom. (Anna) 

 

Vidare beskriver en annan deltagare även betydelsen av företagets värdegrund för 

organisationskulturen, men lyfter samtidigt fram att människor är som de är: 

 

Våran värdegrund innebär ju, där finns respekt bland annat. Att man ska visa 

respekt mot varandra. Sen är vi ju som vi alltid är, vi skämtar med varandra och 

har roligt. (Lena) 

 

Samtliga intervjudeltagare lyfter fram vikten av humor och att det är en lätt och skämtsam 

jargong och framhåller vikten av att skämta, men att det inte sker på någons bekostnad. 

Observationerna gav samma intryck som deltagarnas påstående angående jargongen. Detta i 

kombination med gemensamma aktiviteter utanför arbetet stärker sammanhållningen i 

arbetsgruppen. Som en effekt av den stärkta sammanhållningen ansåg deltagarna att de trivs på 

sin arbetsplats och känner motivation gentemot arbetsplatsen och arbetsgivaren.  Samtidigt som 
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gemenskapen i en arbetsgrupp stärks kan olika grupperingar och statusskillnader mellan 

avdelningar uppstå, även om detta inte är önskvärt inom företaget: 

 

Ja, det är ju det som är, eftersom man ska dela på sig. Tidigare var vi alla 

tillsammans, nu har vi blivit större och säljer mycket mer, och det är det som är 

nackdelen att vi är särade, för då kommer man ju från varandra, man kan ju inte 

undvika det. Vi pratar om att det inte ska finnas några väggar, men det blir ju det 

när vi inte är tillsammans. Det finns inga tydliga statusskillnader, men det blir ju 

lite mitt och ditt. (Lena) 

 

Fyra av sex intervjudeltagare anser att det finns några typer av statusskillnader, men att detta 

inte är någon tydlig uppdelning utan kopplat till position i företaget. Chefer och människor i 

VD-position får naturligt en högre status. Skillnader mellan avdelningar kan även uppstå på 

grund av att arbetsuppgifterna skiljer sig åt, eller att utbildning och erfarenhet ser olika ut. Trots 

detta poängterar ett par deltagare vikten av allas lika värde oavsett utbildning och position: 

 

Ja, det blir litegrann så, för att jobba med revision krävs en akademisk utbildning, 

bland de som arbetar med skatt är två av tre utbildade jurister, så då blir det lite 

skillnad där. Sen blir partners en klick för sig. Så förutsättningarna är ju lite 

annorlunda, men det finns utbildade på de andra avdelningarna också numer. 

Många som kommer in har jättebra erfarenhet från arbetslivet är minst lika 

duktiga. Oavsett erfarenhet och utbildning är alla lika viktiga och jag tycker att 

vi alla både har och visar en stor ömsesidig respekt. (Anna) 

 

Vidare beskriver en annan intervjudeltagare det så här: 

 

Jag upplever inte att det finns några större statusskillnader, däremot inom 

organisationen har vi ju en kontorschef, partners, redovisnings-och 

revisionsledare, men jag upplever inte att de beter sig annorlunda. (Johan) 

 

Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är att det var något svårt att definiera fenomenet 

organisationskultur och beskriva respektive företags organisationskultur.  Samtliga deltagare 

beskriver dock vikten av en bra organisationskultur, flera av dem menade att det är 

organisationskulturen som gör att medarbetare trivs och har roligt på arbetet.   

 

 



 

 

 30 

5. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån studiens frågeställningar som 

knyts an till de teoretiska utgångspunkterna. Analys av resultatet görs 

främst utifrån Scheins och Hofstedes erkända modeller där 

organisationskultur beskrivs i olika lager. 

5.1 Introduktion till kommande analys 

Som tidigare nämnts finns ingen enhällig definition av begreppet organisationskultur, men för 

att göra det möjligt att tydligt kunna analysera organisationskultur utgår vidare analys från två 

framstående forskare inom området, Edgar H. Schein och Geert Hofstede. Gemensamt för de 

två författarna är beskrivningen av organisationskultur i form av olika lager där kärnan i 

organisationskulturen består av grundläggande antaganden och värderingar. Kärnan i 

organisationskulturen genomsyrar således samtliga yttre lager av organisationskulturen som 

enligt författarna benämns artefakter och uttalade värderingar (Schein, 2010) samt symboler, 

hjältar och ritualer (Hofstede et al. 2011).  

5.2 Värdegrund 

Värdegrunden är den djupaste och mest svåråtkomliga nivån av organisationskulturen, vilket 

gör att den kan betraktas som osynlig. Det är vidare utifrån värdegrunden som hela 

organisationen grundas. Värdegrunden innefattar vad som ska uppmärksammas inom 

organisationen, hur individer emotionellt ska reagera samt ta olika beslut. Samtliga 

intervjudeltagare menar att det finns ett par riktlinjer i respektive företag samt att dessa 

genomsyrar hela organisationskulturen och organisationen. Riktlinjerna anses vara självklara 

och är en integrerad del av respektive organisation, de tas för givna. Eftersom riktlinjerna ses 

som självklara menar intervjudeltagarna att detta inte är något som individer reflekterar över. 

Schein (2010) påstår att organisationskulturens innersta lager består utav antaganden som är så 

djupt rotade i organisationen att ingen behöver reflektera över dem. Dessa antaganden styr över 

hur medlemmarna tänker och agerar inom en organisation (ibid.). Vidare förklarar Hofstede et 

al. (2011) det innersta lagret som känslor och tendenser att föredra vissa saker framför andra. 

För att förstå de yttre lagren av organisationskultur behövs en förståelse för organisationens 

värdegrund (ibid.). Riktlinjerna går att koppla till det båda författarna benämner som den 

innersta kärnan av organisationskultur. 
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Företagens respektive värdegrund tror intervjudeltagarna baseras på hur organisationen vill att 

dess medlemmar ska vara, men också handla, tänka och känna. Det är möjligt att se ett samband 

mellan deltagarnas svar och Scheins (2010) uttalande gällande det innersta lagret av 

organisationskultur då Schein menar att de grundläggande antagandena avser att tala om för 

medlemmarna hur de bör tänka och agera i olika situationer.  

 

5.3 Normer och värderingar 

En organisations normer och värderingar utgör en del av organisationskulturens kärna, det är 

utifrån dessa normer och värderingar som organisationen arbetar. Normer och värderingar 

fungerar som principer som påverkar hur individer beter sig i sociala situationer och i 

organisationer, men fungerar också som en gemensam grund för hur individer inom en 

organisation tänker och agerar. En organisations normer och värderingar kan även bestå av 

självklara handlingar av enklare natur. Studiens intervjudeltagare understryker att självklara 

handlingar inom respektive organisation består av att hälsa på samtliga samt ha ett trevligt 

bemötande mot varandra. Både Schein (2010) och Hofstede et al. (2011) beskriver värderingar 

och ritualer som en vägvisare för vad som är rätt och fel, som tydligt kopplar samman det en 

deltagare förklarar angående att det upplevs som avvikande om en organisationsmedlem inte 

hälsar på andra. Vidare menar Schein (2010) att normer och värderingar syftar till det som är 

viktigt för individer. Värderingar kan också uttryckas genom mål och strategier som ofta 

grundas på sociala regler såsom traditioner och normer (ibid.). Gällande mål och strategier 

nämner en intervjudeltagare att de strävar efter att alltid bli bättre och bli bland de bästa inom 

branschen. Detta bekräftar Scheins uttalande om mål och strategier som en del av organis-

ationens värderingar.  

5.4 Effektivitet 

En god organisationskultur främjar effektiviteten inom en organisation där samtliga arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål. Det finns forskning som visar på att organisationskultur kan bidra till 

bland annat ökad effektivitet, motivation och produktivitet (Campbell, Stonehouse & Houston, 

1999). Effektivitet berör även hur problem löses inom organisationen. Den genomförda studien 

visar på att problemhantering sker på det sätt som verkar mest rimligt och effektivt med hänsyn 

taget till problemens art. Gemensamt för samtliga intervjudeltagare är att de menar att problem 

i första hand hanteras enskilt men alltid inom organisationen. Enligt Schein (2010) grundar sig 

problemlösning på organisationers värderingar, då dessa genomsyrar hela organisations-
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kulturen och organisationsmedlemmarnas sätt att tänka. Schein (2010) menar att gemensamma 

värderingar styr hur organisationen hanterar olika händelser och uppkomna problem. Hofstedes 

et al. (2011) löklager som benämns ritualer kan likställas med Scheins värderingar och syftar 

till människors sätt att hantera olika uppkomna situationer. Ritualer menar även Hofstede et al. 

(2011) omfattar ceremonier som anses vara socialt viktiga inom en kultur. En av deltagarna 

beskriver en specifik introduktion för samtliga nyanställda inom organisationen, denna 

introduktion identifieras som unik för organisationen. Deltagaren beskriver vidare hur 

nyanställda besöker huvudkontoret för att lära känna organisationens ledning och få en 

genomgång gällande organisationen och dess arbetssätt. Hofstede et al. (2011) menar att 

ceremonier finns för att stärka en grupps sammanhållning och således även öka effektiviteten i 

organisationen.   

 

Schein (2010) och Hofstede et al. (2011) poängterar båda vikten av att ha respekt för andra 

människor. Studiens resultat framhåller betydelsen av att ha en prestigelös organisation där 

medlemmarna hjälps åt och utbyter erfarenheter. Vidare beskriver en annan intervjudeltagare 

hur en stark organisationskultur kan förbättra effektiviteten inom organisationen. Detta tror 

deltagaren beror på att de anställda känner en stolthet av att vara en del av företaget och dess 

kultur, som i sin tur leder till en ökad motivation och således har en inverkan på effektiviteten.  

 

Studiens resultat visar inte på några faktiska begränsningar med organisationskultur, vilket i sig 

motsätter sig studiens teoretiska utgångspunkter och Alvessons (2013) idéer gällande 

begränsningar med organisationskultur. Alvesson (2013) menar att begränsningar kan uppstå 

till följd av omedvetna värderingar, detta är dock inget som någon av intervjudeltagarna 

nämner.  

5.5 Arbetssätt 

Arbetssätt handlar om det gemensamma ansvaret för organisationens resultat och kan bidra till 

en stärkt sammanhållning och målmedvetenhet inom gruppen. Arbetssätt inkluderar även 

gruppers sammansättning samt kommunikation. Studiens resultat visar på att de flesta 

intervjudeltagare anser att organisationskulturen på respektive företag kan skilja sig åt inom 

företaget. Detta tros bero på gruppers olika sammansättningar, samt att en del 

personlighetstyper kan kopplas till vissa yrkesroller, snarare än titel, position och status. Vidare 

beskriver en intervjudeltagare att det inte finns några skillnader i organisationskulturen inom 

företaget och detta förklarade deltagaren med att kunden alltid står i fokus, oavsett 
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arbetsuppgifter. Hood och Koberg (1991) menar att subkulturer kan bildas inom en organisation 

där anställda har olika arbetsuppgifter, vilket är ett påstående som inte kan bekräftas i och med 

den genomförda studien. Det gemensamma ansvaret för kunder bidrar till starkare 

sammanhållning och målmedvetenhet inom hela arbetsstyrkan vilket enar de anställda inom 

organisationen och skapar en gemensam organisationskultur, oberoende arbetsuppgifter. Den 

bild av subkulturer som framkommer utifrån den genomförda studien tyder på att det 

uppkommer olika kulturer till följd av olika personlighetstyper, ålder och kön. Detta bekräftar 

det Maanen och Barley (1985) menar; att subkulturer skapas då medlemmar i organisationer 

delar specifika egenskaper, känner starkare samhörighet och kan identifiera sig med vissa 

medlemmar på ett tydligare sätt.  

 

Vad gäller kommunikationen i de olika organisationerna framgår det från de genomförda 

intervjuerna att kommunikationen sker direkt, muntligen då det är möjligt. Ingen av 

intervjudeltagarna påstår att det finns en specifik väg att gå vid kontakt med andra inom 

företaget, det finns inga hinder för att tala med olika avdelningar och yrkesgrupper. Både Schein 

(2010) och Hofstede et al. (2011) identifierar kommunikation som tillhörande ett av de yttersta 

lagren av organisationskultur.  Schein (2010) menar att hur människor talar med varandra 

innefattar de synliga strukturerna och processerna vilket i teorin innebär att en utomstående ska 

kunna betrakta och förstå kommunikationen inom en organisation. De genomförda 

observationerna resulterade dock inte i något svar på hur kommunikationen inom företagen ser 

ut, något som leder till ett dementerande av Scheins (2010) uttalande angående kommunikation 

som någonting synligt. Vid en av studiens observationer framgick det att företagets fysiska 

miljö bestod utav öppna kontorslandskap, något som underlättade den direkta 

kommunikationen enligt deltagaren. Det öppna kontorslandskapet kan möjligtvis ge en 

utomstående observatör en aning om direkt kommunikation, men är inte tydligt nog i den 

omfattning som Schein vill få det att framstå som. 

 

5.6 Beteende 
Beteende kan betraktas som en av de ytligaste delarna av organisationskultur, då beteendet är 

något som syns och är möjligt att observera och identifiera för utomstående. Hur människor 

beter sig inom en organisation grundar sig bland annat i organisationens uttalade värderingar. I 

den genomförda studien framkommer det att de tillfrågade organisationsmedlemmarna 

upplever beteendet inom respektive organisation som starkt kopplat till organisationens 

värdegrund. Vidare tar flertalet deltagare upp vikten av att behandla sina kollegor och kunder 
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respektfullt samt ha en lättsam jargong med högt i tak. Resultatet visar också att fyra av sex 

deltagare upplever att det finns någon form av statusskillnad kopplat till position i respektive 

företag. Vad som också framgår av studien är att trots statusskillnader är beteendet detsamma 

oavsett position. Beteendet i en organisation kopplas tydligt till Scheins (2010) artefakter, som 

förklaras som det yttersta och mest synliga lagret av organisationskultur. Vidare beskriver 

Schein (2009) beteendet i en organisation som något dess medlemmar har lärt sig och accepterat 

utifrån organisationskulturens innersta kärna. Hofstede et al. (2011) delar Scheins tankar 

gällande hur värdegrunden återspeglas i organisationsmedlemmarnas beteende. Detta är något 

som studiens resultat bekräftar då det från intervjuerna framkommer att inga upplevda 

skillnader i beteende går att koppla till status och position i företaget. Samtliga 

organisationsmedlemmars beteende upplevs vara detsamma oavsett titel och position, detta till 

följd av den gemensamma värdegrund som finns som samtliga medlemmar har lärt sig att 

efterleva.  
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6. Slutsatser och diskussion  

I nedanstående avsnitt presenteras svar på studiens forskningsfrågor och en 

diskussion förs angående dessa. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

studier.   

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka organisationskultur med hjälp av fem dimensioner; 

värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, arbetssätt samt beteende för att få en djupare 

förståelse för fenomenet. För att göra detta möjligt har tre företag ställt upp med två anställda 

vardera för att kunna genomföra intervjuer och besvara studiens forskningsfrågor. Utifrån de 

formulerade forskningsfrågorna kunde slutsatser dras som uppfyllde studiens syfte. Resultatet 

av studien visar att organisationskultur genomgående finns i organisationerna, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning gjord inom ämnet. Organisationens värdegrund är 

central i hela organisationskulturen och genomsyrar organisationskulturens samtliga 

undersökta dimensioner.  

 

Hur påverkar organisationskulturen organisationens värdegrund? 

 

Med utgångspunkt i värdegrunden påverkar organisationskultur organisationsmedlemmarna, 

vilket återspeglas i samtliga dimensioner i form av normer och värderingar, effektivitet, 

arbetssätt samt beteende. Värdegrunden fungerar således som en plattform för hela 

organisationen att stå på. I denna studie framkommer det att samtliga intervjudeltagare är 

medvetna om sitt företags värdegrund och beskriver den med hjälp av ett antal begrepp som 

genomsyrar det dagliga arbetet. Denna värdegrund är en självklarhet i respektive organisation 

och till följd av detta påverkar organisationskulturen också organisationen i sin helhet. 

 

 

Hur påverkar organisationskulturen gemensamma normer och värderingar? 

 

Resultatet visar att organisationskultur påverkar normer och värderingar i det avseendet att de 

anställda förväntas hälsa på varandra, men också att vara en god människa och hålla en trevlig 

ton.  Underförstått handlar detta om trivsel och beteende generellt, vilket är faktorer som spelar 

in huruvida organisationsmedlemmar trivs på sin arbetsplats eller inte. Inom ramarna för 

normer och värderingar faller också strategier och målsättning och hur organisationen arbetar i 
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enlighet med dem. En organisation kännetecknas genom att de arbetar mot gemensamt uppsatta 

mål vilket således innebär att normer och värderingar är en viktig del av organisationskulturen. 

 

Hur påverkar organisationskulturen effektiviteten inom organisationen? 

 

Trivsel och beteende är faktorer som spelar vidare roll vid effektivitet och arbetsglädje som 

slutligen påverkar bemötandet gentemot kunder. I intervjudeltagarnas respektive företag står 

kunden alltid i fokus vilket visar att en god organisationskultur med sunda normer och 

värderingar bidrar till trivsel men också lönsamma kundrelationer. Studien visar även på att 

intervjudeltagarna upplever en stark tro på respektive företag och poängterar att kompetensen 

finns inom organisationen. Detta går att diskutera i termer av effektivitet då problem löses 

tidseffektivt med korta kommunikationsvägar. Effektiviteten ökar således genom att 

organisationskulturen är av sådan karaktär att den ger organisationsmedlemmarna möjligheten 

att hjälpas åt och ta vara på den kompetens som finns. Av studiens resultat framgår det att 

samtliga intervjudeltagare definierar sin respektive organisationskultur som tillåtande med högt 

i tak. Detta menar deltagarna ger dem utrymme att vara kreativa och upplever inte att 

organisationskulturen begränsar dem. 

 

Vilken påverkan har organisationskulturen på arbetssättet i organisationen?  

 

Arbetssätt omfattar ett gemensamt ansvar för organisationens resultat och detta kan vidare leda 

till en stärkt sammanhållning och målmedvetenhet. Resultatet visar att organisationskultur 

påverkar arbetssättet på så vis att alla medlemmar anses vara lika mycket värda. Vad som även 

framgår utifrån studiens resultat är att flera intervjudeltagare beskriver tendenser till subkulturer 

inom företagen. Detta rubbar inte synen på att alla är lika mycket värda utan ger sig tillkänna 

till följd av gruppers olika sammansättningar och personlighetstyper. Vad som tydligt 

framkommer från de genomförda intervjuerna är att oavsett subkulturers existens har det ingen 

negativ påverkan på organisationernas respektive arbetssätt. Till följd av att 

organisationskulturen är tillåtande och öppen skapas en frihet bland organisationsmedlemmarna 

att tala med vem de vill, vilket också eventuellt kan styrkas i och med öppna kontorslandskap.  

 

 

Vilken påverkan har organisationskulturen på organisationsmedlemmarnas beteende? 

 

Genomgående för intervjudeltagarna är att samtliga beskriver den skämtsamma jargongen 

som en bidragande faktor till trivsel inom respektive organisation. Detta i kombination med 
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att det utifrån beteendet inte går att identifiera uppenbara statusskillnader gör respektive 

arbetsplats till harmonisk. För att kunna ha en lättsam och skämtsam jargong med glimten i 

ögat krävs det att organisationskulturen tillåter organisationsmedlemmarna att bete sig på det 

sättet.  

 

6.2 Diskussion 

Då ingen av intervjudeltagarna kan identifiera några begränsningar med organisationskultur ger 

denna studie endast en positiv bild av effekterna av organisationskultur. Alvesson (2013) är en 

författare som tar upp begränsningar med organisationskultur och menar att organisationskultur 

kan begränsa medlemmarnas kreativitet då de inte vill motsätta sig organisationens värderingar. 

Studiens resultat hade kunnat ge en ännu djupare bild av organisationskultur om det hade varit 

möjligt att se den från olika perspektiv och inte endast en positiv synvinkel. Vidare är vi 

författare väl medvetna om att denna studie framställer organisationskultur i ett positivt ljus då 

det av studien inte framkommer några som helst begränsningar. Vidare spekulerar vi författare 

om medvetenheten kring organisationskultur och dess påverkan på individen och gruppen. Vid 

intervjuerna uppdagades det att ämnet var komplext och svårt att identifiera i respektive 

organisation och dess vardag. Detta tyder på att organisationskultur ”bara finns där” och är 

något som organisationsmedlemmar normalt inte reflekterar över. 

 

På grund av att företag D frånsade sig sina inbokade intervjuer i ett sent skede fanns inga 

möjligheter att kontakta nya företag. Detta resulterade i att studiens resultat inte går att applicera 

på de valda branscherna, något som har tagits hänsyn till under studiens gång. Hade fler 

intervjuer kunnat genomföras skulle resultatet möjligen sett annorlunda ut.   

6.3 Vidare studier 

Organisationskultur är ett komplext begrepp som förekommer i flertalet definitioner. Detta i sig 

är skäl nog att genomföra vidare studier inom ämnet. Denna studie syftar till att få en djupare 

förståelse för fenomenet organisationskultur och för att göra detta möjligt har 

organisationskultur i tre olika företag studerats med hjälp av totalt sex intervjudeltagare. 

Något som vidare skulle kunna bidra till en djupare förståelse för organisationskultur är om 

flera intervjuer skulle genomföras och på så vis kunna identifiera eventuella branschtypiska 

egenskaper. Denna studie utgår endast från de anställdas perspektiv och fångar inte in något 

ledarskapsperspektiv eller kundperspektiv. Förslag på vidare studier är därför att genomföra 

samma studie utifrån ett ledarskapsperspektiv alternativt utifrån ett kundperspektiv för att 
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undersöka huruvida ledare och kunder har samma syn på organisationskultur. Med tanke på 

ämnets komplexitet och dess föränderlighet skulle studien kunna återupprepas med en 

etnografisk metod. En fördjupad etnografisk studie under en längre tid, där förslagsvis 

observationer och intervjuer används och kompletterar varandra skulle ge en mer 

verklighetstrogen bild av organisationskultur då metoden tillåter forskaren att iaktta 

organisationskultur i dess naturliga miljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förfrågan om deltagande 

Hej,  

 

Vi är två studenter vid namn Jessica Carlsson och Marie Karlsson som läser tredje året på 

Ekonomprogrammet vid Mittuniversitet i Östersund. Just nu skriver vi vårt examensarbete 

inom Företagsekonomi med inriktning mot organisationskultur. Vi kommer att genomföra 

intervjuer under december 2017 som handlar om organisationskultur samt hur den upplevs på 

Ert företag.  

Intervjuerna kommer att ske i en lugn och trygg miljö av Ert val och beräknas ta ungefär 30 

minuter. Intervjuerna kommer att genomföras den tidpunkt Ni anser passar Er bäst. Vidare 

kommer intervjuerna att skrivas ner och spelas in.  

 

Syfte med studien: 

Studien ämnar undersöka organisationskultur samt få en djupare förståelse för fenomenet. Detta 

görs med utgångspunkt i fem dimensioner; värdegrund, normer och värderingar, effektivitet, 

arbetssätt samt beteende. Studien utgår från följande forskningsfrågor: 

 

• Hur påverkar organisationskulturen organisationens värdegrund? 

• Hur påverkar organisationskulturen gemensamma normer och värderingar? 

• Hur påverkar organisationskulturen effektiviteten inom organisationen? 

• Vilken påverkan har organisationskulturen på arbetssättet i organisationen?  

• Vilken påverkan har organisationskulturen på organisationsmedlemmarnas beteende? 

 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. I studien kommer vi använda oss av fiktiva 

namn, både vad gäller företag och personer och Ni har rätt att avbryta Er medverkan när som 

helst utan närmare motivering. När examensarbetet är inlämnat och godkänt kommer 

intervjumaterialet att förstöras och det slutliga arbetet kommer att finnas i Mittuniversitetets 

databas.  

 

Vi vill härmed fråga Er om Ni vill delta i vår studie. Ert deltagande skulle betyda oerhört mycket 

för oss. 

 

Har Ni frågor om vår studie är Ni hjärtligt välkomna att höra av Er till oss: 

 

Jessica Carlsson, 07XXXXXXXX, emailadress@email.com 

Marie Karlsson, 07XXXXXXXX, emailadress@email.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 43 

Bilaga 2 - Etiska aspekter 

 

 

• Denna studie utförs i syfte att få en djupare förståelse för organisationskultur och hur 

den upplevs av organisationens anställda. Studien genomförs av studenter vid 

Mittuniversitetet i Östersund och är en kandidatuppsats inom Företagsekonomi. Det 

slutliga arbetet kommer att återfinnas i Mittuniversitetets databas.  

 

• Deltagare har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de medverkar 

och har när som helst under intervjun eller fram till och med inlämningsdatum, vilket är 

den 11 januari 2018, rätt att avbryta sin medverkan utan närmare motivering.  

 

• Deltagare har rätt att ta del av insamlade data för godkännande innan kandidatuppsatsen 

färdigställs. Vidare har deltagare även rätt att ta del av den färdigställda uppsatsen.  

 

• Deltagarens svar behandlas konfidentiellt. Fiktiva namn kommer att användas både vad 

gäller deltagare och företag.  

 

 

 

____________________________                            _______________________________ 
Deltagare, ort och datum     Intervjuare, ort och datum  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

 

Inledningsfrågor 

1. Ålder & antal år på företaget? 

 

2. Berätta om din befattning/roll i företaget? 

 

3. Hur skulle du beskriva ert företag? 

 

4. Vad är organisationskultur för dig? 

 

Beteende 

5. Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 

 

6. Har ni gemensamma aktiviteter utanför arbetet? 

 

7. Finns det uppenbara statusskillnader mellan arbetsgrupper?  

 

Arbetssätt 

8. Upplever du att organisationskulturen skiljer sig åt mellan olika avdelningar? 

 

9. Hur sker kommunikationen inom er organisation? 

 

Effektivitet 

10.  Hur löser ni uppkomna problem på er arbetsplats? 

 

11.  Tror du att er organisationskultur hjälper er att bli bättre på ert arbete? - om ja, på 

vilket    sätt?  

12.  Tror du att det finns något unikt i er organisationskultur och sätt att arbeta, i så fall 

vad? 

 

      13.  Kan organisationskulturen begränsa er i ert dagliga arbete? 

 

Normer & värderingar 

      14.  Finns det handlingar inom företaget som ses som självklara? 

 

      15.  Kan du identifiera några oskrivna regler på ert företag?  

 

Värdegrund 

      16.  Finns det några uttalade värderingar på ert företag, vilka är de i så fall? 

 

      17.  Om ja på föregående fråga, varför tror du att just dessa uttalade värderingar finns? 

 

      18.  Har du något mer du känner att du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
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Bilaga 4 - Observationsschema 
 

 Iakttagelse Kommentar 

Beteende   

Sätt att vara och tala   

Klädsel   

Jargong   

Status   

Arbetssätt   

Arbetsplats (personligt/opersonligt, eget 

kontor/öppna landskap) 

  

Öppna/ stängda dörrar   

Inredning (möbler, tavlor,teknik)   

Kundbemötande   

Avdelningar (eventuella subkulturer)   

 

Kommunikation   

Effektivitet   

Problemlösning   

Normer och värderingar   

Relationer/gruppsammanhållning   

Stämning   

Värdegrund   

Synlig värdegrund   
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