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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 exem-

pelvis organisationsbeskrivningar, ekonomi, lokaler, system, antal människor, 

deras persondata och CV:n, maskiner, utrustningar, patent m.m. Allt detta ut-

gör, liksom isberget, cirka 10% av hela organisationen. Övriga 90% är relat-

ioner, känslor, normer, värderingar, ambitioner, motivation, idéer, mellan-

mänsklig energi etc. Dessa 90% kan helt enkelt kallas organisationens kultur. 

(Almhem, 2014:18) 
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En studie kring organisationskulturens konkurrensfördelar inom bank- och revisionssektorn  

Författare: Cecilia Gälliner och Malin Jakobsson 

Handledare: Maria Bogren 

Examinator: Anna Sörensson 

Institution: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik, Mittuniversitetet  

Typ av arbete: Examensarbete företagsekonomi, grundnivå 15 hp  

Datum: 2019-01-27 

Nyckelord: Organisationskultur, konkurrensfördelar, värderingar, motivation samt  

långvariga relationer. 

 

Vad som ingår i begreppet organisationskultur råder det av teoretiker delade meningar om. 

Men det finns en stark överensstämmelse i att alla företag har en organisationskultur som kan 

formas till att skapa fördelar för framgång. Syftet med denna studie är att öka kunskapen samt 

förståelsen kring hur organisationskulturen kan användas som styrmedel för att uppnå konkur-

rensfördelar. Detta görs främst med utgångspunkt i Scheins (2010) teori kring organisations-

kultur. I studiens teoretiska referensram redogörs det för begreppet organisationskultur, Sche-

ins (2010) teori samt modell, Philipsons (2004) förklaring gällande starka och svaga kulturer 

samt andra relevanta aspekter inom ämnet. Studien har en kvalitativ ansats och insamlingen 

av den empiriska informationen grundar sig främst i semistrukturerade intervjuer samt obser-

vationsstudier. De semistrukturerade intervjuerna har genomförts på sex olika arbetsplatser 

inom två branscher - redovisning- och revisionsbranschen - samt bankbranschen, med en re-

spondent från respektive företag. Lika många observationsstudier har även genomförts i sam-

band med intervjuerna för att fånga den del av kulturen som kan observeras samt för att för-

stärka studiens trovärdighet. Av resultatet framkommer respondenternas uppfattningar av or-

ganisationskulturen, hur den präglar verksamheten samt hur den bidrar till att skapa konkur-

rensfördelar. Det är av stor vikt för företagen att vara proaktiva, skapa långvariga relationer 

samt väl förankrade värderingar som överensstämmer med medarbetarnas. Det som fram-

kommer är att organisationskulturen skapar, inte bara fördelar för organisationen i stort, utan 

även för alla i företagets omvärld. 

 

 



 
 

 

Abstract 
 
What is included in the concept of organizational culture the scholars have different opinions 

about. However, they do all agree that all companies have an organizational culture that can 

be shaped to create benefits for success. The purpose of this study is to increase knowledge 

and understanding of how the organizational culture can be used to achieve competitive ad-

vantages. This is done with the main starting point in Schein’s (2010) theory about organiza-

tional culture. The study's theoretical frame of reference describes the concept of organiza-

tional culture, Schein's (2010) theory and model, Philipson's (2004) explanation of strong and 

weak cultures and other relevant aspects of the subject. The study has a qualitative approach 

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

tions. The semi-structured interviews have been conducted at six different companies within 

two industries - the accounting and auditing industry and the banking industry - with one re-

spondent from each company. During the interviews, observations were also conducted to 

capture the part of the culture that can be observed and to enhance the credibility of the study. 

The result presents the respondents' perceptions of the organizational culture, how it charac-

terizes the business and how it contributes to creating competitive advantages. It is of great 

importance for the companies to be proactive, create long-term relationships and well-

founded values that correspond with the values of the employees. What appears in the results 

is that the organizational culture not only create benefits for the organization as a whole, but 

also for everyone in the company's environment. 
 

Keywords: Organizational culture, competitive advantages, values, motivation and  

long-term relationships.  

 
 
 



 
 

 

Förord 
 
Vi vill inleda med att rikta ett mycket stort tack till de sex företag och samtliga respondenter 

som ställt upp och möjliggjort denna studie och försett oss med den värdefulla information vi 

behövt. Er öppenhet och ert engagemang har varit till stor hjälp för oss under denna process.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Maria Bogren för all hjälp och handledning under uppsats-

ens gång, samt opponenten till denna uppsats som bidragit med många bra synpunkter och 

tankar som hjälpt oss framåt i vårt uppsatsskrivande.     
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Cecilia Gälliner & Malin Jakobsson  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till ämnet och dess relevans. 
Här presenteras bakgrund, problemformulering, studiens syfte samt avslut-

ningsvis de frågeställningar denna studie ska besvara.    

 
1.1 Bakgrund 
 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

 verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

 samverkar med varandra och omvärlden. (Bang 1999:24) 

 

Ända sedan 1940-talet har organisationskultur studerats. Genomslagskraften kom dock först 

under 1980-talet då de japanska företagens framgångar väckte stor uppmärksamhet i Väst-

europa. Forskare menade att förklaringen till framgångarna låg i den japanska organisations-

kulturen som kännetecknades av ett kollektivt ansvarstagande, hög lojalitet samt ett helhetsin-

riktat förhållningssätt (Wolvén, 2000). Intresset för organisationskultur har ökat mycket  

kraftigt under de senaste decennierna och ett huvudskäl till detta anser Wolvén (2000) vara de 

snabba samhällsförändringarna som inneburit högt ställda krav på organisationerna. Wolvén 

(2000) definierar kultur som värderingar och gemensamma antaganden som präglar organisat-

ionen och dess medlemmar. Det har blivit allt mer viktigt med gemensamma värderingar, 

samordnade resurser och att snabbt kunna anpassa sig till den omgivning som företaget verkar 

i (ibid). Flertalet forskare har likt Wolvén (2000) försökt fastställa vilka normer och värde-

ringar som ligger till grund för en stark kultur och en framgångsrik organisation. Peters och 

Watermans studie från 1982 är en av de mest uppmärksammade, i vilken studerades vad som 

förenade 43 av USA:s mest framgångsrika företag. Den gemensamma nämnaren fann sig här 

vara just den starka organisationskulturen (Peters & Waterman, 1982).   

 

Framgångsrika företag med hög lönsamhet beskrivs i dagsläget genom den vetenskapliga litt-

eraturen som företag som präglas av vissa önskvärda förutsättningar, vilka påverkar marknad-

sfaktorer, skapar finansiell avkastning och stärker den ekonomiska framgången (Cameron & 

Quinn, 2011). När forskarna Cameron och Quinn (2011) under de senaste decennierna stude-

rade de mest framgångsrika amerikanska företagen som totalt utklassat konkurrenterna vad 
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gäller finansiell avkastning, är här värt att nämna att dessa företag inte besuttit några av de 

önskvärda konkurrensfördelarna. Så vad har gjort dessa företag framgångsrika? Vilka egen-

skaper har dessa företag haft som varit mer kraftfulla än de marknadsfaktorer som den veten-

skapliga litteraturen beskriver som receptet för finansiell framgång? Cameron och Quinn 

kunde urskilja en enda gemensam egenskap som de fem främsta företagen hade gemensamt 

och som utmärktes som den mest väsentliga konkurrensfördelen. Denna egenskap som sär-

skilde de företagen från övriga – visade sig även här vara en stark organisationskultur (ibid). 

 

Universum presenterar årligen “Sveriges bästa arbetsgivare”. Gemensamt för de högst ran-

kade arbetsgivarna är ett fokus på humankapitalet med människan i centrum, engagemang, 

eget ansvar samt att medarbetarna uppfattar företagen som framgångsrika i sin bransch.  

Dessa faktorer beskrivs tillsammans som nycklar för att skapa en stark organisationskultur. 

Om företagen vill frambringa en stark organisationskultur kan detta göras genom att skapa en 

arbetsplats som medarbetarna trivs på, vilket visar på humankapitalets väsentlighet. Grant 

Thornton, Swedbank, Deloitte, Handelsbanken samt PwC är alla arbetsgivare som placerar sig 

i topp 50 av Sveriges bästa arbetsgivare (Lundmark, 2018). Alla är de företag som inom sina 

branscher erbjuder ett likartat utbud av produkter och tjänster, men de har ändå alla något som 

utmärker just dem.   

 

DÁveni (1994) menar att de flesta företagen idag verkar i en omvärld med extremt hög kon-

kurrens. Detta är ett tillstånd där företagen genomgår en radikal förändring och det är svårare 

att göra vinst. Klein (2011) menar att anledningen till att vissa företag får kämpa medan andra 

visar goda resultat - trots att de verkar inom samma branscher med liknande produkter - till 

stor del beror på vilken kultur företaget har. Barney (1986) ses kulturen som en komplex, 

social tillgång som är unik i varje enskilt företag. Denna tillgång innehåller resurser som sam-

arbete, anseende, tillit och vänskap som är svåra att kopiera.  

 

Vad är det som gör att dessa företag kan behålla sin konkurrenskraft gentemot sina  

konkurrenter? Går det att tyda vissa gemensamma nämnare eller ser de olika ut beroende 

på företag och bransch?  
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1.2 Problemformulering 
Organisationskultur är ett ämne som idag blir allt mer uppmärksammat, och en anledning till 

detta är enligt Bang (1999) att det framkommer forskning där det hävdas att organisationers 

framgång beror på vilken slags kultur som råder inom företaget. Organisationer har i och med 

detta börjat inse betydelsen av en stark kultur för att nå framgång och goda resultat samt 

skapa sig konkurrensfördelar (ibid).  

 

Organisationer använder sig av olika tillvägagångssätt för att förverkliga deras strategier. 

Malmi och Brown (2008) gör en indelning av styrmedlen i två huvudsakliga kategorier –  

formella och informella. Organisationer lägger stor vikt vid de formella styrmedlen för fram-

gångsförverkligande - så som budgetering, planering samt andra mått för att utvärdera företa-

gets ekonomiska prestation (ibid). Även tidigare forskning har ett riktat fokus mot de formella 

styrmedlen. Enligt Alvesson (2015) är det inte tillräckligt för företagen att använda sig av 

endast finansiella styrmedel som exempelvis nämnda ovan. För att utveckla och skapa ett 

framgångsrikt företag menar han, i samförstånd med andra teoretiker, att hänsyn måste tas till 

gemensamma värderingar (ibid). Malmi och Browns (2008) definition på informellt styrmedel 

innefattar kultur och värdebaserad styrning. Forskare från tidigare studier är överens om att 

företag drar fördel av en stark organisationskultur som både påverkar individernas beteenden i 

en önskad riktning samt hur individerna representerar företaget (Barney, 1986; Flamholtz & 

Randle, 2011; Hofstede et al., 1990; Salzer, 1994; Schein 2010). 

 

Tidigare forskning har främst fokuserat på utfallen utav de formella styrmedlen, därmed är  

de informella styrmedlens påverkan på organisationen mindre utforskad och med det desto 

mer intressant att studera. Effekterna av formella styrmedel är lättare att mäta och utvärdera 

än informella styrmedel, av den anledningen hamnar de informella i skymundan mot de for-

mella, även om de informella egentligen kan ha en större påverkan på företagets framgång 

(Malmi & Brown, 2008).  

 

I en bransch med hård konkurrens kan det vara svårt att nå framgång och företagen måste 

differentiera sig. Företagen idag är i större utsträckning än tidigare utsatta för ökad konkur-

rens, ekonomiska problem och tuffare marknadsförhållanden. Dessa förhållanden gör att 

många företag tar till medel som påstås skapa effektivitet, lojalitet samt framgång. Dessa me-

del kan sammanfattas i det breda uttrycket organisationskultur (Alvesson, 2013). Det sker 

omedvetna processer inne i organisationen och dessa har idag blivit mer uppmärksammade av 
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både ledare som anställda. De omedvetna processerna påverkar den dagliga verksamheten i 

stor utsträckning och av den anledningen har intresset skapats av att påverka dessa (Schein, 

2010). Att arbetsplatsen har en trivsam miljö är något som allt fler idag värdesätter, då medve-

tenheten hos anställda ökat kring hur stor del av livet som faktiskt spenderas på arbetet. Arbe-

tet ska av den anledningen tillfredsställa fler behov än bara ge en bra lön (Philipson, 2004). 

Med detta i åtanke är det därför av stor vikt att studera olika aspekter av organisationskultur 

och hur dessa aspekter påverkar företaget, men även hur de kan påverkas. Det kan därmed ses 

som relevant att belysa hur en gemensam organisationskultur kan vara en stor framgångsfak-

tor för företags fortlevnad, vilket kan underlättas genom att välja de individer vars värderingar 

överensstämmer med företagets. När medarbetarnas värderingar överensstämmer med företa-

gets skapas en gemenskap där medarbetarna känner att de kan identifiera sig med företaget 

och övriga medarbetare - vilket i sin tur även bidrar till en djupare innebörd av det dagliga 

arbetet hos medarbetarna (Alvesson, 2015; Philipson, 2004). Genom att undersöka företag i 

branscher där liknande produkter och tjänster erbjuds till kund, är tanken med denna studie att 

finna samband mellan företagets aktiva värdebaserade arbete och hur detta kan skapa fördelar 

ur konkurrenssynpunkt. Studien riktar sig till att öka förståelsen för organisationskulturen, och 

att dess betydelse bör vara av intresse för alla organisationens medlemmar - anställda som 

ledare. Alla organisationer präglas av en organisationskultur och en stark sådan är en kraft 

som förenar dagens framgångsrika företag (Philipson, 2004). 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen samt förståelsen kring hur organisationskultur kan 

användas som styrmedel för att uppnå konkurrensfördelar. 

 
1.4 Forskningsfrågor 
För att besvara studiens syfte kommer nedanstående frågeställningar ligga till grund:  

 

Hur kan organisationskultur påverka gemensamma värderingar? 

Hur kan organisationskultur påverka företagets arbetsmiljö? 

Hur kan organisationskultur skapa motiverade medarbetare? 

Hur kan organisationskultur påverka rekryteringsprocessen?  
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis 
definieras det mångtydiga begreppet organisationskultur och följs därefter 
av teorier samt teoretiska modeller, som vidare kommer att utgöra grunden 

för kommande analys.      

 
2.1 Vad är organisationskultur? 
Organisationskultur är inom vetenskapen fortfarande ett begrepp där forskare och teoretiker 

inte kunnat enats om en allenarådande definition. Bang (1999) beskriver att orsaken till detta 

är att organisationskultur är något abstrakt som inte går att ta på. Gemene man känner till be-

greppet men har svårt att ge en exakt definition av vad det innehåller. Trots detta är organisat-

ionskultur något som finns i alla organisationer men kan vara mer eller mindre framträdande. 

Alvesson (2015) använder organisationskultur som ett generellt begrepp där kulturella och 

symboliska fenomen står i fokus. Han menar att kulturen ska förstås som ett system av gem-

ensamma symboler och innebörder: 

 

 Kulturen finns inte i första hand “inuti” människors huvuden, utan någonstans 

 ”mellan” huvudena på en grupp människor där innebörden och symboliken 

 uttrycks öppet. (Alvesson, 2015:11) 

 

Schein (2010), anser däremot att organisationskulturen handlar om organisationens mönster 

av gemensamma värderingar samt beteenden och beskriver organisationskulturen 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, 2010:18)  

 

Bang (1999) uttrycker organisationskulturen som en uppsättning av normer och värderingar 

som utvecklas inom en organisation när medlemmarna och omvärlden integreras med 



 
 

 7 

varandra. Philipson (2004) fokuserar på den gemenskap som finns bland dem som verkar 

inom företaget och menar att organisationskulturen återspeglas i den miljö som arbetsplatsen 

präglas av. Utifrån detta förhållningssätt visar det sig - att det på varje företag finns en organi-

sationskultur. Trots att det fortfarande finns ett stort antal definitioner gällande begreppet or-

ganisationskultur menar Bang (1999) att de flesta organisationsforskare i stort sett ändå är 

överens gällande meningsinnehållet i begreppet organisationskultur, vilket han sammanfattar: 

  

 Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

 verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

 samverkar med varandra och omvärlden. (Bang, 1999:27)      

 

Alla organisationer har sin egen, unika organisationskultur som skapas av medlemmar genom 

samverkan med varandra. Denna studie kommer att grundas i Scheins (2010) synsätt kring 

organisationskulturen, vilken kommer beskrivas mer ingående i kommande avsnitt. 

 
2.2 Scheins nivåer av organisationskultur 
Enligt Schein (2010) så yttrar sig organisationskulturen i en organisation på olika sätt. För att 

studera kultur menar han att kulturen först och främst måste delas in i tre nivåer, där varje 

nivå speglar till vilken grad kulturen går att utläsa för den som står utanför organisationen. 

Nedan ges en övergripande illustration över vad Schein namngett de tre nivåerna och vad 

dessa innefattar. Därefter beskrivs de tre nivåerna mer ingående.  

 

1. Artefakter  

• Synliga strukturer och processer  

• Observerade beteenden   

2. Värderingar och uppfattningar 

• Ideal, mål, värderingar, strävan  

• Ideologier  

• Rationalisering 

3. Grundläggande underliggande antaganden  

• Omedvetna övertygelser och värderingar som tas för givna 

• Fastställda beteenden, uppfattningar, tankar och känslor  

Svåra att tyda 

Kan vara men behöver inte överensstämma 
med beteenden och andra artefakter 
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2.2.1 Artefakter 

Den kultur som går att utläsa från det du kan se, känna eller höra är det som Schein (2010) 

benämner artefakter och även ser som den yttersta av de tre nivåerna. Dessa är oftast lätta att 

upptäcka vid observation men desto svårare att tolka meningen bakom. Hur människorna i 

gruppen beter sig mot varandra men även vilket språk de använder sig av är exempel på arte-

fakter. Andra artefakter är den fysiska omgivningen såsom arkitekturen både in- och utvän-

digt, det geografiska läget, klädstil, teknologi, uttalade värden, myter och berättelser om före-

taget samt ritualer och ceremonier. Hur människorna i gruppen agerar och vilka rutiner de har, 

som har uppstått utifrån organisationens olika processer, formella beskrivningar samt listor 

om hur organisationen fungerar, är även de artefakter som visar på den rådande kulturen. För 

att kunna tolka en organisationskultur genom dess artefakter - i de fall där observatören inte 

har möjligheten att under en längre tidsperiod vistas inom organisationen - handlar det om att 

genom kommunikation med dem inom organisationen, analysera deras beteenden utifrån de 

värden, regler och normer som framkommer för den som observerar (ibid). 

 

2.2.2 Värderingar och övertygelser 

De värderingar och uppfattningar som genomsyrar organisationen och dess medlemmar ana-

lyseras i vad Schein (2010) kallar den andra nivån inom organisationskulturen. Dessa är inte 

lika lätta att urskilja som artefakterna. Värderingarna och övertygelserna är vad som kan kal-

las organisationens moral och kommer till uttryck genom vad gruppens/organisationens med-

lemmar anser som rätt och fel, vilket påverkar hur de agerar i olika situationer. Schein (2010) 

menar att alla individer har sina egna uppfattningar och värderingar. I en ny grupp kommer 

därför dessa individer ha skilda uppfattningar om hur en uppgift ska genomföras, med tiden - 

med grund utifrån vad som fungerat och inte - kommer vissa utföranden uppfattas ha ett 

värde. När gruppen uppfattar att en viss framgång skapat ett värde kommer detta bli ett ge-

mensamt värde eller en gemensam uppfattning för gruppen. Med tiden kommer detta gemen-

samma värde omvandlas till ett gemensamt antagande allteftersom - det från början uttalade 

förslaget på hur något önskas genomföras - leder till upprepad framgång. Vid analysering av 

värderingar och övertygelser är det av vikt att kunna urskilja de inom gruppen som är bärare 

av dessa underliggande värderingar och övertygelser som överensstämmer med organisation-

ens. Detta ligger sedan till grund för hur gruppens medlemmar går till väga vid utförande. Att 

utgå från värderingar och övertygelser för att beskriva organisationskulturen kommer skapa 

flera frågetecken i fråga om varför vissa beteenden ser ut som de gör. Observatören börjar få 

en förståelse för den kultur som råder men lämnas fortfarande med vissa frågetecken. För att 
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kunna se mönster samt förutspå hur beteenden framöver kommer utspelas krävs en djupare 

förståelse för de underliggande grundläggande antagandena som Schein beskriver som den 

djupaste nivån av kulturen (ibid).  

 

2.2.3 De underliggande grundläggande antagandena 

Grundläggande antaganden är enligt Schein (2010), på det sätt medlemmar uppför sig och går 

tillväga för att lösa ett problem, där hur problemen löses sker på liknande återkommande sätt. 

Här menar författaren att skillnaden i de grundläggande antagandena jämfört med andra är att 

- andra kan ha ett dominerande tillvägagångssätt som föredras före andra utföranden även om 

det finns alternativ - medan grundläggande antaganden har kommit att bli ett tillvägagångssätt 

eller beteende som tas förgivet till sådan grad att alternativa tillvägagångssätt inte anses exi-

stera. Att en medlem agerar annorlunda än dessa grundläggande antaganden kommer ses som 

obegripligt av gruppen om de blivit tillräckligt rotade. Dessa beteenden och antaganden går 

med andra ord inte att konfrontera och är med det väldigt svåra att förändra. I försök att för-

ändra de grundläggande antagandena kommer en hög nivå av ångest bildas eftersom föränd-

ringarna river upp den sociala och kognitiva strukturen vilket gör att omgivningen inte längre 

stämmer överens med våra antaganden. Det är på detta sätt som Schein (2010) menar att kul-

turen har sin största makt. Människor söker stabilitet, med det söks förståelse för hur vi ska 

reagera och agera i olika situationer, både fysiskt och emotionellt för att på bästa sätt passa  

in i en grupp - där delade värderingar och antaganden kommer skapas. När individen hamnar i 

situationer utanför sin grupp och där det råder andra antaganden och beteenden som individen 

endera inte förstår eller misstolkar, kommer individen känna sig väldigt sårbar, få ångest och 

bli defensiv. På den djupaste nivån av kulturen, som beskrivits ovan, förklarar författaren att 

gruppens medlemmar tillförses en identitet. Kulturen ger riktlinjer till medlemmarna om hur 

de ska vara mot varandra samtidigt som den talar om vilka de själva är och på vilket sätt de 

kan agera för att de ska vara nöjda över vad de åstadkommer. Det är genom att känna igen  

de funktioner som skapar en identitet som en förståelse kan göras till varför en förändring i 

kulturen kan skapa ångest och med det, skapas även motstånd som gör att en förändring blir 

svår att genomföra (ibid).  

 

2.3 Värderingar 
I artikeln Make Your Values Mean Something skriver Lencioni (2002) att värderingar i ett 

företag kan ses som ett konkurrensmedel gentemot andra företag. Värderingar skapas för att 

stödja företagets medarbetare i det dagliga arbetet samt för att visa på vad företaget står för 
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och vad de försöker uppnå. Forskaren menar dock att många företag har värderingar som inte 

är meningsfulla utan enbart innehåller tomma ord som inte efterföljs i det dagliga arbetet och 

därmed blir meningslösa. Alvesson (2015) beskriver att flera teoretiker menar att gemen-

samma värderingar är något som organisationerna måste ta stor hänsyn till för att skapa ett 

framgångsrikt företag. Lencioni (2002) beskriver vikten av att företag tydligt bör skapa grund-

läggande definitioner och värderingar för att medarbetare i komplexa situationer enklare ska 

förstå hur det korrekta agerandet ska vara. Värderingar kan enligt Lencioni (2002) beskrivas 

utifrån fyra olika kategorier. Författaren benämner den första kategorin av värderingar som 

kärnvärderingar. Dessa värderingar är de djupt ingrodda kärnvärdena och kan ses som grun-

den i ett företag. Dessa värderingar kan aldrig äventyras eller kompromissas kring och måste 

bibehållas till varje pris. De är dessa som styr företagets alla viktiga beslut. Kärnvärderingarna 

kan liknas vid Scheins (2010) beskrivning av grundläggande antaganden eftersom även de är 

vedertagna till den grad att de ej går att kompromissas om. Med de är svåra att förändra ef-

tersom alternativ inte ses existera enligt medlemmarna (ibid). För att organisationskulturen 

ska fungera som ett styrmedel är det av stor vikt att de grundläggande värderingarna är djupt 

förankrade. På det viset påverkar de grundläggande värderingar hur medarbetarna agerar men 

även vilka attityder de uppvisar samt att dessa är i samförstånd för att företaget ska ha en enad 

riktning. Dessa kan yttra sig genom artefakter så som rutiner, språkbruk, symboler och logo-

typer som genomsyrar hela organisationen (Johnson, Scholes & Whittington, 2008; Schein, 

2010). Önskvärda värderingar är det ett företag för tillfället saknar men som i framtiden 

kommer visa sig behövas för att lyckas möta och klara av de krav och förändringar företaget 

står inför. Det är dock viktigt att de önskvärda värderingarna inte försvagar och hämmar före-

tagets kärnvärderingar. Politiskt korrekta värderingar återspeglar de sociala normer som 

krävs av de anställda. Dessa värderingar tenderar till att vara relativt lika mellan företag och 

speciellt mellan företag som verkar inom samma bransch och ses därför inte som något som 

hjälper företaget att utmärka sig gentemot sina konkurrenter. De politiskt korrekta värdering-

arna som Lencioni beskriver kan ses ingå i vad Schein (2010) beskriver som den andra nivån - 

det vill säga värderingar och uppfattningar. Dessa sociala normer påverkar individerna i före-

taget och på så sätt även de värderingar samt beteenden som råder inom verksamheten. Oav-

siktliga värderingar är den sista av Lencionis fyra kategorier. Oavsiktliga värderingar uppstår 

spontant inom organisationen och speglar ofta de anställdas personligheter och gemensamma 

intressen. Dessa värderingar kan vara positiva för ett företag då de skapar en känsla av ge-

menskap och sammanhållning. Men eftersom dessa värderingar från grunden uppkommer 

spontant, är det av stor vikt att ledningen stödjer eller motverkar värderingarna beroende på 
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hur de påverkar företaget. Dessa kan ses ingå i den mest ytliga nivån som Schein (2010) be-

nämner artefakter, där medarbetarnas ageranden går att utläsa. Genom olika aktiviteter som 

Schein (2010) titulerar som - ritualer och ceremonier - kan en bättre sammanhållning skapas. 

Eftersom de oavsiktliga värderingarna till stor del är spontana är de lättare för företaget att 

påverka i den riktning som är önskvärd (Johnson, Scholes & Whittington, 2008).  

 

 
 
Figur 1 – Egen modifikation av Scheins (2010) olika nivåer av organisationskultur med sammankoppling till 
Lencionis (2002) kategoriseringar. 
 
 
Både Schein (2010) och Lencioni (2002) beskriver i respektive teori organisationskulturen i 

form av olika kategorier. Med utgångspunkt i Scheins (2010) teori om organisationskulturens 

olika nivåer illustreras ovan överensstämmelsen med Lencionis (2002) kategoriseringar, samt 

organisationens identitet som beskrivs av Alvesson (2015) i avsnitt 2.5.   

 
2.4 Starka och svaga kulturer 
Det är relativt vanligt att forskare inom organisationskulturen skiljer mellan starka och svaga 

kulturer. I svaga kulturer menar Philipson (2004) att företagsvärden och medarbetarvärden 

inte överensstämmer med varandra i relativt stor grad. Han definierar företagsvärden som de 

värden som styr både den önskvärda och den operationella verksamheten inom organisation-

en. Dessa värden kan ha givits uttryck genom verksamhetens grundare, genom traditioner som 

format verksamheten sen dess uppkomst eller att de finns uttryckta i företagets affärsidé. 
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Medarbetarvärden är de värden som anställda faktiskt agerar efter och som styr de anställdas 

val av handlingar. Dessa värden kan stämma mer eller mindre överens med företagsvärdena 

men kan även inom sin kategori vara splittrad med fler konflikter eller vara homogen och mer 

sammanhållen. Författaren menar att ju mindre företagsvärdena överensstämmer med medar-

betarvärdena desto svagare kommer organisationskulturen att vara. Energin i företaget kom-

mer med detta att försämras tillsammans med rymden för kreativitet. Vad de anställda väljer 

att disponera sin energi och sina ambitioner på, kommer inte att stämma överens med vad som 

medverkar till att uppfylla verksamhetens mål på ett effektivt sätt - det vill säga bidra till att 

företagsvärdena förverkligas. Dessa två kategorier av värden måste ha ett aktivt samspel där 

medarbetarnas övertygelser är integrerade med vad företaget vill uppnå, i och med det skapas 

det som benämns en stark organisationskultur. Kotter och Heskett (1992) beskriver att en svag 

organisationskultur kan leda till att medarbetarna går i ett flertal olika riktningar vilket försvå-

rar drivandet av verksamheten, främst i en värld som präglas av specialisation och andra slag 

av mångfald.  
 

                            
Figur 2 - Modifikation av Philipsons (2004) illustration av svag organisationskultur 

 

Philipsons (2004) illustration ovan, visar hur en svag organisationskultur bildas då företagets 

och medarbetarnas värden inte har en stor överensstämmelse. Författaren menar vidare att en 

stark kultur krävs för att ha förutsättningar till att skapa framgång i företaget (ibid). Fram-

gångsreceptet i ett företag menar Peters och Waterman (1982) ligger i den starka företagskul-

turen. Bang (1999) beskriver en stark kultur som en kultur som har en tydlig påverkan på or-

ganisationen och i hög grad styr medlemmarnas beteende. Han menar att fördelarna med en 

stark kultur är att medlemmarna känner till vilka värderingar, uppfattningar och preferenser 

som gäller inom organisationen och att de därigenom handlar utifrån dessa. En stark kultur 
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hör ofta samman med hög lojalitet och engagemang gentemot organisationen. Bang (1999) 

menar att en stark kultur hjälper organisationen att komma framåt mot uppsatta mål. Philipson 

(2004) benämner en stark organisationskultur som en kultur där företagsvärdena och medar-

betarvärdena överensstämmer väldigt väl med varandra. Detta möjliggör högre kreativitet i 

företaget. Om företagsledningen väljer att inkludera de värden medarbetarna har med de vär-

den som finns i företaget kan de i verksamheten skapa ett samspel mellan medarbetarnas 

övertygelser och vad företaget vill uppnå (ibid). En stark organisationskultur menar Kotter 

och Heskett (1992) ökar motivationen hos medarbetarna på ett sällsynt vis, där arbetsuppgif-

terna i sig blir självförverkligande och ger en känsla av belöning hos de anställda. Att upp-

märksamma medarbetarna och involvera dem vid beslutstagande är enligt författarna ett ex-

empel på detta. Vidare förklarar de att en stark kultur oftast innebär att medarbetarna rör sig i 

samma riktning, kulturen förser verksamheten med struktur och kontroll utan att ett strikt by-

råkratiskt styrsätt är nödvändigt, som i sig även kan påverka motivationen och innovationen 

på ett negativt sätt. När någon ny tillkommer i organisationen blir denna oftast tillrättavisad av 

sina medarbetare eller ledare, om denne inte följer de normer och tillvägagångssätt som är det 

allmänt vedertagna sättet att göra saker på i organisationen. Det är av denna anledning som en 

stark organisationskultur gör att nya medarbetare på ett snabbt och effektivt sätt anammar det 

specifika företagets “sätt att göra saker på” och av samma anledning som kulturen består, oav-

sett om en ny VD eller ledare tar vid (ibid).  

 
Figur 3 - Modifikation av Philipsons (2004) illustration av stark organisationskultur 

 

När företaget lyckas inkludera medarbetarvärdena i företagets värden uppstår en stark organi-

sationskultur vilket illustreras ovan (Philipson, 2004). 
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2.5 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet är de normer och värderingar som differentierar en organisation och i 

och med detta gör den unik. Identitet är något som de flesta människor enligt Alvesson (2015) 

reflekterar över och försöker förstå både individuellt men också kollektivt och inom organi-

sationer. Vad står jag för? Vilka är vi? Vad står den här organisationen för? Hur skiljer vi oss 

från andra? (Alvesson, 2015). Författaren menar att identitet handlar om känslan av likhet, 

tillhörighet samt vad organisationen står för. Organisationsidentitet är något som Heide et al. 

(2005) därmed beskriver som en viktig konkurrensfördel inom företagen. En stark organisat-

ionsidentitet vägleder och motiverar medarbetarna och en känsla av tillhörighet uppstår och 

har en stor betydelse för företagets framgång (Hatch & Schultz, 1997). Organisationskultur 

utgör en central del i en organisation och används även den för att differentiera sig gentemot 

andra organisationer. För att skapa en tydlig organisationskultur är det av stor vikt att med-

lemmarna kan identifiera sig med sin organisation och att den har en betydelsefull identitet. 

För att organisationens bästa ska bli en ledstjärna för de anställda krävs det att de kan identifi-

era sig med den organisation de verkar inom, samt delar de värderingar som företaget står för. 

Detta är något företagsledningen i företag ofta arbetar med eftersom det skapar lojalitet och 

engagemang hos medarbetarna (ibid).    

 

Alvesson (2015) talar om organisationsidentitet som det som utmärker en organisation i för-

hållande till andra samt de gemensamma värderingarna bland organisationens medlemmar. 

Författaren betonar att det finns tydliga samband mellan organisationskultur och identitet. En 

organisation som står för något betydelsefullt ökar ambitionen hos medarbetarna till att bli en 

del av organisationens gemensamma värderingar. Om organisationens identitet däremot är 

mindre uttalad söker medarbetarna andra sätt att identifiera sig på genom till exempel en av-

delning eller med sin position i företaget. Detta ökar förutsättningarna för uppkomsten av 

subkulturer samt splittring av organisationen. Känslan av ett “vi” menar författaren är en stark 

drivkraft och en viktig beståndsdel i organisationer som bidrar med kraft och sammanhållning 

(ibid). Organisationsidentiteten blir därmed en viktig faktor för företagets samverkan och 

strävan mot organisationens gemensamma mål (Alvesson, 2015). Genom att företagen bemö-

dar sig arbeta med värderingar som medarbetarna kan identifiera sig med, kan företaget skapa 

en stark och tydlig kulturell identitet inom organisationen (Philipson, 2004).  
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2.6 Subkulturer 
Eftersom kulturen i en grupp bygger på gemensamma värderingar och antaganden kan det, 

utöver den kultur som råder i företaget eller som eftersträvas, finnas subkulturer. Subkult-

urerna kan skapas utifrån olika kriterier som exempelvis utbildningsbakgrund där utbildning-

en format individernas värderingar och syn på hur saker ska göras eller vara samt med det, 

bidragit med generella synsätt som en individ har med sig in i organisationen. Av den anled-

ningen kan vissa yrkesgrupper skapa subkulturer där de delar gemensamma värderingar och 

antaganden. Detsamma gäller vid liknande arbetsuppgifter eller erfarenheter, där kan indivi-

derna skapa sina egna gemensamma antaganden utifrån hur de har gjort till vana att utföra 

sina arbetsuppgifter. Det är med andra ord vanligt förekommande att subkulturer finns avdel-

ningsvis (Schein, 2010). Författaren menar att det finns två viktiga aspekter att beakta för  

att till fullo förstå vad som pågår inom organisationen. Det första är att förstå vilka subkul-

turer som råder inom organisationen och hur samspelet mellan dem ser ut. Det andra är att 

förstå hur organisationskulturen men även subkulturerna påverkas av den omvärld som orga-

nisationen verkar i såsom den nationella kulturen. Schein (2010) förklarar att mycket av det 

som råder inom en organisation och som gjort det under en längre tid, härstammar från en 

uppsättning av interaktioner mellan de olika subkulturerna som verkar inom organisationen. 

De flesta subkulturerna delar organisationens gemensamma antaganden, men de har även 

skapat sina egna vilka sträcker sig utöver de antaganden som gäller för organisationen i stort. 

Eftersom subkulturer precis som vilken kultur som helst är uppbyggda av delade värderingar 

och antaganden på hur saker ska genomföras kan det vid projektarbete, där medarbetare från 

olika avdelningar ska samarbeta, uppstå samarbets- och kommunikationsproblem. Anledning-

en till detta kan vara att ords innebörd och tolkning är annorlunda beroende på vilken avdel-

ning medlemmarna kommer ifrån, även målen kan skilja sig åt beroende på avdelning. Sub-

kulturer kan enligt författaren även vara något som skapas hierarkiskt. Allteftersom att ledarna 

lyckas i sitt tillvägagångssätt att leda sina underordnade kommer detta skapa delade antagan-

den, dessa lyckade tillvägagångssätt kommer sedan att läras ut till nya ledare. Detta är en pro-

cess som sker på varje chefsnivå i hierarkin och där varje nivå skapar sina egna delade anta-

ganden som förs vidare till de nya som befordras. Eftersom varje nivå skapar sina egna anta-

ganden bildas även i detta fall lätt kommunikationsproblem mellan de olika nivåerna. För att 

ett förslag ska “gå igenom” måste förslaget vid varje ny nivå bearbetas och genomgå en om-

vandling för att anpassas till nästa nivås språk så att förslaget reflekterar den nivåns värde-

ringar och antaganden. Omvänt är det lika viktigt att beslut som fattats på högre nivå i hierar-
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kin bearbetas till ett språk som förstås av de i nivåerna under, för att ledningens vilja ska bli 

bemött och inte förvrängd (ibid).    

 

Kotter och Heskett (1992) uttalar sig även de om att ett företag består av ett flertal kulturer, 

utöver den ofta nämnda gemensamma organisationskulturen. Subkulturerna är i flesta fall 

associerade med de olika avdelningarnas funktion eller det geografiska området. Det är heller 

inte ovanligt att det råder flera subkulturer inom de mindre underenheterna vilka i vissa fall 

även är motstridiga. Som nämnts tidigare skapas en kultur efter gemensamma antaganden om 

hur tillvägagångssättet ska ske för att lösa en uppgift på bästa sätt. Eftersom olika avdelningar 

har sina specifika arbetsuppgifter, skapas för dem oftast ett gemensamt förhållningssätt som 

bildar en subkultur. De värderingar och sedvänjor som delas av alla grupper inom företaget 

eller åtminstone av de i ledande positioner är vad de flesta syftar till när de talar om organisat-

ionskultur. Författarna menar att en organisationskultur skapas utifrån de förutsättningar som 

krävs vid utförandet av det dagliga arbetet (ibid). För att skapa en gemensam organisations-

kultur måste företaget enligt Philipson (2004) aktivt arbeta med organisationskulturen och 

värdefrågor, konsekvensen kan annars bli att medarbetarvärdena blir de som formar kulturen. 

Uppkomsten av subkulturer är enligt Philipson en annan möjlig konsekvens om företaget väl-

jer att inte engagera medarbetarna i arbetet med organisationskulturen på företaget. Risken 

med subkulturer, menar författaren, är att de kan motverka den kultur som företaget eftersträ-

var och försöker realisera (ibid). 

 

2.7 Motivation 
Philipson (2004) skiljer på krav och kritik genom att förklara hur viktigt krav är för att moti-

vera, då dessa visar på vad som fordras av medarbetarna för att de ska leva upp till förvänt-

ningarna. Kritik däremot menar han är att döma och berätta för någon vad de gjort fel, detta 

ska inte blandas ihop med att ge feedback, utvärdera och följa upp. Vad gäller belöningssy-

stem ska belöningarna syfta till handlingar som uttrycker vad som anses värdefullt och viktigt 

för företaget och främjar både andra och verksamhetsmålen. Helheten, företagets värden 

kopplat till medarbetarnas värden handlar återigen om en vilja hos de anställda att agera på ett 

sätt där de ser en överensstämmande vinning både för dem själva samt att deras handlingar 

gör nytta för andra och för företaget. De flesta företag vill att medarbetarna ska drivas av fler 

incitament än endast lönen, men för att lönen och andra förmåner inte ska bli enda motivet för 

att utföra arbetet måste medarbetarna se en djupare mening med verksamheten. Det blir med 

andra ord viktigt för företaget att kunna sammankoppla medarbetarnas insatser till det värde 
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de ger för kunderna, övriga medarbetare samt för företaget. Författaren betonar också vilken 

begränsning ekonomiska incitament har som styrsystem varvid värden är ett viktigt komple-

ment till dessa. För att motivera människor att handla i företagets bästa, har pengar en begrän-

sad effekt och skapar i sig inte motivation att göra något. Pengar är medel och det är vad de 

investeras i som är avgörande, detta bestäms av värden som i sin tur speglar vad som efter-

strävas och anses viktigt. Att medarbetarna känner en stolthet för det företaget de arbetar för, 

har i studier visat sig även det skapa större motivation än pengar. Samhällsnytta och engage-

mang att göra gott utöver verksamhetens egna mål är sådant som värderas högt hos anställda 

och dessa motivationsfaktorer underskattas ofta av företag. Vad Philipson (2004) säger ovan 

styrks av Carlsson och Wallenbergs (1999) vetenskapliga undersökning, där de menar att lön 

har ett svagt samband med motivation. Den största motivatorn för medarbetarna att göra ett 

gott arbete visade sig i undersökningen vara att göra nytta för kunder (ibid). Utifrån vad som 

tidigare nämnts har allt fler företag idag insett vikten av att leda företagen med hjälp av vär-

den och dess förmåga att skapa en djupare innebörd för långvarig motivation som i sin tur 

gagnar kunder och intressenter. Att låta de grundläggande värdena styra organisationen är 

därmed väsentlig för att bibehålla motivationen hos de anställda (Philipson, 2004). 

 

2.8 Rekrytering  
“...hire for attitude, train for skills” är ett engelskt managementuttryck som Philipson (2004: 

60) tar upp i samband med rekrytering. Den formella kompetensen har betydelse, men skick-

lighet och förmåga går att utveckla om förutsättningarna finns. Av den anledningen menar 

författaren att värderingar och attityder hos den arbetssökande som överensstämmer med före-

tagets, är av större vikt och en viktig framgångsfaktor (Philipson, 2004). Vid rekrytering 

kommer omedvetet arbetssökande - med överensstämmande antaganden och värderingar som 

företaget har – att väljas. Med detta har organisationskulturen en stor inverkan på rekryte-

ringsprocessen (Schein & Schein, 2017). En annan framgångsfaktor vid rekrytering menar 

Philipson (2004) är att anställa medarbetare med en stark egen drivkraft. Starka individer är 

många gånger olika men skapar tillsammans en dynamik som kan vara en viktig energikälla i 

företaget om dynamiken fokuseras mot gemensamma mål. Företaget måste aktivt arbeta med 

att de värderingar som organisationen har delas av alla. På det sättet hjälper värdena att ut-

staka riktningen för den energi som finns hos medarbetarna. Denna samordnande energi blir 

en enorm tillgång och kraft för företaget, klart mycket större än vad varje medarbetare skulle 

kunna åstadkomma enskilt, oavsett hur effektiva de är. Ledarskapets roll blir att aktivt och 

medvetet samordna medarbetarnas ambitioner och kompetenser i samlad riktning. Vad som 
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förväntas av de anställda måste tydligt klargöras och värdena hjälper ledarna att kommunicera 

denna vilja. En förutsättning är att nya medarbetare tidigt kommer in i processen med vilka de 

ledande värderingarna i företaget är och vilka praktiska konsekvenser värdena kan resultera i, 

värdena kan med detta lättare utgöra ledstjärnor i företagets verksamhet. Om företaget lyckas 

få de grundläggande värdena att överensstämma med medarbetarnas, möjliggör detta till käns-

lan av att deras insats även betyder något i större sammanhang. När medarbetarna känner sig 

betydelsefulla, att deras potential tillvaratas, de litar på att deras kollegor även de gör sitt yt-

tersta och kan se en överensstämmelse mellan deras egen insats och hur den bidrar till för-

verkligandet av företagets vision för verksamheten - då har värdena blivit till ledstjärnor. När 

dessa fyra kriterier är uppfyllda är de anställda även beredda att satsa mer på sitt arbete. 

Philipson kallar de värdedrivna företagen för visionära. Visionen blir vägledande för medar-

betarna - både externt och internt. Den säger hur de grundläggande värdenas relation till 

varandra är vilket gör att det väsentliga att förhålla sig till, för de inom organisationen, blir 

syftet och målsättningen. Arbetsmiljö, klimat, hur arbetet ska organiseras och bemötandet mot 

varandra är vad visionen internt kan tala om medan den externt förklarar det önskvärda bemö-

tandet mot kunder och intressenter. Den yttre etiken i företaget måste vara densamma som den 

etik som finns i företagets inre verksamhet för att trovärdighet ska skapas. Omvänt blir med-

arbetarna osäkra på vad som förväntas av dem i företag där det inte tydligt framgår vilka vär-

den som är ledstjärnor och det blir då svårt att få alla att sträva åt samma håll. Vid otydliga 

värden hamnar fokus på vem som bestämmer istället för vad som är bestämt. För att de värden 

som finns inte skall misstolkas är det viktigt att de får en tydlig definition. När värdena fått en 

tydlig definition behövs ingen detaljstyrning från ledningen. Om visionen är nog tydlig utgör 

den en ram, inom ramen kan då medarbetarna ges ansvaret att lösa uppgifterna på det vis de 

själva anser som lämpligast. En annan fördel med detta är att det skapar större arbetstillfreds-

ställelse hos de anställda menar Philipson (2004) samtidigt som det spar på företagets resurser 

då en tidskrävande och kostsam detaljreglering inte behöver arbetas fram. Kärnan i att värde-

ringsstyrning ska fungera effektivt är att processerna återkopplas till ledningen och följs upp. 

För att värdena inte bara ska bli tomma ord behöver de definieras i regler i det vardagliga ar-

betet samt genom klara normer, detta för att regler fungerar som motivatorer för människor 

och genom att bygga in värdena i regler har medarbetarna något de vill leva upp till. Att alla 

inom organisationen tar ansvar för helheten och inte bara sitt kompetensområde är vad ett 

värdedrivet företag bygger på. Om förändringar behöver genomföras i organisationen för att 

öka dess effektivitet samt lönsamhet, underlättas detta genom att företaget är värdedrivet ef-

tersom medarbetarengagemanget i sådana företag ökar villigheten för förändring hos medar-
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betarna. Att ha ett aktivt medarbetarengagemang i organisationen där värdena från medarbe-

tarna är integrerade med företagets är vad de mest framgångsrika företagen har gemensamt 

enligt tidigare forskning (ibid). 

 
2.9 Organisationskulturen som konkurrensmedel  
“...the cliche `culture eats strategy for lunch´ seems to have some support.”  

(Klein, 2011:25) 

 

Utifrån de olika aspekter som tagits upp hittills i denna studie - kring hur ett aktivt arbete med 

organisationskulturen kan påverka företaget i positiv riktning - har även studier påvisat hur 

detta aktiva arbete kan skapa konkurrensfördelar för företaget. Klein (2011) har i en studie 

tittat på hur just organisationskulturen kan skapa konkurrensfördelar och om det finns en op-

timal allmän strategi oavsett affärsverksamhet - eller om valet av kultur styrs efter vilken typ 

av strategi företaget väljer att utgå ifrån. Studien visade att resultatet hade ett större samband 

med vilken kultur som genomsyrade organisationen än valet av strategi. Att bygga upp kon-

struktiva kulturella normer visade sig vara positivt relaterat till kvalitet medan defensiva nor-

mer var negativt relaterat, detta oavsett typ av vald strategi. I organisationer som genomsyras 

av en konstruktiv kultur uppmuntras medarbetarna till interaktion samtidigt som de får support 

kring hur de ska möta arbetsuppgifterna på ett för ledningen tillfredsställande vis. Typiska 

särdrag för konstruktiva kulturer är att medarbetarna förväntas vara entusiastiska och sätta 

sina egna mål. Målen ska vara utmanande men realistiska där medarbetarna själva gör en plan 

för genomförandet samt uppföljningen av måluppfyllelsen. Andra särdrag är att kvalitet vär-

desätts före kvantitet och medarbetarna uppmuntras att tänka på ett självständigt och unikt sätt 

där kreativitet är en byggsten. Medarbetarens egen utveckling värdesätts även lika högt som 

fullbordan av arbetsuppgiften. I den konstruktiva kulturen förväntas medarbetarna stödja och 

influera varandra till den grad att de hjälper varandra att utvecklas. De sociala relationerna i 

arbetsgrupperna ses som väsentliga och alla ska bemöta varandra på ett vänskapligt plan, med 

en öppenhet och ömsinthet gentemot varandra. Defensiva kulturer kan ha en passiv eller ag-

gressiv framtoning. De passivt defensiva kulturerna har normer som innehåller särdrag av att 

vara formella, beroende, undvikande och kräva godkännande. Konflikter undviks till högsta 

grad och de sociala relationerna i arbetsgrupperna är främst ytliga. Medarbetarna har en strä-

van av att vara som alla andra, i och med det känner de att de måste samtycka till andras för-

slag och viljor för att bli omtyckta. Byråkratiska och konservativa organisationer är typiska 

passivt defensiva kulturer där medarbetarna förväntas följa regler och ge ett gott intryck. 
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Även hierarkiska organisationer - där beslutstagandet är centraliserat, alla beslut ska godkän-

nas av överordnad och medarbetarna förväntas göra endast vad de blir tillsagda - hör till 

denna kategori. Att misstag blir straffade medan framgång inte uppmärksammas är även det 

typiska särdrag med konsekvenser i denna kategori, där ingen vill ta ansvar eller agera först i 

rädsla av att bli beskylld för misstag, ansvar försöks därför läggas över på andra. Till aggres-

sivt defensiva kulturer hör normer som innehåller särdrag av makt, tävlingsinriktning, perfekt-

ionism och motstridighet. I organisationer med denna typ av förhållningssätt kan kulturer 

skapas som främjar ett egenintresse hos medarbetarna att skydda sin egen säkerhet och posit-

ion och utförandet av arbetsuppgifter sker på ett tvingande sätt. Att peka på brister och kriti-

sera, belönas med ökat inflytande och status vilket ger medarbetarna anledning att motsätta 

sig idéer från andra. Icke-deltagande kulturer - där makt är den styrande grundstenen och  

utsträckningen av makten tilldelas utefter vilken position medarbetaren har - uppmuntrar 

medarbetarna att styra och kontrollera underordnade samtidigt som de fordras svara på över-

ordnades uppmaningar. En kultur som istället präglas främst av konkurrens blir arbetet till en 

intern tävling där överprestation gentemot andra belönas. Detta gör att medarbetare tror att de 

behöver motarbeta varandra istället för att samarbeta för att bli uppmärksammade. I de orga-

nisationer där perfektionism karaktäriserar kulturen värdesätts hårt arbete och envishet till-

sammans med noggrannhet. De uppsatta målen är strama och medarbetarna känner en press 

av att arbeta övertid, ha allt under kontroll och inte göra några som helst misstag. De tre kate-

gorier som Klein (2011) använder sig av i studien, baseras på mätinstrumentet The Organizat-

ional Culture Inventory (OCI), vilket är väl beprövat i tidigare studier och därmed har hög 

trovärdighet (ibid). 

 

Förändringar som sker i omvärlden kan påverka och skapa osäkerhet inom företag. Att ha en 

kultur som är anpassningsbar för att möta dessa förändringar kan vara en viktig resurs för fö-

retagen. Företag som inte verkar i osäkerhet behöver inte ha en lika anpassningsbar kultur och 

det är ofta konsekvens och kontroll som är utmärkande drag i dessa företag (Kotter & Heskett, 

1992). Klein (2011) menar att anledningen till att vissa företag får kämpa medan andra visar 

goda resultat - trots att de verkar inom samma branscher med liknande produkter - till stor del 

beror på vilken kultur företaget har. De företag som införlivat en kultur som är anpassningsbar 

och flexibel till de förändringar som sker i omvärlden kunde införa nya strategier anpassade 

efter dessa förändringar och även se hur de skulle kunna skapa nya möjligheter i den bransch 

de verkar. Onkens (1999) studie förstärker väsentligheten av ett aktivt arbete med företagets 

värden, i den ständigt snabbt föränderliga omvärlden. För att genomföra de förändringar som 
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är nödvändiga krävs det att företaget har stöd av dess väl utvecklade värden. De kulturella 

värdena kan användas som inbyggda medel i organisationens strategi för att öka förmågan av 

den interna hastigheten och med det snabbare reagera och agera på förändringar i omvärlden. 

Med det blir organisationskulturen en kritisk faktor för att förbli konkurrenskraftiga (ibid). De 

företag som istället kämpar med att överleva har många gånger en traditionsenlig kultur som 

är djupt rotad och förhindrar dem från att se nya möjligheter, anpassa sig till förändringar i 

omvärlden och minska risken för hot. Att för företaget arbeta aktivt med att skapa en organi-

sationskultur som är konstruktiv samt anpassningsbar, hjälper företaget att kunna skifta stra-

tegi till den typ som anses mer passande för vad företaget eftersträvar att uppnå. En konstruk-

tiv och anpassningsbar kultur gör medarbetarna mer benägna till förändring och det blir därför 

lättare för företaget att implementera nya strategier, eller andra förändringar, när medarbetar-

na har denna typ av kultur att luta sig mot (Klein, 2011). 

 

Onken (1999) menar i sin studie att i den ständigt snabbt föränderliga omvärld som företag 

idag verkar i, är en kritisk faktor för företagens överlevnad att snabbt kunna reagera på dessa 

förändringar och kunna hantera att ha många aktiviteter igång samtidigt. För att genomföra de 

förändringar som är nödvändiga krävs det att företaget har stöd av dess väl utvecklade värden. 

De kulturella värdena kan användas som inbyggda medel i organisationens strategi för att öka 

förmågan på den interna hastigheten och med det snabbare reagera och agera på förändringar i 

omvärlden (ibid). DÁveni (1994) menar att de flesta företagen idag verkar i en omvärld med 

extremt hög konkurrens. Detta är ett tillstånd där företagen genomgår en radikal förändring 

och det är svårare att göra vinst. Av den anledningen blir det av stor vikt för företagen att ut-

veckla den interna hastigheten och för att möjliggöra detta blir organisationskulturen med 

dess värden en nyckel till detta (ibid).  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för genomförandet av studien. 
Först kommer val av angreppsätt samt urval gällande ämne och företag att 
kort presenteras. Sedan följer en redogörelse kring den kvalitativa forsk-

ningsmetoden, hur empiriinsamlingen genomförts varefter analysen av in-
samlat material presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdig-

het och kritik riktas mot den valda metoden.  

 
3.1 Angreppssätt 
Detta arbete är en kvalitativ studie med syfte att undersöka samt skapa förståelse kring  

hur organisationskultur kan användas som styrmedel för att uppnå konkurrensfördelar.  

Företagen som denna fallstudie grundar sig i verkar inom två olika branscher, redovisning- 

och revisionsbranschen samt inom bankbranschen. Studien tar en deduktiv ansats som grun-

dar sig i Scheins (2010) teori gällande organisationskultur som sedan legat till grund för  

vår datainsamling (Bryman & Bell, 2013). Då organisationskulturen enligt Alvesson (2015) 

kan vara komplex och svåråtkomlig kan denna vara svår att få grepp om med en kvantitativ 

metod. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer - som kan bidra med in-

formation om respondentens åsikter, normer och värderingar - finner sig mer lämpad för att 

skapa en djupare förståelse för organisationskulturen och dess påverkan på organisationen 

(Bryman & Bell, 2013). Eftersom organisationskultur enligt Schein (2010) även till stor del 

yttrar sig genom symboler och observerbara objekt är studien därmed kompletterad med ob-

servationsstudier i samband med intervjuerna för att stärka studien samt skapa en större för-

ståelse för sammanhanget. Tillsammans med dokumentstudier samt litteratur bidrar dessa 

metodval till en bred insamling av data för kommande analys - utifrån det teoretiska ramverk 

som studien presenterat. 

 
3.2 Litteratursökning 
För att finna litteratur samt relevanta artiklar har databasen Emerald använts och ett antal 

nyckelord har identifierats och använts i sökningen för att bidra till mer specifika sökträffar. 

“Organizational culture”, “organizational values” och “competitive advantages” är nyckelord 

som använts och kombinerats för att finna vetenskapliga artiklar med koppling till studiens 

syfte samt frågeställningar. Tillsammans med framtagna vetenskapliga artiklar har litteratur 

inom ämnet organisationskultur som funnits tillgänglig på Mittuniversitetets bibliotek an-
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vänts. Den valda litteraturen har använts för att få en tydlig förståelse för det mångtydiga be-

greppet samt till att lägga grunden för studiens teoretiska referensram.  

 

3.3 Urval 
I denna studie valde vi att lägga fokus på organisationskulturen och huruvida den är något 

som kan skapas och styras för att nå framgång och därmed konkurrensfördelar. En nyfikenhet 

hos oss gällande ämnet organisationskultur väcktes när vi fick syn på en undersökning presen-

terad av Universum; “Årets bästa arbetsgivare 2018”. Ett flertal av de företag som toppar 

denna lista är konsultbolag. Många av dessa erbjuder även likartade produkter och tjänster.  

I artikeln uttrycker företagen att det som utmärker dem i jämförelse med deras konkurrenter är 

den organisationskultur företaget har. Av den anledningen väcktes intresset att rikta denna 

studie mot organisationskulturen som styrmedel och hur kulturen vidare kan användas för  

att uppnå konkurrensfördelar.  

 

Urvalet av företag som undersökningen grundar sig på föll snabbt på två olika branscher, re-

dovisning- och revisionsbranschen samt bankbranschen. Att valet föll på dessa två branscher 

grundade sig till stor del i vår förförståelse inom branscherna. Då vi båda arbetar inom respek-

tive bransch har vi erfarenhet av den konkurrens som råder mellan företagen. Konkurrensen 

gör att de lägger ned både tid och pengar på att utmärka och differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. Ytterligare en anledning till valet av företag var att dessa sektorer erbjuder 

likartade produkter och tjänster inom sina respektive branscher. Dessa produkter och tjänster 

går inte att förändra i någon större utsträckning och blir av den anledningen svåra att använda 

som konkurrensmedel. När produkterbjudandet inte är en möjlig källa till att skapa konkur-

rensfördelar i större utsträckning, behöver företagen skapa fördelar genom andra medel. Det 

är där organisationskulturen kan komma in i bilden. I båda dessa sektorer blir de anställda 

ansiktena utåt som representerar företaget. En god organisationskultur som skapar värden för 

både anställda och kunder såg vi kunde vara en möjlig faktor som bidrar med mervärde till 

kunder och därmed vara en fördel ur konkurrenssynpunkt. Det är av den anledningen vi såg 

det som intressant att undersöka hur organisationskulturen utspelar sig i dessa sektorer, och 

hur de använder sig av den som styrmedel för att uppnå företagets önskvärda mål.  

 

För att finna lämpliga företag inom de valda branscherna utgick vi utifrån vilka företag som 

verkar inom Östersunds kommun. Därefter söktes information fram via respektive företags 

hemsida för att där skapa oss en uppfattning om företagen arbetade med organisationskultur, 
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och i sådana fall i vilken utsträckning. Genom detta kunde snabbt utläsas att samtliga företag 

arbetade med organisationskultur där de tydligt presenterade vikten av detta på sin hemsida. 

Det kunde därmed vara intressant att studera företag från respektive bransch för att analysera 

om företagen använde organisationskulturen som ett styrmedel. Deloitte, Grant Thornton samt 

PwC var de valda företagen som studerades inom branschen redovisning och revision. Inom 

bankbranschen har Swedbank, Handelsbanken samt Nordea studerats. Tillsammans har dessa 

sex företag legat till grund för vår empiriinsamling. 

 

Respondenterna från respektive företag valdes ut genom ett målinriktat urval som utgör en 

form av icke-sannolikhetsurval och baseras på att forskaren önskar upptäcka, förstå och få 

insikt (Merriam, 1994). Syftet med ett målinriktat urval är att välja ut respondenter som är 

relevanta för de forskningsfrågor som studien ämnar besvara (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.4 Kvalitativ metod – En fallstudie 
Denna uppsats har grundat sig i en fallstudie med en kvalitativ metod. En fallstudie syftar till 

att ge djupgående insikter om en viss situation och fokus ligger på att upptäcka snarare än på 

att bevisa. I en fallstudie kan flera olika datainsamlingsmetoder kombineras vilket stärker tro-

värdigheten och ger goda insikter om den företeelse som undersöks (Merriam, 1994).  

En kvalitativ metod är enligt Bryman och Bell (2013) en strategi där tonvikten vid insamling 

och analys av data oftare ligger på ord och beskrivningar än på kvantifiering, och där tyngden 

ligger på förståelse av den sociala verksamheten. Den kvalitativa forskningen tar avstamp i 

det hermeneutiska synsättet som handlar om att tolka, förstå och förmedla. Inom hermeneuti-

ken beskrivs miljön som varierande och föränderlig och menar då på att verkligheten är svår-

mätbar (Bryman & Bell, 2013). Utifrån våra förutsättningar valde vi en kvalitativ metod för 

att på bästa sätt kunna förstå, tolka och analysera det empiriska materialet.  

 

För att besvara vårt valda forskningsproblem har information samlats in genom vedertagna 

teorier, dokumentstudier samt empiriska data. De primära källorna i denna studie är det empi-

riska material som insamlats via intervjuer, de observationsstudier som gjorts i samband med 

intervjuerna samt dokumentstudier. Valet av fallstudie och kvalitativ metod - med intervjuer 

samt observationer som huvudsakliga forskningsmetoder – ansåg vi vara det bästa alternativet 

för att kunna besvara studiens forskningsfrågor samt uppfylla studiens syfte. 
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3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

En av de valda metoderna för insamling av primärdata har varit genom semistrukturerade in-

tervjuer med representanter från de valda företagen. Den första kontakten med företagen togs 

genom ett informationsmail till kontorschefen på respektive företag via mailadresser från fö-

retagets hemsida. Inom Deloitte, Grant Thornton samt Swedbank fanns sedan tidigare kontak-

ter som kontaktades för större möjlighet till intervjuer. I mailet framgick en kort presentation 

av oss som författare, syftet med studien samt förfrågan om möjlighet till en personlig intervju 

med en anställd som var väl insatt i företagets organisationskultur. Det var upp till respektive 

kontaktperson på företaget att utse den som ansågs mest lämpad för att ge empiriinsamlingen 

ett så bra utfall som möjligt. Det var respondentens kunskap om företagets organisationskultur 

som var prioriterad. Den anställdes position och dess antal arbetade år inom företaget var 

mindre relevant. Vid intervjutillfällena användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär 

att intervjuerna är öppna och mindre strukturerade. Detta är en flexibel intervjuform där en 

intervjuguide har lagt grunden för frågorna men där ordningsföljden på frågorna varierat (se 

Bilaga 1). Denna metod lämpade sig väl då det var önskvärt att låta intervjuerna röra sig i den 

riktning som föll sig naturligt för respondentens svar vilket gav möjlighet till så uttömmande 

svar som möjligt, vilket även förklaras av Merriam (1994). Genom detta upplägg har samtliga 

intervjuer inneburit möjligheter till att ställa följdfrågor och därigenom fördjupa oss i de svar 

som uppfattats extra väsentliga för studiens resultat.  

 

Samtliga intervjuer utfördes av oss båda tillsammans på en plats som respondenten valt. Detta 

för att säkerställa att respondenten inte skulle känna oro över att någon utomstående skulle 

höra vad som sades, samt att säkerställa att ljudkvaliteten på inspelningen skulle bli så bra 

som möjligt. Bechhofer et al. (refererad i Bryman & Bell 1984) menar att det finns vissa för-

delar med att vara flera intervjuare. Under intervjuerna var det en av oss som förde intervjun, 

medan den andra intog en mer passiv roll vilket gjorde att den passiva intervjuaren fick större 

möjlighet att fånga en bättre helhetsbild av intervjun samt studera intervjuns utveckling. För 

att säkerställa att så mycket information som möjligt återgavs på ett korrekt sätt, fördes utför-

liga anteckningar av den passiva intervjuaren, samt att intervjuerna spelades in. Responden-

terna delgavs information om att intervjuerna skulle spelas in vilket de fick bekräfta och ge 

samtycke till innan inspelningen påbörjades. Respondenterna fick ta del av intervjuguiden 

några timmar innan utsatt tid för intervjun. Anledningen till detta var för att ge respondenterna 

en överblick över de aktuella ämnen som skulle behandlas - men utan möjligheten att hinna 

förbereda svaren i någon större utsträckning - med risk att förlora spontaniteten i intervjuerna. 



 
 

 26 

Inledningsvis presenterades studien och dess syfte i korthet och därefter förtydligades att re-

spondentens deltagande i intervjun var helt frivillig samt att respondenten vid presentation av 

studien skulle vara anonym och att svaren skulle behandlas konfidentiellt.  

    

I intervjuguiden, som låg till grund för intervjuerna, valdes några relevanta teman med tillhö-

rande frågeställningar för att få uttömmande svar utan att leda intervjun i allt för stor utsträck-

ning. Inledningsvis ställdes några generella bakgrundsfrågor som sedan förde intervjun vidare 

in på organisationskulturen och dess värderingar. Avslutningsvis ställdes frågor gällande mo-

tivation och den rådande arbetsmiljön på företaget. Intervjun avrundades med att responden-

ten fick möjlighet att ställa frågor samt göra eventuella tillägg i intervjun.  

 

I tabellen nedan presenteras de studerade företagen, vilken bransch de tillhör, respondenternas 

position, vald intervjumetod i form av personlig intervju på plats, datum samt tidsåtgång för 

intervjun. Detta för att enkelt få en överblick över intervjusituationen.  
 
Tabell 1 – Genomförda semistrukturerade intervjuer 

 
3.4.2 Observationsstudier 

Observationsstudier valdes som metod för att komplettera och bekräfta de semistrukturerade 

intervjuerna. Enligt Merriam (1994) finns det många skäl till varför forskare väljer att använ-

da sig av observationer vid insamling av information. Författaren menar att en observatör kan 

lägga märke till saker som deltagarna själva utför omedvetet och på rutin, vilket kan leda till 

en bättre helhetsbild av sammanhanget (ibid). I denna studie ville vi också komma åt den kul-

tur som går att utläsa från vad du kan se, känna eller höra vilket Schein (2010) menar är enkl-

are att upptäcka vid observationer. I denna studie har strukturerade, icke deltagande observat-

ioner genomförts i samband med intervjuerna hos företagen. Detta innebär att observatören 

FÖRETAG BRANSCH POSITION METOD DATUM TIDSÅTGÅNG 

Grant Thornton Redovisning/Revision Anställd Personlig 2018-12-10 90 minuter 

Deloitte Redovisning/Revision Ledning Personlig 2018-12-11 80 minuter 

PwC Redovisning/Revision Ledning Personlig 2018-12-11 50 minuter 

Nordea Bank Ledning Personlig 2018-12-17 45 minuter 

Swedbank Bank  Ledning Personlig 2018-12-17 60 minuter 

Handelsbanken Bank Ledning Personlig 2019-01-08 45 minuter 
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iakttar det som sker i miljön utan att delta (Bryman & Bell, 2013). McCall (refererad i Brym-

an & Bell, 2013) har dragit slutsatsen att strukturerade observationer ger en mycket tillförlitlig 

information gällande olika skeenden och att det direkt går att studera människors olika beteen-

den eller en specifik miljö. Ett observationsschema (se Bilaga 2) med tydliga instruktioner 

gällande vilka faktorer som ämnats att studeras har legat till grund för observationsstudien. 

Observationsschemat har varit detsamma vid samtliga observationer för att underlätta samm-

anställningen av resultatet samt jämförelsen vid kommande analys. Utifrån det som Schein 

(2010) benämner artefakter har de observerbara faktorerna så som klädkod, inredning, färger 

samt symboler framtagits. Observationsschemat fungerade som en strukturerad ram att förhå-

lla sig till under observationstillfället. En kolumn som benämndes övrigt öppnade för upp-

märksammande av andra faktorer som kunde upptäckas och anses vara relevanta under obser-

vationen. Miljön som observerades var kundzonen hos samtliga företag. Det är denna miljö 

kunden främst kommer i kontakt med och som speglar hur företaget representeras ut mot 

kund. Under pågående observationer fördes utförliga anteckningar för att beskriva det som 

iakttogs samt för att säkerställa att så mycket information som möjligt beskrevs korrekt. 

3.4.3 Dokumentstudier  

Utöver intervjuer och observationer valdes dokumentstudier som en tredje huvudsaklig infor-

mationskälla till denna fallstudieforskning. Information som samlats in genom andra metoder 

än intervjuer och observationer benämns dokument och kommer väl till användning i en fall-

studie (Merriam, 1994). Dokument avser all den information som finns tillgänglig innan 

forskningen tagit sin början och kan bestå av tidigare gjorda undersökningar, rapporter samt 

media. Det finns flera goda skäl till att använda sig av dokument som en informationskälla. 

Dexters (refererad i Merriam, 1994:120) menar att dokumentstudier ska användas i insam-

lingen av data då detta kommer att bidra med bättre och ytterligare information. Merriam 

(1994) betonar att en stor fördel med att använda sig av dokument är dess stabilitet. Författa-

ren menar att dokument av alla typer kan hjälpa forskarna att utveckla förståelse samt att ana-

lysera materialet från olika synvinklar. I denna studie har dokument använts för att spåra en 

utvecklingstrend, skapa en större förståelse för ämnet samt ge studien en empirisk grund där 

forskare ej har någon påverkan i form av närvaro. För att skaffa oss fördjupade kunskaper om 

företagen, dess organisationskultur samt den miljö de verkar inom, har information samlats in 

från respektive företags hemsida samt ur noga utvalda branschtidskrifter. Dokumenten har 

givit en bredare förståelse inom ämnet, samt hur och i vilken utsträckning företagen presente-
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rar på vilket sätt de arbetar med organisationskulturen. Detta har kompletterat våra intervjuer 

samt observationer på ett utmärkt sätt då vi har kunnat se om företagen faktiskt lever upp  

till det som presenteras på hemsidan - eller om det bara är fina, tomma ord som uttrycks.  

Dokumenten utgör en del av det empiriska material som används i analysavsnittet. Även före-

tagens årsredovisningar, med fokus på vad de beskriver i sin hållbarhetsredovisning, har an-

vänts som underlag för studien.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. De sex intervjuerna transkri-

berades ordagrant och var till stor hjälp under arbetet med uppsatsen - då vi enkelt har kunnat 

lyfta fram och fånga citat samt relevanta uttalanden från respondenterna. Detta har underlättat 

analysarbetet avsevärt. När samtliga intervjuer hade transkriberats skickades intervjuunderla-

get via mail till respektive respondent, som därmed fick möjligheten att läsa igenom och göra 

justeringar, tillägg samt kommentera den insamlade informationen innan den presenterades i 

studien. Transkribering valdes för att ge studien en hög trovärdighet samt att möjliggöra en 

djupgående analys av det insamlade empiriska materialet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Analysen av de transkriberade intervjuerna gjordes genom att sammanfatta och tolka respon-

denternas svar och utesluta den information som ej ansågs nödvändig för att uppfylla studiens 

syfte. Intervjuguidens teman låg till grund för de mönster och samband som analyserades i 

resultatet. Därigenom kunde insamlad empiri sammankopplas med studiens teoretiska refe-

rensram. Analysen av intervjumaterialet pågick under hela arbetets gång till dess att studien 

var genomförd. Analysen av de dolda observationsstudierna sammanställdes och diskuterades 

utifrån vår teoretiska referensram samt studiens forskningsfrågor. Dessa sammanställdes i ett 

observationsschema (se Bilaga 2) och användes för att komplettera och stärka våra intervjuer 

som denna studie grundar sin empiriinsamling kring. 

 
3.6 Studiens trovärdighet 
Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) beskrivs som två nödvändiga mått som är 

aktuella i all forskning och innebär att presentera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt kor-

rekt sätt (Merriam, 1994). Den grundläggande frågan vi då ställer oss är “I vilken utsträckning 

kan forskaren lita på de resultat som en kvalitativ fallstudie gett?” (Merriam, 1994:177). 

Dessa två begrepp ifrågasätts dock inom den kvalitativa forskningen, då de ses grundas på 

mätning vilket passar den kvantitativa forskningsmetoden bättre. Flertalet forskare anser där-
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för att begreppen behöver omformuleras för att vara mer lämpade för den kvalitativa metoden 

där begreppen som ersätter validitet och reliabilitet är trovärdighet samt äkthet.     

Vidare består trovärdigheten av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet inom den kvan-

titativa forskningen. Det första kriteriet under trovärdighet benämns tillförlitlighet och lägger 

tonvikten vid att skapa en tillförlitlighet i resultaten samt att forskningen utförts på ett korrekt 

sätt i enlighet med de regler som finns. Överförbarhet innebär hur pass generaliserbara resul-

taten från en studie är och hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö eller grupp. Vi 

författare har, för att uppfylla detta så noggrant som möjligt, beskrivit vårt tillvägagångssätt i 

studiens metodavsnitt för att studien ska vara möjlig att replikera i liknande miljö. De två sista 

kriterierna benämns pålitlighet och konfirmering som betonar vikten av att anta ett grans-

kande synsätt i forskningsprocessen samt säkerställa att forskaren agerat i god tro och inte 

medvetet påverkat utförandet av och slutsatserna från studien (Bryman & Bell, 2013). 

Ovanstående kriterier har vi som författare haft i åtanke under arbetets gång och detta har ge-

nomsyrat hela forskningsprocessen.                                       

 

Det andra begreppet - som forskarna benämner äkthet - består av några generella kriterier som 

kan sammanfattas med huruvida studien ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfatt-

ningar som finns, samt att studien hjälper dem som medverkat att skapa en bättre förståelse 

för den sociala miljö de lever i (Bryman & Bell, 2013).  

  

För att bidra till studiens trovärdighet har triangulering använts vid empiriinsamlingen. Trian-

gulering innebär att flera olika metoder för datainsamling kombineras och används för att  

undersöka ett och samma forskningsproblem (Merriam, 1994). Författaren betonar att alla 

metoder har för- och nackdelar och att en metods svaga sidor oftast är den andras starka sidor.  

Genom att använda sig av triangulering kan alla fördelar utnyttjas samtidigt som metodens 

nackdelar kan kontrolleras. Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen är 

en styrka för studien och ökar dess trovärdighet (ibid). En metod som använts för att öka stu-

diens äkthet är respondentvalidering. Detta är en process där forskare förmedlar sina resultat 

till de respondenter som ingått i studien. Syftet med detta är få en bekräftelse på att det forska-

ren förmedlar är riktigt samt att det överensstämmer med den uppfattning som respondenten 

har (Bryman & Bell, 2013). För att befästa detta ytterligare deltog båda författarna vid inter-

vjutillfället och samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Efter transkribe-

ring av intervjuerna fick respondenterna ta del av och möjlighet att kommentera sammanställ-

ningen för att bekräfta att den insamlade informationen uppfattats korrekt. Två av responden-
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terna har även återkopplat för mindre korrigeringar av den transkriberade sammanställningen, 

vilket i efterhand har justerats.  

 

Det är vidare av intresse att se hur väl en intervju faktiskt fångar det som är relevant att mäta i 

studien. För att förstärka trovärdigheten var begreppet organisationskultur noggrant definierat 

och utifrån denna definition togs relevanta undersökningsfrågor till intervjuerna fram. Trovär-

digheten anses relativt hög då vi genom semistrukturerade intervjuer minskade risken för att 

respondenten skulle misstolka frågorna samtidigt som det fanns utrymme för individens åsik-

ter och värderingar att komma till uttryck. Enligt Hofstede (2011) är kulturella normer och 

åsikter något som förändras över lång tid. Detta tyder på att om denna studie skulle repeteras i 

närtid borde kommande studiers resultat bli likvärdiga. Därmed anser vi att resultatet i denna 

studie är trovärdigt och pålitligt över tiden. 

    

Genom att intervjuerna är gjorda med respondenter som arbetar på företagen ifråga, anses 

risken för subjektivitet som relativt hög, vilket till viss del kan påverka resultaten. Respond-

enterna blev inte utvalda av oss författare utan företaget valde ut den respondent som ansågs 

mest lämpad. Vi har tagit i beaktande att företaget kan ha valt ut de personer som de visste 

skulle representera företaget väl. Även om respondenterna representerade sina företag ansågs 

ändå svaren vara ärliga och personliga. Av den anledningen anses detta inte ha påverkat  

resultatet nämnvärt. Att respondenternas anonymitet beaktats kan ha bidragit till mer öppna 

och ärliga svar. 

 

3.7 Forskningsetik 
Forskning är viktigt och nödvändigt för utvecklingen i samhället och för dess individer. Därav 

blir det också aktuellt med frågor gällande i vilken utsträckning forskningen genomförs på ett 

etiskt riktigt sätt (Merriam 1994). Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i 

fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. I denna studie har samtliga krav beaktats.  

   

Informationskravet, “Forskaren skall informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet, 2002:7) har 

uppfyllts genom att respondenterna innan intervjun fått ta del av vad informationen som läm-

nats under intervjun skulle användas till, hur den skulle behandlas samt syftet med studien. 

Innan intervjuerna framfördes tydligt att respondentens deltagande var helt frivilligt samt att 
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de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun utan närmare motivering.       

 

Samtyckeskravet, “Forskaren skall inhämta undersökningsdeltagares samtycke” (Vetenskaps-

rådet, 2002:9) har uppfyllts genom att respondenterna lämnade sitt samtycke till att medverka 

under intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet, “Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras  

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” 

(Vetenskapsrådet, 2002:12) har beaktats genom att respondenternas svar ej kommer  

kunna härledas tillbaka till de enskilda respondenterna då de i studien presenteras som  

Respondent A och så vidare. De kan heller inte tydligt knytas till deras respektive organisat-

ion. Det inspelade materialet har hanterats varsamt då det endast har använts för transkribe-

ring och därefter raderats.  

 

Nyttjandekravet, “Insamlade uppgifter om respondenterna får endast användas för forsknings-

ändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:14) har uppfyllts genom att den information som samlats in 

endast kommit till användning i denna studie och sedan omgående raderats.  

  

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, där också dolda 

observationer genomfördes i den mån detta var möjligt. Vidare kan då ifrågasättas hur etiskt 

försvarbart detta är eftersom samtyckeskravet inte kunde uppfyllas då omgivningen ej kände 

till forskarnas egentliga roll. Dold observation bryter därmed mot denna princip då deltagarna 

ej haft möjlighet att ge samtycke till sin medverkan (Bryman & Bell, 2013). Med dessa etiska 

aspekter i åtanke har vi endast observerat den fysiska miljön i kundzonen på respektive ar-

betsplats och därmed ej individers beteenden.  

 
3.8 Metoddiskussion 
Alla metoder har begränsningar och det finns både för- och nackdelar med att välja fallstudie 

samt den kvalitativa forskningsansatsen. Organisationskultur är ett omfattande ämne och där-

för skulle denna studie kunnat getts både större bredd och djup. De metodval som gjorts under 

studiens gång har varit väl fungerande och denna studie anses inte ha kunnat beskrivits med 

samma djup genom en kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden är flexibel och 

kan påverkas i olika riktningar, vilket i detta fall behövdes för att uppnå studiens syfte. Empi-

riinsamlingen hade kunnat utökats med ytterligare intervjuer för att ge mer djup i studien och 
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kunna visa på likheter samt skillnader mellan olika gruppers uppfattning om ämnet organisat-

ionskultur på arbetsplatsen. Vidare kan även intervjuareffekt uppstå vid valet av intervjuer 

som insamlingsmetod, vilket innebär att intervjuarna i någon riktning påverkar respondenten 

(Bryman & Bell, 2013). Under arbetets gång har vi haft detta i åtanke, och har utgått ifrån 

samma intervjuguide under samtliga intervjuer samt försökt att vara så objektiva som möjligt. 

Vissa av frågorna i intervjuguiden uppfattades olika av respondenterna. För att underlätta jäm-

förelsen mellan respondenternas svar och analysen av resultatet hade intervjuguiden kunnat 

vara mer genomarbetad. Frågorna hade kunnat operationaliserats i högre grad mot studiens 

forskningsfrågor. I efterhand inser vi att pilotintervjuer hade kunnat användas för att fastställa 

intervjufrågornas kvalitet och tydlighet. Det hade skapat möjlighet till att justera upplägget 

eller vissa frågor innan genomförandet av intervjuerna. Eftersom studiens syfte uppfylls samt 

att dess frågeställningar besvaras, kan studien anses uppfylla kravet på tillförlitlighet. Studien 

anses vidare ge en rättvis bild av de uppfattningar respondenterna uttryckt. Av den anledning-

en ges förhoppning om att denna studie kan bidra med en inblick i hur företag inom samma 

bransch, eller på annan liknande arbetsplats upplever organisationskulturen och hur dess på-

verkan i positiv bemärkelse kan bidra till framgång.                    
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från genomförda dokumentstudier, inter-
vjuer samt observationer att presenteras. Företagen visar överensstäm-

mande på ett medvetet och aktivt arbete med organisationskulturen för att 
utmärka sig från sina konkurrenter. 

 
4.1 Hur företagens organisationskultur förmedlas 
I avsnittet nedan kommer en kort introduktion av de berörda företagen i studien att ges, samt 

hur de uttrycker sina organisationskulturer och sina värderingar på hemsidor och i årsredovis-

ningar. 

4.1.1 Nordea 

Mot ett Nordea - en flexibel, stark och kundorienterad bank. (Nordea, 2019) 
 

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker.   

Banken har verksamhet i 20 länder och drygt 30 000 anställda. Nordea är en bank med tydliga 

värderingar och beskriver att i kärnan av allt arbete finns Nordeas värderingar (Nordea, 2019).  

 

Våra värderingar är inte tagna ur luften. De grundar sig på många samtal med 

våra kollegor, kunder och andra intressenter. Tillsammans formulerade vi vär-

deringarna som definierar vilka vi är och vad vi tror på. De vägleder vårt age-

rande och hjälper oss att fatta rätt beslut. De talar om hur vi gör saker.  

(Nordea, 2019) 

 

Nordea fokuserar i sin företagskultur på fyra värdeord som visar ett tydligt uttryck för den 

kultur de vill bygga: samarbete, ägarskap, passion och mod. Kulturen ska tydligt definiera 

vilka Nordea är, vad står de står för samt bankens agerande (Nordea, 2019). 

 

Vi vill bygga en kultur där människor kan känna passionerat för kunderna, ha 

ett tätt samarbete över hela organisationen, uppleva ett verkligt ägarskap i sitt 

arbete och ha modet att säga sin mening och utmana varandra. (Nordea, 2019)  
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Nordea arbetar ständigt med hur de kan leva upp till sina värderingar i allt från hur de anstäl-

ler till hur de utvecklas och växer. Värderingarna speglar Nordea som bank och hur de arbetar 

medarbetare emellan samt utåt mot kund. Värderingarna inom Nordea ses som företagets led-

stjärnor i allt de gör (Nordea, 2019). 

4.1.2 Swedbank 

Swedbank är en bank med över 7 miljoner privatkunder samt 600 000 företagskunder och är 

därmed Sveriges största bank sett till antalet kunder. Swedbank har 14 340 anställda där alla 

arbetar för att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling för sina kunder, ägare och för 

samhället i stort. Swedbanks värderingar grundar sig i tre ledord: enkel, öppen och omtänk-

sam. Det innebär att Swedbank ska göra det svåra enkelt för att underlätta kundens vardag, att 

alla ska känna sig välkomna samt att allt arbete utgår ifrån kundens behov (Swedbank, 2019).  

 

 Vi är banken för de många människorna. Den enkla, öppna och omtänksamma 

 banken där alla kunder är välkomna och får den hjälp de behöver. Att vara en 

 bank för alla har förmodligen aldrig varit viktigare än nu.  

 (Det här är vi, Swedbank) 

 

Swedbank skiljer sig från alla andra genom att det är en inkluderande bank för de många 

människorna och har en bred kundbas där alla ska känna sig välkomna och trygga oavsett 

behov. (Det här är vi, Swedbank) 

 

4.1.3 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 och har idag verksamhet i drygt 20 länder bestående av när-

mare 12 000 medarbetare fördelat på drygt 800 kontor där inget kontor är det andra likt.   

Anders Bouvin, VD och koncernchef, menar dock att alla kontor delar samma värdegrund  

och genomsyras av samma kultur där hög servicegrad, ordning och reda och en ständig strä-

van efter att vara bästa bank på orten sitter i väggarna. Handelsbankens starka företagskultur 

och värderingar beskrivs ha en avgörande betydelse för bankens framgång. Det som lett fram 

till bankens mycket starka kultur anses vara arbetet med hur de tillsammans når de långsiktiga 

målen gällande bättre lönsamhet än jämförbara banker samt det decentraliserade arbetssättet 

som råder inom Handelsbanken (Handelsbanken, 2019). I Handelsbanken är lokal närvaro och 

det personliga mötet med kunderna centralt. Handelsbanken har sedan 1989 haft de mest 

nöjda kunderna i Sverige i genomsnitt för branschen och presenterar en företagsfilosofi som 
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grundar sig i en starkt decentraliserad organisation, långsiktighet samt att alltid ha kunden i 

centrum. (Handelsbanken AB, 2018) 

 

  Vi tror att just nöjdare kunder är en helt avgörande förutsättning för god, 

 stabil lönsamhet över tid. Jag tror framförallt att kundnöjdheten är ett resultat 

 av vår kultur, av vårt sätt att organisera oss och hur vi arbetar.   

(Handelsbanken AB, 2018) 

  

Handelsbankens styrka beskrivs ligga i att banken de senaste 45 åren presenterat bättre lön-

samhet än genomsnittet för konkurrenterna, sin kundnöjdhet samt att vara en av de mest kost-

nadseffektiva bankerna i Europa. För åttonde året i rad har Handelsbanken blivit utsedd till 

Årets affärsbank enligt en undersökning som presenteras av Finansbarometern (Handelsban-

ken, 2019).  

  

 Framgången för Handelsbanken fortsätter att grunda sig i den lokalt 

 förankrade affärsmodellen. Kunderna upplever en genuin omtanke från 

 Handelsbanken. (Handelsbanken, 2019) 

4.1.4 Deloitte 

Deloitte är ett av världens största konsultnätverk som är verksamma i 150 länder och har un-

gefär 264 000 medarbetare världen över (Deloitte, 2019). Ett starkt engagemang i ansvarsfullt 

företagande med integritet i centrum utgör en mycket viktig del av Deloittes värderingar. 

Grunden för verksamheten anses ligga i engagemanget för kvalitet och förtroende samt att 

Deloitte som företag känner stolthet över dess arbete och medarbetarna inom organisationen. 

Företaget beskriver medarbetarna som dess största tillgång och vill därmed skapa en högpre-

sterande kultur och verka för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen (Deloitte, 

2018).     

 

 Våra medarbetare är de som möjliggör att vi kan uppnå vårt syfte och våra 

 mål. För att vi ska nå framgång behöver vi attrahera, utveckla och behålla 

 medarbetare samt skapa en högpresterande kultur där våra medarbetare har de 

 bästa karriärmöjligheterna (Deloitte, 2018).  
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Deloitte har ett globalt uttalat syfte som lyder “to make an impact that matters” (Deloitte, 

2019). Syftet definierar förhållningssättet till hela verksamheten och relationen till företagets 

alla intressenter. Deloitte strävar efter att alltid göra det som är viktigast för sina klienter, 

medarbetare och samhället i stort (Deloitte, 2018). 

4.1.5 Grant Thornton 

Grant Thornton är ett av Sveriges större revisions- och konsultföretag med runt 1 200 medar-

betare fördelat på 24 kontor runt om i Sverige (Grant Thornton, 2019).  

Grant Thornton arbetar mot en vision om ett välmående näringsliv i Sverige. En värderings-

driven kultur hjälper företaget att integrera etik, miljö och sociala frågor i beslut med kunden i 

fokus. Ett mål inom Grant Thornton har varit att bli Sveriges bästa arbetsgivare och utifrån 

faktorer som intern identitet, nöjdhet samt lojalitet får Grant Thornton 2017 utmärkelsen som 

just Sveriges Bästa Arbetsgivare (Grant Thornton, 2018). 

  

 Det är ett långsiktigt arbete som nu visar resultat. Vi har haft stort fokus på 

 ledarskap och vår kultur senaste åren. Att involvera våra medarbetare i 

 utvecklingen av vår verksamhet är ett exempel som har skapat ett stort 

 engagemang. Medarbetarna lyfter också fram den flexibilitet som vi erbjuder 

 som en nyckelfaktor. Resultatet är ett bevis på att stort fokus på kulturen är en 

 framgångsfaktor (Hadjipetri Glantz, 2017).  

 

4.1.6 PwC 

“Ett PwC för framtiden” (PwC, 2018)  

 

PricewaterhouseCoopers är ett globalt nätverk med verksamhet i 158 länder bestående av 250 

000 medarbetare. PwC är Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag med 34 kontor 

runt om i landet där samarbete, integritet, omsorg och innovation präglar dess dagliga arbete. 

PwC har en värderingsstyrd företagskultur som de själva beskriver genom fem kärnvärdering-

ar: agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka samt vara nyskapande. Kul-

turen är starkt sammanbunden med den uppförandekod samt de gemensamma värderingar 

som PwC presenterar (PwC, 2019).   
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 Hela PwC-nätverket har gemensamma värderingar som är viktiga verktyg i vårt 

 dagliga arbete. De har definierats av medarbetarna och samspelar också väl 

 med vår strategi som i hög grad handlar om samverkan, specialisering och att 

 dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Värderingarna hjälper oss att uppnå 

 vårt syfte och vår vision och bidrar starkt till vår unika företagskultur.  

 (PwC, 2018)  

 

PwC lägger stort fokus på hållbara medarbetare och belyser att det aldrig varit viktigare än nu 

att ha rätt medarbetare. Något som utmärker PwC gällande detta är verksamhetens övergri-

pande medarbetarlöfte “The Opportunity of a Lifetime”. PwC arbetar dagligen med att tiden 

som anställd på PwC ska vara den bästa tiden i karriären och ska präglas av utveckling samt 

möjligheter (PwC, 2018). 

 

4.2 Implementering av organisationskultur 

4.2.1 Organisationskulturen och dess värderingar 

Gemensamt för alla företagen är att det finns en organisationskultur som de både är medvetna 

om och som de aktivt försöker arbeta med samt påverka. Samtliga respondenter beskriver 

organisationskulturen som en viktig framgångsfaktor, där företagets kultur och värderingar 

implementeras för att bli en naturlig del i det dagliga arbetet hos varje enskild medarbetare: 

 

 Jag tror att organisationskultur idag är viktigare än vad det någonsin har 

 varit för att bli ett framgångsrikt företag, och absolut att det är en framgångsfaktor. 

 Det är något som vi i den här organisationen har tänkt väldigt länge på och byggt upp, 

 så att säga. (Respondent A) 

 

 I allt vi gör och jobbar med så är våra värderingar någonstans med, för vi 

 tycker att det handlar om ägarskap, samarbete, passion och mod.       

 Vi jobbar med kontorets mål, det är det som är viktigt. För att nå dem behöver 

 vi samarbeta, vi behöver visa passion för kunden och i vissa situationer behöver 

 det visas ett stort mod och självklart måste man ta ägarskap för de här bitarna. 

 (Respondent B)  
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Vidare menar respondent C att de försöker få med värderingarna och företagets värdeord ge-

nom att sätta dem i olika perspektiv. Att vad som ur ett perspektiv anses som rätt inte alltid 

gör det utifrån ett annat perspektiv:  

 

 

 Att det kanske är öppet enkelt och omtänksamt utifrån vårt perspektiv betyder 

 inte att det behöver vara det utifrån ett kundperspektiv, för det är två helt  olika saker 

 i många fall. När vi jobbar med utveckling och nya produkter, men även vilket 

 arbetssätt vi ska ha, görs detta i förhållande både ett kundperspektiv men även sett ur 

 personalens perspektiv och självklart i förhållande till våra värderingar.  

 (Respondent C) 

 

När talesättet om ”organisationskulturen sitter i väggarna” kommer på tal utvecklar respon-

denterna deras syn på det med följande svar:  
 

 Så är det absolut och det tar tid att jobba bort, verkligen. Men den kan definitivt 

 förändras. Men för det krävs både tålamod, tid och ett jättestort engagemang. 

 (Respondent B) 

 Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter i människor och människor vill  egentligen 

 inte förändras, att förändra en organisation är tufft. Man måste tro på den här resan 

 och man måste se framtiden, visionen och dela den, vilja jobba på det nya sättet för att 

 man ska kunna vara en del av den här verksamheten. (Respondent D)  

  

En annan respondent beskriver organisationskulturen som ett sätt att vara, främst utåt gente-

mot kunder. Respondenten menar på att kulturen är viktigt för företagets identitet men även 

för att kunderna ska kunna identifiera sig med företagets värderingar, vilket är viktigt för att 

skapa förtroende och tillit: 

 
 Det är vår vardag, det vi lever i. Det är det vi lever ut mot våra kunder. Sen 

 kan det givetvis te sig på olika sätt. En stark företagskultur, den kan gå åt 

 olika håll, men i positiva termer så tror jag att man sätter en kultur där man 

 jobbar tillsammans, man blir tightare ihop, man stöttar varandra, man har 

 respekt för varandras arbete och olika roller. Jag vill som anställd känna att 

 vi faktiskt lever det vi säger att vi gör, det är en viktig del och att det speglas 

 ut mot kund. (Respondent C) 
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Detta synsätt kompletteras av Respondent A som uttrycker: 

 
 Företaget i sig är ju ett varumärke, men sen lever och andas vi som anställda 

 i varumärket, men vi är även våra egna varumärken. Det är det här som man 

 måste förstå, i en konsultbransch där vi säljer trovärdiga rådgivningstjänster 

 - som det i det här fallet är - det är ingen produkt utan det är en rådgivningstjänst. Men 

 för att bygga den tilliten och trovärdigheten hos kunderna så måste man då också vara 

 både företagets varumärke men även sitt eget varumärke. (Respondent A) 

 

Respondent D menar att en av anledningarna till att hon trivs på sin arbetsplats är för att hen-

nes värderingar går ihop med företagets: 

 

 Företaget har ett viktigt mångfaldstänk både gällande jämställdhet men också 

 vad gäller mångkultur, som jag tror på och som jag står för. Vi delar värderingar. 

 (Respondent D) 
 

4.2.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön påverkar både medarbetarna som verkar inom organisationen samtidigt som 

den signalerar till kund om den rådande kulturen som återfinns på företaget. Av den anled-

ningen har arbetsmiljön studerats för att vidare se hur organisationskulturen kan påverkas ur 

denna aspekt.    

 

Respondent A menar att ekonomibranschen många gånger förknippas med utbrändhet där 

fritid och arbetsliv är svåra att kombinera. Deras företag har blivit utsedda till Sveriges 

bästa arbetsgivare vilket företaget strävat mot och under lång tid byggt upp. Detta menar 

hon till stor del har berott på ett lyhört och omtänksamt ledarskap som sett till medarbetar-

nas välmående och genom löpande frågeställningar lyssnat och tagit till sig av det medarbe-

tarna uttryckt: 

 

 Vår kultur är väldigt prestigelös, det är högt i tak, alla pratar med alla och vi 

 är tighta. Oavsett vilken befattning du har på det här företaget så är alla lika 

 mycket värda, det är ingen som står över någon annan - det finns ingen hierarki 

 vilket är vanligt i den här branschen. Vi kan prata om allt mellan himmel och jord. 

 Det är som att ha en familj vilket också är viktigt för att trivas. (Respondent A) 
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Vidare förklarar tre andra respondenter hur omtänksamhet och samarbete visar sig i den 

arbetsmiljö de verkar i: 

 
 Jag är ute och reser väldigt mycket men jag ringer ofta in till kontoret bara 

 för att kolla läget. Jag håller koll på mina medarbetare även när jag inte är 

 på plats på kontoret. Våra nyanställda var på kurs förra veckan och då ringde 

 vi och kollade av hur det gick med kursen och kollade så att allt var bra. Så vi 

 håller en väldigt tät kontakt och jag tycker om att hålla vingarna runt mina 

 medarbetare (Respondent D). 

 

 Det finns ett jättestort engagemang hos alla medarbetare att göra sitt bästa 

 utifrån kunder och de kunduppdrag de jobbar på. Medarbetarna gör detta på 

 ett kompetent och professionellt sätt och man hjälps alltid åt. Man bollar  alltid  

 saker med varandra och det gör att det är en väldigt lärande miljö att verka och

 jobba i. Man kan alltid fråga vem som helst om vad som helst och det är en väldig 

 prestigelöshet i det. (Respondent E)  

Den tredje respondenten förklarar hur ett samarbete mellan medarbetarna, som besitter olika 

kompetenser, kan bidra till djupare kundrelationer: 

 Jag tror att när vi gör saker och ting tillsammans - då skapas resultat. Ett 

 exempel är när tre stycken medarbetare från olika avdelningar åker ut på ett 

 möte, till en företagskund som aldrig har träffat oss tidigare, och kunden efter 

 mötet redan är på. Det är exakt ett sådant här typexempel som visar på: att det 

 är när vi först och främst gör det här ihop - när vi har en gemensam agenda och 

 jobbar tillsammans som vi hittar ett bredare erbjudande. Därutöver har man pratat 

 om vilka vi är, våra värderingar och vad vi står för. (Respondent C) 

 

Organisationskulturen är något unikt som finns inom varje företag men även något som kan 

skilja sig åt inom företaget och därmed bilda grupperingar. Att organisationskulturen inom 

vissa företag skiljer sig åt tror respondenterna bland annat kan bero på att de på kontoret 

sitter avdelningsvis. Att det även förekommer olika ledare för respektive avdelning och att 

avdelningarna därmed skapar sina egna arbetssätt - som då inte är integrerade med varandra 

i någon större utsträckning– menar respondenterna leder till tydligare grupperingar vilket, 
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respondent C uttrycker nedan: 

 

 Jag skulle säga att avdelningarna inte integrerar alls med varandra. 

 Avdelningen som sitter i ett helt eget låst rum och har egen kaffemaskin, det 

 är inte så att man ser dem jätteofta gå någon annanstans, tyvärr. Här har man 

 umgåtts väldigt mycket våning för våning (Respondent C)  

 

Respondent B menar på att i samband med olika förändringar har företaget valt olika spår 

för privat- samt företagskunder som ej går under samma ledarskap: 

 
 ...redan där blir det faktiskt lite konstigt och svårt. Det är egentligen inget 

 konstigt i sig, men vi verkar ju på samma marknad och vi behöver kroka arm 

 och gå tillsammans. Så det hade ju såklart underlättat om vi alla var under “samma 

 tak” och så var det tidigare. Jag tror att vi kommer komma tillbaka dit på lång sikt. 

 (Respondent B)  

 

Däremot är det några av företagen som inte upplever grupperingar trots olika avdelningar 

inom organisationen. Ett exempel som tas upp är att man dagligen fikar tillsammans och att 

man då är lika välkommen att sitta vart som helst oavsett vilken avdelning inom företaget 

man tillhör. En annan faktor som anses bidra till att minska förutsättningarna för subkul-

turer är den gemensamma nämnaren för samtliga avdelningar, kunderna:  

 
 Om vi får in ett kunduppdrag så kan det vara medarbetare från lön, redovisning, 

 revision och skatt som alla är inne och jobbar i samma uppdrag utifrån kundens  

 behov. Så det hjälper också till genom att vi då får konkreta saker att göra tillsam-

 mans och det hjälper till att bevara kulturen och att man alltid är en i gänget oavsett

 om jag organisatoriskt befinner mig på den här avdelningen. För har vi inte en bra

 sammanhållning kommer vi inte kunna leverera bra. (Respondent E)  

 

Andra faktorer som bidrar till att minska förutsättningarna för grupperingar anser samtliga 

respondenter vara de gemensamma aktiviteter som bidrar till att öka sammanhållningen på 

arbetsplatsen samt utformningen av kontorsmiljön:    

 
 Det där är något som är väldigt roligt att jobba med. Det är väldigt lätt att 

 bara slänga ur sig att vi har kickoff varje år och si och så. Vi har dels en stor 
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 regionträff varje år där vi träffas och inspireras. Sen lokalt kör vi till exempel 

 i början på nästa år igång med ett friskvårds-upplägg, med en baktanke att 

 boosta sammanhållningen. Så tillsammans med Sportsgym kommer vi köra ett 

 upplägg med dem där vi tränar på arbetstid och tillsammans. (Respondent B) 

Det svar som respondent E ger instämmer med föregående respondents svar: 

 
 Vi har saker som vi medvetet jobbar med kring detta och håller hårt i och det 

 är bland annat en personalförening samt en idrottsförening. Dessa föreningar 

 gäller för hela kontoret och det är det som är hela poängen och kittet. Det är 

 väldigt viktiga saker, mycket mer viktigt än vad man kanske själv tror vid en 

 första anblick. Men det påverkar vår kultur väldigt mycket. Jag skulle vilja 

 säga att det är jätteviktigt för vår organisationskultur just i kring det här att 

 lära känna varandra, jobba tillsammans, göra saker tillsammans och få en 

 bild av varandra kanske lite utanför den professionella vardagen. Det skapar 

 trygghet, gemenskap och så har man roligt tillsammans. (Respondent E) 

 

Gällande den fysiska kontorsmiljön har samtliga respondenter samma uppfattning. Fyra av 

företagen arbetar i öppna kontorslandskap samt ett femte som kommer införa detta inom en 

snar framtid. De öppna kontorslandskapen beskrivs främja kunskapsutbyte, sammanhåll-

ning samt att bidra till känslan av allas lika värde oavsett befattning inom företaget: 

 
 Allt blev så himla mycket enklare med öppna kontorslandskap därför att detta 

 gav oss en större överblick, kunde smidigt överhöra vad andra diskuterar osv. 

 Det blev enkelt att kommunicera, enkelt att ta del av det lärandet som sker 

 hela tiden i vardagen i vårt småprat. (Respondent E)  

 Att vara närvarande och sitta tillsammans med sina medarbetare är viktigt, 

 samt att cheferna inte heller sitter för sig själva. Signalen är ju att vi alla  faktiskt gör 

 samma sak, cheferna ska också vara med i det dagliga clean desk arbetet och flytta 

 på sig varje dag de kommer. (Respondent C) 

 

Samtliga företag hade en enad uppfattning angående den klädkod som ska råda. Responden-

ternas svar skiljer sig åt gällande om det finns en uttalad klädkod eller ej, däremot möts alla 

i liknande svar som lyder: hel, ren och proper samt att deras kläder styrs efter kundernas 
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förväntningar på bemötande. De klädkoder som uppfattats vid observationer i samband med 

intervjutillfällena överensstämmer med respondenternas svar och den generella bilden kan 

sammanfattas genom ett av respondenternas uttalande enligt följande: 
  

 Något som dock är viktigt gällande klädkoden är att anpassa sig efter kunderna. 

 Du kan inte komma i slips och kostym om du ska ut till ett sågverk, det funkar 

 inte och de kommer inte ta dig på allvar. Medan om du ska gå på ett styrelsemöte 

 med en bank i Stockholm så måste du ha det för att de ska ta dig på allvar. Vi blir 

 experter på att anpassa oss efter varje situation. Man brukar säga “Tala med bönder 

 på bönders vis och med adel på adels vis” Vi anpassar oss utifrån alla och det är 

 häftigt. (Respondent D) 

 

Respondent A förtydligar hur företag genom den miljö som kunderna kan uppfatta - kan 

symbolisera vad som är av värde och ses som de främsta resurserna i företaget:  

 

 Företaget i sig har en bra grundsyn. Det finns ingenting - om man tittar i  lokalen här 

 som överhuvudtaget har något värde. Det enda som har något värde där  vi sitter, det 

 är jag. Därför att jag är företagets främsta resurs. När man har den grundsynen - att 

 det är arbetstagaren, de alla anställda som är företagets främsta resurs - då sätts de 

 främst. Datorerna har inget större värde - allting som är släckt här när man går hem 

 - det är egentligen inte värt någonting. (Respondent A) 

Under observationstillfällena uppvisade flera av företagen porträtt på de anställda, utmär-

kelser samt vilka samhällsengagemang de var involverade i ute i kundzonen. Ett av företa-

gen hade även fotografier uppsatta, som var tagna på de anställda vid gemensamma aktivi-

teter där sammanhållning och glädje skildrades - bilderna var även i svartvitt med inslag av 

företagets dominerande färg. Samtliga företags respektive dominerande färger, var även 

synliga i logotyperna samt inkluderade i inredningen på företagen. De observerade företa-

gens kontorsmiljö och kundzon, var generellt sätt enkel men modern och fräsch.  

4.2.3 Rekrytering 

Vid rekrytering anser flera av företagen att en överensstämmelse mellan företagets värdering-

ar och den arbetssökandes är av stor vikt. Även respondenternas egna preferenser vid val av 

arbetsgivare var förenliga med det. Utöver detta tar flera av respondenterna i beaktande det 

betydelsefulla i att bygga en heterogen arbetsgrupp med individer som kompletterar varandra: 
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 Jag sökte jobb på de flesta andra byråerna, men för mig var det aldrig en 

 fråga. En annan byrå hade betydligt högre ingångslön än vad det här företaget 

 erbjöd. Men för mig var valet av arbetsgivare helt solklart, det var företagskulturen

 som drog mig hit. (Respondent D) 

 

 Jag tycker värderingar är väldigt viktigt. Att man står för samma värderingar. 

 Hade jag inte stått för företagets värderingar då hade jag inte varit kvar. Så 

 det tycker jag är viktigt. (Respondent C) 

 

Utöver sin egen syn vid val av arbetsgivare, menar respondent C att personligheten spelar en 

viktig roll vid rekrytering, för att skapa ett team med kompletterande egenskaper:  

 
 Har man rätt personlighet så kan man lära sig allt annat, så det är nummer 

 ett. Det där måste man påminna sig om när man sitter och rekryterar, personligheten

 är en sak men den ska ju inte vara samma varje gång och därför tänker på vilket  

 team man bygger. (Respondent C) 

 

Vidare uttrycker sig en av respondenterna så här:  

 
 För att bli kallad till intervju så kan det formella brevet och CV:t vara viktigt. 

 Sedan på intervjun så är det formella faktiskt ganska irrelevant, om jag ska 

 vara ärlig. Då är det bara “vad får jag för känslor för personen? vad får jag för 

 svar?”, som är det viktiga. (Respondent B) 

 

 Nyanställda väljs ut på deras egenskaper. Det handlar om att hitta personer 

 som kan passa in i den här gruppen, i atmosfären, i det här arbetslivet. Känner man 

 att man träffar på en person som inte riktigt kommer passa in i den rollen - 

 då gör man både företaget och den anställde en gentjänst - genom att man vet 

 att själva grundstenarna inte finns på plats och då blir det inte riktigt bra i 

 slutändan. 

 ...sedan även det här med värderingar, man hamnar då i vad vi brukar kalla, 

 olika kategorier av vilken färg man är. Den analysen görs också på alla  anställda. 

 De här testerna ger ungefär en riktlinje på vad den här personen är, vad den vill 

 och sedan får vi se om det finns en sådan matchande position på företaget. Man vill 

 åt kombinationen av alla, och därför gör vi de där analyserna. (Respondent A) 
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4.2.4 Motivation 

Samtliga respondenter uttalar andra faktorer än finansiella medel som väsentliga och motive-

rar vid val av arbetsgivare. Prestigelöshet är ett uttryck som är återkommande under intervju-

tillfällena även möjligheten till kompetensutveckling samt variation i arbetsuppgifterna är 

även dessa återkommande väsentliga faktorer:  
 

 Alla medarbetare är väldigt engagerade. Det är ett lokalt tänk och det är väldigt 

 decentraliserat i denna organisation, dvs. man trycker ned allt till kontorsnivå. 

 98% av alla kreditbeslut fattas här på vårt kontor. Alla medarbetare har en viss 

 nivå där de kan bevilja krediter, kort och behörigheter och det har varenda 

 medarbetare, där gränsen för hur mycket beror på hur högt upp i karriärstegen 

 man tagit sig. Det är den starkaste delen av företaget, det är väldigt decentraliserat  

 och en stor lokal beslutskraft. (Respondenten F)  

 

 Karriären har alltid varit viktig för mig och då inte så mycket prestige utan 

 snarare att jag hela tiden måste kunna få nya utmaningar. Det är därför jag 

 stannat inom den här byrån så länge, för att jag aldrig behövt stagnera. Jag 

 hade aldrig stannat på företaget om jag inte såg möjligheten till att klättra, 

 utmanas och utvecklas. Ingen lön i världen hade fått mig att stanna om jag 

 inte känt det. (Respondent D) 

 

Respondent B kompletterar ovanstående svar - kring vikten av utvecklingsmöjligheter inom 

företaget utöver lön - där respondenten menar att företagets värderingar och samhällsnytta 

även kan ses som viktiga drivkrafter för medarbetarna: 

 
 Jag tror att det kommer vara mer vanligt längre fram att har man starka värderingar, 

 en bra kultur så kanske det är det man väljer i första hand. Lön absolut, den ska 

 vara marknadsmässig, men jag tror inte att det är det man kommer att gå på i första

 hand. Värderingar, kultur, att företaget gör nytta för samhället och sådana saker, det

 kommer vara viktigare tror jag. (Respondent B)  

 

Förekomsten av belöningar samt belöningssystem är något som skiljer sig åt mellan företagen. 

Vad respondent B beskriver i ovan citat bekräftas genom andra respondenter som uttrycker:  
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 Belöning för mig personligen blir också kundnyttan. En nöjd kund blir för mig 

 en belöning. (Respondent A) 

 

 Vi har ett delägarskap i banken. Når vi vårt företagsmål får vi en årlig pensionsavsätt-

 ning, om vi är bättre än de andra bankerna. Om vi kastar av till aktieägarna si och så 

 mycket så får vi en fjärdedel av det vi skickar till aktieägarna, det går in i en  

 vinstandelsstiftelse. Där får vi en delaktighet eftersom det vi gör påverkar mig som

 individ och då får vi en stark kultur. Det skapar ett stort engagemang då alla vill åt ett 

 och samma håll. Vi vill göra banken starkare och få ännu mer nöjda kunder. Får vi mer 

 nöjda kunder får vi en starkare bank, vi måste alltid ha kunden i centrum.  

 (Respondent F) 

 

Respondent F fortsätter med att belysa hur allas lika värde symboliseras i det belöningssystem 

som beskrivs ovan:  

 
 Om vi har banken i snitt så får alla medarbetare en viss peng och det spelar 

 ingen roll vad du gör för någonting eller vilken position du har, det är lika för 

 alla. Skulle vi ha anställt en städare här så skulle denna få exakt lika mycket 

 som alla andra och VD:n får heller inte mer än någon annan. (Respondent F) 

 

 Har man gjort ett bra jobb och lagt ner tid och själ finns det möjlighet att åka 

 på semester. Vi har rörliga tider och det är inga problem att flytta på sin tid 

 eller belönas med en ledighet. Ingenting är hugget i sten utan det finns hela 

 tiden en löpande dialog med cheferna om det. (Respondent A)  

 

Respondent C belyser värdet av det egna ansvaret i att utföra sina arbetsuppgifter: 

 
 Jag tycker man ska jobba med frihet under ansvar. För ju mer ansvar jag får 

 lov att ta desto mer växer jag, desto mer blir utfallet av det. Och det blir också 

 långsiktigt. (Respondent C)  

 

Mål och feedback anses vara viktiga ledsagor för att medarbetarna att ska få en känsla för att 

det jobb de gör har ett värde och skapar ett driv samt engagemang till att fortsätta:  
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 Vi har jobbat bort de individuella målen, men sen får man vara lite flexibel. Vissa 

 individer drivs ju otroligt mycket av att ha individuella mål och det behöver inte vara 

 något motsatsförhållande, så vissa har det fortfarande men har valt det själva. 

 Men det följs absolut upp och man har en väldigt stor påverkansgrad på sina egna mål. 

 I princip så kan man bestämma väldigt mycket själv faktiskt. Det tror jag är jättebra att 

 den möjligheten finns istället för att bara få något i knäet, för då tror jag att det är 

 svårt att känna energi och engagemang. (Respondent B)  
 

Respondenterna A och D ser feedback och uppskattning som viktiga element för att bibehålla 

motivationen i arbetet: 

 

 Att man ska ha den kontakten med sin chef, att man ska kunna våga yttra sig, 

 våga ge feedback till varandra - det är något vi jobbar med fortfarande hela 

 tiden och byggt upp under lång tid. Ge och ta, ge och ta hela tiden. För hur 

 kan jag bli bättre på mitt jobb om ingen säger någonting? Nej då kan jag ju 

 inte bli bättre så att säga, så det är någonting som är inpräntat i den här 

 kulturen som vi har, att det är väldigt prestigelöst. (Respondent A)  

 

 Jag själv drivs ju mycket av att få uppskattning för det jag gör. Om jag får 

 uppskattning i form av en ekonomisk ersättning, befordran eller möjligheten 

 att få driva ett spännande projekt, det kan vara lite olika men absolut inte 

 oviktigt. (Respondent D)  

 

Vid frågan om det förkommer konsekvenser vid ej uppfyllda mål menar respondent C, att om 

medarbetaren fallerar med sina arbetsuppgifter i en betydande utsträckning, kan detta ge kon-

sekvenser: 

 
Den allra hårdaste typen av konsekvenser är att vi har ett belöningssystem med en rör-

lig lön, som vi får avsättning på varje år. Det är en procentuell del av en månadslön 

beroende på hur du presterar. Underpresterar du så kan du då få avdrag eller ingen 

avsättning alls. Överpresterar du så kan du få plus. Så det är väl den tydligaste delen 

när det gäller konsekvenser. (Respondent C) 
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4.2.5 Konkurrensfördelar 

För att skapa konkurrensfördelar och differentiera sig gentemot sina konkurrenter beskriver 

samtliga respondenter att de måste arbeta med att skapa långvariga relationer, både vad gäl-

ler kundrelationer men även medarbetarrelationer. Det handlar om att kunna leverera en hög 

kompetens för att skapa tillit hos kunderna och detta till stor hjälp av medarbetarna:  

 
 Vi jobbar mycket med just organisationskulturen och det är för att hålla nere 

 personalomsättningen och få personalen att verkligen trivas. Håller vi nere 

 personalomsättningen behåller vi kundnöjdheten. Grundsynen är att personalen 

 är den viktigaste resursen och man vill att det ska märkas hos de anställda. 

 Man vill inte förlora anställda, varken till sjukdom eller annat bolag. Medarbetaren 

 måste vara nöjd - då får man en nöjd kund. Det smittar av sig. Det går inte att börja 

 från andra sidan. En onöjd medarbetare levererar dålig kvalitet, den levererar inte

 tid, och rubbar allt. (Respondent A) 

Respondent A utvecklar sitt svar genom att belysa hur alla inom företaget har samma möj-

ligheter att klättra oavsett befattning. Hur detta motiverar medarbetarna, vilket bidrar till att 

kompetensen stannar inom företaget och därmed även möjliggörs långvariga kundrelationer 

för företaget: 

 
 Vad vårt företag sticker ut främst på - är att alla anställda oavsett befattning 

 eller härkomst eller vad som helst - har rätt att bli partner. Det är en liten 

 trigger till att vilja stanna kvar i organisationen, jobba för organisationen, 

 jobba för varumärket - både för ditt eget och för organisationens varumärke - 

 för att hela tiden succesivt bygga upp din kundstock. För att sedan när du är 

 fullfjädrad, ha möjligheten till partnerskap. Denna möjlighet har inte de andra 

 byråerna på samma sätt. Utan du stannar där så att säga. (Respondent A)  

 

Övriga respondenter betonar även dem kundrelationernas betydelse för företaget:   

 
 För oss handlar det inte om att ha 10 000 kunder, vi har hellre 100 glada och 

 nöjda kunder. (Respondent F) 

 

 Det är ju relationer, jättemycket. Alla byråer går naturligtvis ut och säger 

 till kunder, att “vi är unika”. Men det som är skillnaden och gör så att man 
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 kan prata om olika kulturer - det är våra kunduppdrag och de relationer som 

 vi har där - vad skapar det för någonting i hur-perspektivet? Våra möten med 

 kunderna och vilka vi är verksamma med och sen våra medarbetare. Hur  interagerar 

 de tillsammans? Lyckas vi skapa någonting bra utifrån det?  

 En verksamhet bygger jättemycket på medarbetarnas engagemang och kunnande. 

 Ska man vara engagerad i en verksamhet och en organisation så är det så att 

 man behöver känna sig delaktig och involverad. Man behöver bli sedd, hörd 

 och bekräftad. (Respondent E)  

Respondent B menar att vad företaget erbjuder inte är unika tjänster. Med det blir mötena 

med kund betydande för att kunderna ska välja dem istället för ett annat företag och med det 

blir även kompetensen hos medarbetarna betydande: 

 På ett sätt är det väldigt svårt att sticka ut. För du kan köpa alla tjänster vart 

 du vill och speciellt nu när det finns en uppsjö av nischaktörer och digitala 

 väldigt duktiga konkurrenter. Det gör ju att vi måste vara världsklass i just det 

 här mötet när det kommer en kund hit. Det behöver inte vara ett fysiskt möte 

 för vi jobbar ju väldigt mycket med skypemöten med delad skärm och kamera. 

 Men oavsett när kunden träffar oss så måste vi vara jäkligt vassa, det är där 

 vi kan sticka ut. Det är ett jätteenkelt svar, men inte så lätt att leva upp till alla 

 gånger. Men där måste vi vara bra! (Respondent B)  

Respondent B utvecklar sitt svar, genom att förklara hur de vid kundmötena arbetar för att 

skapa känslor hos kunderna och agera på ett sätt som inte anses som det traditionella inom 

branschen. Respondent F uttrycker därefter vikten av att skapa långvariga relationer, vilket 

återkommer under samtliga intervjuer:  

 
 Jag tycker att vi här på marknaden har den absolut bästa rådgivningen och 

 rådgivare. Vi arbetar med något som vi kallar för “Visual Agenda”. Tänk er 

 ett bildspel som är knutet till dig som kund och som spelar väldigt mycket på 

 känslor, bilder och saker som händer i livet. Det får vi väldigt mycket positiv 

 respons på från våra kunder. Just det vet jag att vi sticker ut på, det är ingen 

 annan som jobbar på det sättet. Vi frågar våra kunder väldigt mycket och jag 

 tror att man känner sig mer omhändertagen som kund på det viset.  

 Vi pratar om drömmar. Det är ett ganska annorlunda angreppssätt än vad 
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 man tänker sig när man går in på ett bankmöte. Det är häftigt när vi kan  hjälpa 

 kunden att faktiskt nå en dröm. (Respondent B)  

 

 Man måste se varenda kund och förstå dess behov. Vi har inga korta relationer, 

 vi vill ha långa relationer med våra kunder. När vi tittar på en företagskund så  

 är det för att “här ska vi vara med” och vi behöver inte vara med idag, men nästa  

 år ska vi vara med och då ska vi vara med resten av tiden. Långa relationer ger

 nöjda kunder. (Respondent F) 

 

 

Vidare menar flera av respondenterna att kunderna idag har helt andra krav än förut och det 

gäller att kunna möta dem genom att ligga i framkant och vara nyskapande i den föränder-

liga omvärld som företagen verkar i:   

 
 Vi sticker ut är när vi pratar om nyskapande och att vi jobbar på ett helt nytt 

 sätt. Vi jobbar väldigt mycket digitalt och med digitala plattformar. Det går 

 fort med utvecklingen och det kommer hända mycket där de kommande åren 

 och att då vara nyskapande ser jag verkligen som en konkurrensfördel. Att 

 vara nyskapande och på tårna i den moderna nya världen är en stor  

 konkurrensfördel. (Respondent D)  

 Kunder idag har helt andra krav än förut. Förut var det kunden som ringde 

 konsulten, nu är det nästan tvärtom. Nu vill kunden bli sedd. Kunden vill att vi 

 ska återkoppla till dem innan de ens har funderat på det. Så det är en helt annan 

 jargong. Allting går så mycket snabbare med den här digitala världen. Kunden 

 vill att vi ska se deras problem innan det har blivit ett problem - och det är då vi 

 kan skapa ett mervärde, en kundnytta och hela tiden jobba proaktivt. (Respondent A) 

 

Nedanståendes respondenters svar instämmer med ovanståendes vad gäller att arbeta proaktivt 

för att skapa nöjda kunder: 

 
 För tillfället är det låg efterfrågan på bokrediter men då vänder vi på det och är 

 fortfarande aktiva genom att vi ringer till våra kunder. Du ska inte bara träffa 

 oss när du behöver pengar, du behöver rådgivning därefter. Så vi sitter just nu 

 och ringer på vår kundstock “Hej, vad längesen vi träffades. Ska vi boka en träff 

 för till exempel uppföljning av fonder/pension, titta på räntorna på bolån med 
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 mera…”  Det är den viktigaste uppgiften. Vi jobbar inte bara med att ta in nya 

 kunder utan vi sköter också om de kunder vi redan har, det är jätteviktigt. På det 

 viset skapar man nöjda kunder. (Respondent F) 

 
Vår organisation är snart 200 år men ändå så vill vi vara rätt tidiga med utveckling. 

Det tror jag är en fördel att man har det här gamla och trygga men ändå så vill vi ligga 

i framkant. Det är en svår kombination och ingen självklarhet på något sätt. Så det jag 

tror är viktigt för oss för att ha konkurrensfördelar, det är att jobba med trygghet, 

jobba med våra värderingar och samtidigt ligga i framkant gällande ny teknik samt att 

kombinera detta på ett sätt så att kunden kan känna, här vill jag vara. (Respondent C) 

 

Att skapa en medvetenhet om den samhällsnytta som företagen engagerar sig i utöver dess 

affärsdrivande verksamhet, ses som ett sätt att skapa högre kundnöjdhet samt en stolthet hos 

medarbetarna:    

 
 Vi jobbar väldigt mycket med samhällsengagemang. När vi gör våra kundundersök-

 ningar får vi ett väldigt lågt betyg på samhällsengagemang och ändå är vi den bank 

 som gör överlägset mest gällande detta. Vi gör jättemycket hela tiden, men det märks i

 inte. Vi pratar inte själva om det. Vi måste vara utanför kontorslokalerna för att synas

 och verka, så där finns det mycket att göra. Jag tror att en del av det vi måste förbättra 

 i vår kultur är att vi ska vara  mycket mer stolta över det vi gör, för det är vi inte.  

 (Respondent C)  
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5. Analys 

I nedanstående kapitel analyseras de resultat som framkommit vilka sam-
mankopplas med den teoretiska referensram som studien baseras på. Med 

utgångspunkt i Scheins tre nivåer av organisationskultur i sammanknytning 
till andra teoretikers resultat, analyseras denna studies frågeställningar.   

 
5.1 Organisationskulturen och dess värderingar 
Kulturen är enligt Schein (2010) utifrån de tre nivåerna olika synlig och förståelsen för den 

djupaste av nivåerna ger svar på varför de två mer gradvis ytliga ser ut som dem gör - vilka 

innehåller människors beteenden, vilka värderingar och gemensamma antaganden som finns 

inom företaget samt hur det som för företaget anses värdefullt kan uttrycka sig på ett fysiskt 

synbart plan för gemene man. Graden av synlighet visar även på enkelheten i att förändra. Där 

de grundläggande antagandena som är djupt rotade är svårast för en organisation att förändra 

och kan sammankopplas med uttrycket “det sitter i väggarna”. Det är på den djupaste nivån 

som gruppens medlemmar får en identitet. Genom att förändra de grundläggande antagandena 

förloras till viss del identiteten vilket skapar osäkerhet och ovilja till förändring (Schein, 

2010; Alvesson, 2015). För att skapa en enighet i organisationen där viljan, engagemanget 

och lojaliteten gentemot företaget finns hos medarbetarna, måste företagsvärdena samman-

stråla med medarbetarnas värden vilket gör det lättare att behålla identiteten vid förändring. 

När de grundläggande värdena överensstämmer möjliggör detta till känslan att medarbetarnas 

insats har betydelse i ett större sammanhang där deras potential tillvaratas. På detta sätt skapas 

en stark gemensam organisationskultur där företagets önskvärda riktning blir densamma som 

medarbetarnas (Philipsson, 2004). Utifrån studiens resultat går det att utläsa att oavsett upp-

fattning om kulturen sitter i väggarna, ses det som att den går att förändra, dock inte med en-

kelhet - utan det krävs ett hårt bakomliggande arbete där utgångspunkten är att skapa en sam-

manhållning med gemensamma värderingar för att medarbetarna ska vara ett med organisat-

ionen. En av respondenterna förklarar vikten i att medarbetarna känner en delaktighet i verk-

samheten för att tillvarata deras engagemang i organisationen och att det gäller att de känner 

sig sedda, hörda och bekräftade.	
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5.2 Arbetsmiljö 
Som tidigare nämnts varierar synligheten av organisationskulturen. Det som teoretikerna be-

nämner som artefakter respektive oavsiktliga värderingar kan ses ingå i den ytligaste av nivå-

erna och är uttryck för vilka grundläggande värden som råder inom organisationen. Dessa kan 

yttra sig genom den fysiska arbetsmiljön, gemensamma aktiviteter som stärker sammanhåll-

ningen, rådande klädkoder samt observerade beteenden mellan medlemmarna i gruppen 

(Schein, 2010; Lencioni, 2002). De genomförda observationsstudierna stärker ovanstående 

teoriers förklaring kring hur företagen inkluderar dess dominerande färger och logotyper i 

inredningen för att skapa en större enighet vilket även kan ses som ett sätt att spegla företagets 

värden och helhet mot kunder. Utifrån vad som framkom under observationerna och uttrycks i 

resultatet - där vissa av företagen använde sig av porträtt och fotografier av de anställda, ut-

märkelser samt företagets involverande i samhällsengagemang i kundzonen - kan ses som 

försök till att skapa en positiv känsla hos kunderna om företaget. Även att kundernas värden 

kan samspela med företagets på ett sätt att de känner en stolthet till sitt företag och att företa-

get ger någonting tillbaka - att ett mervärde skapas. Resultat från studien har även visat att 

klädkoden genomgående för dessa branscher anpassas efter kunden och kundens förväntning-

ar för att ge ett förtroendeingivande intryck. Båda branscherna ser medarbetarna som den 

främsta resursen. Genom de – som Schein (2010) benämner synliga artefakter - kan företag 

förmedla både till medarbetare och kunder vad som anses värdefullt. Under intervjutillfällena 

observerades det att kontorsmiljön på företagen övergripande är fräsch men enkel, vilket gör 

att människorna i rummet uppfattas som det av mest värde. Från intervjuerna framkom det att 

majoriteten av kontorslandskapen även är öppna och beskrivs främja kunskapsutbyte, sam-

manhållning och bidra till känslan av allas lika värde oavsett befattning. Detta ses vara ett sätt 

att ge signaler om att “vi gör det här tillsammans” och allas bidrag är lika viktigt för att före-

taget ska skapa framgång. Aktiviteter utanför arbetet används som medel för att öka samman-

hållningen då detta ses som ett sätt att stärka relationerna medarbetarna emellan. Med det kan 

samarbete och hjälpsamhet främjas under arbetstid vid utförandet av arbetsuppgifter. Aktivite-

ter av detta slag genomförs av alla företagen i olika utsträckning både lokalt och regionalt och 

anses som viktiga medel för att främja och stärka organisationskulturen enligt Schein (2010). 

Från resultatet går det även dra paralleller till att - på de företagen där medarbetarna med olika 

befattning inte är lika integrerade - råder uppfattningen att existensen av subkulturer är mer 

utbredd (Kotter & Heskett, 1992; Schein, 2010). Schein (2010) beskriver subkulturers upp-

komst genom att de gemensamma värderingarna och antagandena saknar djup förankring i 

organisationen vilket gör att dess innebörder skiljer sig åt mellan befattningar och avdelning-
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ar. Från respondenternas svar och Scheins (2010) uppfattning kan antaganden göras att, i de 

fall där subkulturer uppfattas förekomma, kan en orsak till detta vara att de grundläggande 

antagandena och värderingarna som företaget har inte är nog förankrade och genomsyrar hela 

organisationen. De är de gemensamma värderingarna som ligger till grund för en stark organi-

sationskultur enligt Philipson (2004). Det kan av den anledningen göras antaganden – att i de 

företag där subkulturer anses finnas – är företagets önskvärda värderingar inte nog förankrade 

i den utsträckning att de överensstämmer med medarbetarnas värderingar. 

 

5.3 Rekrytering 
Företagets framgång kan påverkas redan vid rekryteringstillfället genom att välja de individer 

med attityder och personligheter som passar in i företaget. I och med det kan företaget utan 

större ansträngning skapa en överensstämmelse mellan medarbetarvärdena och företagsvär-

dena. Att denna överensstämmelse är av större vikt än den arbetssökandes kompetens betonas 

av Philipson (2004) som menar att skicklighet går att utveckla i större utsträckningen än 

en individs personlighet. Genom att utgå från den arbetssökandes personlighet kan större  

samlad energi åstadkommas i en gemensam riktning (Philipson, 2004). En starkare organisat-

ionskultur blir ett resultat från företagets aktiva val för att främja enigheten mellan organisat-

ionens - och medarbetarnas värden (ibid). Philipsons åsikt bekräftas av samtliga responden-

ternas inställning både vid val av egna arbetsgivare samt i vilken ordning egenskaper hos  

den arbetssökande prioriteras vid rekrytering. För att de gemensamma värdena ska bilda  

en sammanhållning och enad kraft i en förenad riktning krävs det att organisationen aktivt 

arbetar med detta. 

 

5.4 Motivation 
Att bli belönad är något som enligt Philipson (2004) motiverar medarbetaren och ska syfta till 

handlingar som främjar både den anställde, andra intressenter samt de uppsatta målen inom 

organisationen. Det talas om en helhet och att medarbetarna ska drivas av andra faktorer än 

endast lönen, som den påstås ha en begränsad effekt som styrsystem. Att medarbetarna känner 

en stolthet för företaget de arbetar för samt uppmärksammar den samhällsnyttan som görs har 

visats vara något som värderas högt hos dagens medarbetare (ibid). Resultaten från vår under-

sökning pekar även det på att det är andra faktorer än de finansiella medlen som är väsentliga 

och spelar roll vid val av arbetsgivare. Flertalet respondenter påpekar att faktorer som värde-

ringar, kultur och kompetensutveckling är väsentliga faktorer för motivation idag och ses 

komma bli än mer viktigt i framtiden. De gjorda dokumentstudierna tyder också på att företa-
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gen arbetar i stor utsträckning med att få sina medarbetare att känna stolthet för organisation-

en, skapa en högpresterande kultur samt sträva efter att vara branschens bästa arbetsgivare 

(Deloitte, 2019). Att låta de grundläggande värderingarna styra organisationen är därmed  

av stor vikt för att bibehålla motivationen hos de anställda och på det sättet skapa långvariga  

relationer som bidrar till att kompetensen bibehålls inom företaget. Samtidigt som det då 

också skapas en trygghet hos kunderna och med det en lojalitet som bidrar till företagets 

framgång i positiv bemärkelse.  

 

Philipson (2004) förklarar vikten vid att det finns uppsatta krav för att medarbetarna ska veta 

vad som förväntas av dem och med det även vad som anses värdefullt för företaget. Under 

intervjutillfällena framkom att ett av företagen inte längre använder sig av individuella mål 

utan endast arbetar mot kontorets gemensamma mål. Däremot finns möjligheten till individu-

ella mål om så önskas då vissa individer drivs av att ha egna uppsatta mål. Målens uppsättning 

anpassas utifrån hur de på bästa sätt skapar motivation hos den enskilde medarbetaren. Ge-

nom att anpassa på vilket sätt den enskilde medarbetaren motiveras kan engagemanget beva-

ras, samtidigt som målen behöver anpassas till de för företaget väsentliga målen.	Vad som 

mer framkommer som väsentligt i studiens resultat är den feedback som medarbetarna får och 

som visar på en uppskattning från företaget. Medarbetarna får här en känsla för att det jobb de 

gör faktiskt har ett värde och skapar ett driv samt ett engagemang. Vilket uttrycks som viktigt 

av en av respondenterna till hur den anställde som individ ska veta att denne gör ett bra jobb 

och skapar förutsättningar för att förbättras samt att utvecklas.	

 
5.5 Organisationskultur som konkurrensmedel 
Flera av de teoretiker som tagits upp i arbetet har uppfattningen att organisationskulturen kan 

vara en konkurrensfördel för företag (Cameron & Quinn, 2011; DÁveni, 1994; Klein, 2011; 

Onken, 1999). Att företagen låter organisationen genomsyras av en konstruktiv kultur gör 

medarbetarna mer benägna till förändring. Denna typ av kultur att luta sig mot gör det lättare 

för företagen att vara anpassningsbara, snabbt reagera och agera på förändringar samt skifta 

strategi - vilket är nödvändigt i dagens föränderliga omvärld. Av denna anledning ses detta 

som kritiska faktorer för företag för att förbli konkurrenskraftiga vilket kan underlättas med 

hjälp av organisationskulturen (Klein, 2011; Onken, 1999). Alla respondenter var under inter-

vjutillfällena eniga i fråga om att de verkar i en föränderlig värld där det handlar om att arbeta 

proaktivt - vilket sammanfattas genom ett av respondenternas svar i resultatavsnittet. Respon-

denter tar upp digitala lösningar samt det personliga mötet med kund som två av de främsta 
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områden där det gäller att vara proaktiv, vilket är för att skapa mervärde. Flera av responden-

terna poängterar att de ser långvariga relationer som en viktig faktor för att skapa konkurrens-

fördelar. För detta gäller det att ha en hög kompetens hos medarbetarna, men även att medar-

betarna känner sig involverade och med det engagerade i verksamheten. Vidare skapar detta 

en trygghet och positiv känsla även hos kunderna. Detta följer Kleins (2011) studie kring hur 

uppbyggandet av konstruktiva kulturella normer i organisationen kan bidra till högre kvalitet 

och konkurrensfördelar. En konstruktiv organisationskultur har visat sig inverka positivt på 

företagets resultat. Medarbetarnas utveckling värdesätts genom bland annat feedback, eget 

ansvarstagande och uppmuntran till integration - där medarbetarna förväntas hjälpa varandra 

till utveckling (Klein, 2011). Eftersom den konstruktiva kulturen gör medarbetarna mer för-

ändringsbenägna och villiga till samarbete, blir det lättare för företaget – när förändringar 

skall göras – att med stöd från medarbetarna, driva igenom och effektivisera det interna arbe-

tet. När dessa konstruktiva normerna blivit djupt rotade i organisationskulturen, ses de som 

det självklara sättet att agera och kan då användas som styrande värden där de kan jämföras 

med Scheins (2010) grundläggande antaganden (Onken, 1999).  

 

Studiens resultat visar på att samtliga företag verkar för att skapa en god integration mellan 

medarbetarna med tonvikt på allas lika värde, även att de ska bibehålla motivation och enga-

gemang samt ett gott kundbemötande - allt detta för att skapa långvariga relationer. Det går att 

se samband mellan företagens arbete kring detta och de konstruktiva kulturerna. I anknytning 

till teorin finns därmed möjligheten till att företagens nuvarande sätt att arbeta på – om de är 

nog djupt rotade, skapar de positiva värden som kan leda till konkurrensfördelar. 	
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6. Slutsatser och diskussion 
 

I det avslutande kapitlet presenteras och diskuteras slutsatserna kring stu-
dien och dess forskningsfrågor. Författarna ger därefter förslag gällande 

hur ämnet vidare kan studeras.  

 
6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att öka förståelsen kring hur organisationskulturen kan användas som styr-

medel för att uppnå konkurrensfördelar. Utifrån studiens formulerade frågeställningar har 

detta syfte besvarats med hjälp av intervjuer med tre respondenter från respektive bransch, 

observationsstudier i samband med intervjutillfällena samt gjorda dokumentstudier. Det  

resultat som framkommit - bekräftar tidigare forskning - uppvisar att samtliga företag innehar 

en organisationskultur som anspelar sig på det konstruktiva synsättet att utforma sin värde-

grund (Klein, 2011). Resultatet visar att företagen ser medarbetarna som den främsta till-

gången och därigenom blir utgångspunkten i deras fokus att skapa motiverade och engagerade 

medarbetare. När medarbetarna känner en tillfredsställelse på sin arbetsplats bidrar lojalitet 

och stolthet till att de förblir inom organisationen. Personalomsättningen minskar och kompe-

tensen stannar inom företaget. Hängivna och stolta medarbetare har även ett större engage-

mang i sitt möte med kund, vilket ger kunderna tillit och trygghet gentemot företaget. På  

det sättet kan långvariga relationer skapas då kunderna förblir inom företaget istället för  

att vända sig till någon av konkurrenterna. Med anledning av detta går det genom resultatet  

att utläsa - att i de branscher som undersökts - finns en medvetenhet i att utforma värden som 

leder till långvariga relationer. Kulturen blir därigenom ett styrmedel för att möjliggöra kon-

kurrensfördelar i företagen.   

 

Hur kan organisationskulturen påverka gemensamma värderingar? 

I de företag där det finns en stark organisationskultur kan företaget ta denna till hjälp för att 

symbolisera vad företaget anser som värdefullt och med det dess värderingar. Organisations-

kulturen blir därigenom ett hjälpmedel för företaget att förmedla till de inom organisationen, 

vad som är önskvärt och hur medlemmarna förväntas bete sig för att möta det önskvärda. Om 

de önskvärda värderingarna blir implementerade och på flertalet sätt uttrycks i den dagliga 

verksamheten, kommer företagets värderingar med tiden inverka på de enskilda individernas 
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värderingssynsätt och företagets värderingar kommer därigenom bli desamma som medarbe-

tarnas värderingar. För att gemensamma värderingar ska bli möjligt krävs det att företaget 

implementerar medarbetarnas värde och trivsel i organisationens grundläggande värderingar 

som i sin tur kan påverka medarbetarnas motivation och engagemang. Samtliga intervjudelta-

gare i studien har uppvisat en medvetenhet i att medarbetarnas engagemang samt gemenskap 

är grundpelare i respektives organisationskultur samtidigt som de intervjuade uttrycker hur de 

på flertalet sätt arbetar för att skapa framgång vilka går att sammankoppla som uttryck av vär-

deringar och med det även anses ingå under begreppet organisationskultur. Företagen uttryck-

er i dokumentstudierna bland annat hur de genom värdeord samt genom att involvera medar-

betarna vill bidra med ett engagemang för företagets värderingar.  

 

Hur kan organisationskulturen påverka företagets arbetsmiljö? 

Genom att företaget har en organisationskultur som vill främja gemensamma värderingar, kan 

företaget ta hjälp av arbetsmiljön för att möjliggöra detta – både på medarbetarnivå och på 

kundnivå. Om företaget vill öka sammarbetsgraden på företaget kan kontorslandskapet an-

vändas som hjälpmedel till att åstadkomma detta. Resultatet bekräftar hur majoriteten av före-

tagen försöker skapa en helhet och sammanhållning på företaget genom att använda sig av 

öppna kontorslandskap där medarbetare med olika befattning inte sitter avdelningsvis. Det 

finns en medvetenhet i utformningen av den fysiska miljön för att främja kunskapsutbyte och 

samarbete samt symbolisera allas lika värde. På detta sätt går det att urskilja hur organisat-

ionskulturen yttrar sig i arbetsmiljön. Företagen ser potential i att effektivisera samarbetet och 

kvaliteten i arbetsuppgifterna genom att fördjupa relationerna mellan medarbetarna - där ge-

mensamma aktiviteter på sidan om arbetet ses som ett tillvägagångssätt att genomföra detta. 

För att skapa ett mervärde hos kund använder sig företagen av den fysiska miljön för att skapa 

ett positivt intryck hos kunden som anspelar sig på kundens känslor. Exempel på detta är fo-

tografier, en välkomnande fysisk miljö samt uppsatta förklaringar av företagets samhällsenga-

gemang. Därigenom kan företagen skapa känslomässiga relationer till kunderna om detta är 

någonting som kunden värdesätter och på så sätt kan gemensamma värderingar sammanlän-

kas. Kunden ses som den styrande faktorn för medarbetarnas klädval där anpassningarna görs 

efter kundens förväntningar. Med det ger företaget signaler till medarbetarna om värdet av att 

tillfredsställa kunden. På detta sätt kan organisationskulturen användas för att skapa symboler 

i organisationens arbetsmiljö – om vad organisationen värdesätter. Från resultatet går det även 

dra paralleller till att - på de företagen där medarbetarna med olika befattning inte är lika inte-

grerade - råder uppfattningen att existensen av subkulturer är mer utbredd. Schein (2010) be-
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skriver subkulturers uppkomst genom att de gemensamma värderingarna och antagandena 

saknar djup förankring i organisationen vilket gör att dess innebörder skiljer sig åt mellan 

befattningar och avdelningar. Från respondenternas svar och Scheins (2010) uppfattning kan 

antaganden göras att, i de fall där subkulturer uppfattas förekomma, kan en orsak till detta 

vara att de grundläggande antagandena och värderingarna som företaget har inte är nog för-

ankrade och genomsyrar hela organisationen. 

 

Hur kan organisationskulturen skapa motiverade medarbetare? 

De företag vi har studerat har ett arbetssätt där de har den konstruktiva kulturen i ryggen för 

att motivera medarbetarna, vilket har framgått från genomförda intervjuer men även gjorda 

dokumentstudier. Där handlar det om att medarbetarna ska känna utveckling, delaktighet och 

stöd från medarbetare samt ledning (Klein, 2011). Samtliga företag arbetar med uppsatta mål. 

Majoriteten av företagen har uppsatta individuella mål för medarbetaren, medan andra endast 

arbetar med kontorets gemensamma mål. Målen följs upp av företagen genom olika instru-

ment och på det sättet ges feedback på hur väl måluppfyllelsen blivit uppnådd. Konsekvenser 

vid ej uppfyllda mål, menar företagen inte utspelar sig i en negativ bemärkelse. Om mål inte 

uppnåtts utvärderas orsaken och företaget förser med de resurser som krävs för att medarbeta-

ren ska kunna uppnå målen, exempel från respondent är utbildning för kompetensutveckling. 

Genom mål och feedback ges medarbetarna riktlinjer om vad som förväntas av dem. Målen 

kan med det ses både som en motivator för medarbetarna, men även som ett styrmedel för 

företaget att se vart behov för utveckling finns inom organisationen och med det öka företa-

gets framgång. Vid negativa konsekvenser av ouppnådda mål - som gick att utläsa från ett av 

respondenternas svar - görs slutsatsen att detta kan leda till en rädsla hos medarbetarna för att 

misslyckas. Detta i sin tur hämmar organisationens förmåga att ta del av medarbetarnas inno-

vation och kreativitet. Målen blir därmed för medarbetaren individuellt inriktade, där denne 

ser till sig själv istället för företagets bästa i ett undvikande syfte från konsekvenser. Med 

detta förloras helheten med en stark organisationskultur. Företagets strävan blir inte densam-

ma som individens strävan och de negativa konsekvenserna blir motsägelsefulla gentemot 

företagets önskan om gemensamma värderingar.  

 

Utifrån respondenternas svar går att utläsa att det finns en medvetenhet av betydelsen för före-

tagen att skapa mervärde för samtliga inom och utanför organisationen. Att företaget verkar 

för att skapa större värde som sträcker sig utöver den egna verksamheten - så som samhälls-

engagemang - ger en känsla hos medarbetarna att de verkar för en djupare mening vilket i sig 



 
 

 60 

skapar en större stolthet och starkare band till organisationen och agera för organisationens 

bästa. Slutsatser som utifrån detta kan dras - är att ju mer värdebaserade kunders samt medar-

betares val är (och i framtiden möjligtvis blir än mer värdebaserade) - desto viktigare blir det 

för företagen att skapa värden utanför verksamheten. Detta för att öppna upp för nya kund- 

och medarbetarrelationer samt att motivera nuvarande medarbetare. Med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor så har vårt syfte att öka förståelsen för hur organisationskulturen kan använ-

das som styrmedel för att uppnå konkurrensfördelar besvarats. Företagen använder sig av 

olika faktorer för att implementera företagets värderingar, så att det har en inverkan på med-

arbetarnas sätt att tänka, känna och agera, som överensstämmer med organisationens önsk-

värda riktning. För att nå de mål som företagen önskar, formas värderingar som ses samstäm-

ma med vad medarbetarna anser som viktigt och värdefullt. Dessa värderingar behöver även 

formas efter kundernas krav och värderingar. Genom överensstämmande värderingar skapas 

positiva känslor till företaget som i sin tur leder till relationer som kan bli långvariga. På detta 

sätt kan företagens mål, genom värderingar skapa långvariga relationer som ger  

upphov till konkurrensfördelar.  

 

Hur kan organisationskulturen påverka rekryteringsprocessen?  

Resultaten bekräftar den valda teorin i denna studie. Alla företagen är väl överens om att per-

sonligheten har störst betydelse vid val av arbetstagare, där de menar att det finns vissa 

grundkrav som behöver uppfyllas. Därefter utgår valet från personlighet då det handlar om att 

skapa en god dynamik i arbetsgruppen där olikheter anses komplettera varandra och främja 

arbetskraften. Det ses även av vikt vid rekrytering att organisationens värderingar delas av 

den arbetssökande. Detta bekräftas genom respondenternas egen syn på valet av arbetsgivare. 

Företagen i studien ser medarbetaren som den främsta resursen, i och med det prioriteras de-

ras trivsel i organisationen men även kompetensutveckling. Det kan dras slutsatser från resul-

tatet att gruppdynamiken med tillvaratagande på olikheter - är ett sätt för företagen att skapa 

optimala arbetsgrupper med hög kompetens för att ha en hög effektivitet och produktivitet 

inom verksamheten. För att möjliggöra detta väljs - utöver arbetssökandes egenskaper - de 

med värderingar som överensstämmer med organisationens, för att ingen ska motarbeta den 

riktning som är önskvärd för företaget. Även om en individ har de egenskaper som är önsk-

värda för att komplettera gruppdynamiken, måste individen även dela företagets värderingar 

som gör samarbete möjligt och med det kan företagets önskvärda mål och värderingar uppfyl-

las. Med detta blir organisationskulturen hos de studerade företagen, en ledstjärna vid val av 

nya gruppmedlemmar. Företaget kan förmedla sina värderingar till allmänheten genom att 
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skapa ett gott rykte och en god uppfattning om företaget. Detta kan uttryckas genom arbets-

miljön, kundnöjdheten och samhällsengagemang som förmedlar organisationens värderingar 

till allmänheten. Här kan i ett tidigt skede arbetssökanden som delar företagets värderingar 

fångas upp medan de som har kompetensen men inte delar dessa värderingar väljer att inte 

söka den lediga tjänsten. 

 

6.2 Diskussion 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring hur organisationskulturen kan 

användas som styrmedel för att uppnå konkurrensfördelar. I vår teoretiska referensram som i 

huvudsak grundat sig i Scheins (2010) teori gällande organisationskultur och där andra teo-

retiker och dess teorier sedan inkluderats, har dessa bidragit till att vi kunnat belysa vårt 

forskningsproblem samt funnit resultat utifrån detta perspektiv. Analysen visar tydligt på att 

nyckelord som gemensamma värderingar, långvariga relationer samt konstruktiva normer är 

begrepp som en god kultur grundar sig på och som är väl implementerade i de studerade före-

tagens dagliga arbete. 

  

Utifrån vår empiriinsamling kan utläsas att respondenterna representerar företagen på ett sätt 

som ligger i linje med företagets värderingar. En anledning till detta kan anses vara att företa-

gen i stor utsträckning arbetar med att få medarbetarna att känna sig engagerade och stolta 

över sin arbetsplats. Även att företagets värderingar är väl förmedlade till medarbetarna och 

implementerade i faktorer som främjar gemensamma värderingar. När organisationskulturen 

används för att påverka ett sätt att handla beskriver Bang (1999) kulturen som ett styrmedel. 

Genom vårt resultat samt vår analys framkommer att organisationskulturen är något som före-

tagen lägger stor vikt vid och som anses skapa framgångsfaktorer i företagen. Detta resultat 

stärks genom tidigare forskning som belyser att en stark och god organisationskultur ur ett 

antal olika aspekter främjar organisationen och dess framgångar. Företagen försöker skapa en 

“vi-känsla” och ett samspel mellan medarbetarnas värderingar och vad företaget vill uppnå. 

När detta sker blir organisationskulturen en vägledare som styr alla inom organisationen i en 

gemensam riktning. Det sätt företagen arbetar på ser vi går i enlighet med hur teoretikerna 

beskriver hur arbetet ska utföras för att skapa sig konkurrensfördelar.  

 

Vi författare är medvetna om att studien endast belyser organisationskulturen i positiv bemär-

kelse inom det studerade forskningsproblemet. Det finns inte något som tyder på att företagen 

på något sätt skulle missgynnas av att medvetet arbeta med organisationskulturen. Om även 
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ett negativt perspektiv hade belysts skulle en djupare förståelse av ämnet organisationskultur 

kunnat ges till läsaren.  

 

Den genomförda studien kan ses som ett vetenskapligt bidrag i form av en sammankoppling 

mellan Scheins (2010) modell av organisationskulturens tre nivåer tillsammans med Lencio-

nis kategorier av värderingar, vilket är en sammankoppling som tidigare inte har gjorts. Vi 

författare anser även att studien bidragit till en ökad förståelse för hur företag kan använda sig 

av organisationskulturen och dess värderingar för att skapa konkurrensfördelar och därigenom 

framgång. Eftersom det kan anses bli allt viktigare för företagen att skapa långvariga relation-

er med kunder för bibehållen framgång, ligger en tyngd på att engagera sig i exempelvis sam-

hällsengagemang och hållbarhet utöver företagets verksamhet och egna vinning. Genom att 

förmedla till kunderna, vad företaget bidrar med till samhället kan ett mervärde skapas för de 

kunder som identifierar sig med de värderingar företaget vill förmedla – därigenom kan even-

tuellt en högre lojalitet uppnås. Samtidigt tvingar, den ökade medvetenheten hos kunder och 

medarbetare gällande ett företags värderingar, företagen att möta dessa krav både för att locka 

nya kunder samt medarbetare, men även för att behålla befintliga. Den ökade medvetenheten 

kring värderingar skapar på så vis- inte bara fördelar för de som är verksamma inom företaget 

eller dess kunder - utan även fördelar ur ett samhällsperspektiv. Genom värden kan företagen 

skapa stoltare och mer motiverade medarbetare som i sin tur speglar sin positiva inställning 

om företaget ut mot kund i sitt bemötande. Organisationskulturen kan med det bidra till ett 

bättre rykte om företaget som därigenom kan ses som en konkurrensfördel då fler kunder attr-

aheras av företaget. Utifrån ovanstående aspekter kan företagens arbete med organisations-

kulturen och dess värderingar även ses som ett bidrag för samhällsnyttan i stort.     

 

6.3 Vidare studier 
Under arbetets gång har frågeställningar uppkommit som inte undersökts närmare i denna 

studie men som vore intressanta att titta närmare på vid framtida studier. Som förslag till vi-

dare forskning kan på nytt studien genomföras, men med längre observationstid på varje före-

tag, för att på så sätt skapa förutsättningarna till att uppfatta de Schein (2010) benämner den 

tredje nivån i sin teori, det vill säga de grundläggande antagandena. Därigenom kan den tredje 

nivån i Scheins teori bli mer användbar och en djupare förståelse kan skapas för vad som lig-

ger till grund för de värderingar och övertygelser som företaget präglas av och som anspelar 

sig på de djupt rotade antagandena. En mer djupgående förståelse kan då ges till varför ett 

företags kultur ger sig uttryck på det sätt den gör. För att få en mer generell bild över hur or-
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ganisationskulturen kommer till uttryck hade en tredje bransch kunnat inkluderas i studien 

alternativt endast fokuserat på en bransch. Vikten av en god organisationskultur och dess  

fördelar uppmärksammas idag i allt större utsträckning av företagen. Det saknas dock mätin-

strument för att konkret kunna mäta lönsamheten av den i finansiella mått. Av den anledning-

en saknas även studier som kan påvisa hur arbetet med organisationskultur kan skapa ekono-

misk vinning. På grund av den ökade uppmärksamhet som organisationskultur har fått, ser vi 

att det i framtiden kommer ha utvecklats instrument för att mäta dess påverkan i finansiella 

mått. Vi ser därmed att det i framtiden vore av stort intresse att undersöka detta fenomen om 

denna möjlighet ges.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

 
1. Vad är din roll på företaget? 

 
2. Hur länge har du jobbat inom organisationen?  

 
3. Vad anser du personligen är viktigast vid val av arbetsgivare? 

 
4. Hur trivs du på företaget? 

 
Allmänna övergripande frågor 
   

5. Berätta om företaget som arbetsgivare 
 

6. Om du fick beskriva företaget med 3 ord, vilka skulle dessa ord vara? 
 

7. Vad är organisationskultur för dig?  
 
Organisationskulturen och dess värderingar 
 

8. Hur ser företagets organisationskultur ut? 
 

9. På vilket sätt påverkar kulturen på företaget det dagliga arbetet?  
 

10. Hur anser du att den kultur som företaget har kan hjälpa dig i olika situationer?  
(Exempelvis: Vid kundbemötande, organisationsförändringar osv.)  
 

11. Det finns ett talesätt att “kulturen är något som sitter i väggarna”, vad är din uppfatt-
ning om det talesättet? 
 

12. Vilka resultat tror du att en stark organisationskultur inom företaget kan skapa?  
 

13. Tycker du att det finns en gemensam organisationskultur som genomsyrar hela verk-
samheten eller ser den olika ut beroende på vart inom företaget man jobbar? 
 

14. Hur upplever du förhållandet mellan medarbetare på de olika avdelningarna? Hur in-
tegrerade är de olika avdelningarna? 
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Konkurrensfördelar 
 

15. Vad är det som gör att kunder väljer just det här företaget istället för någon av de andra 
företagen inom samma bransch?  

● På vilket sätt arbetar ni för att skapa konkurrensfördelar? 
● På vilket sätt kan ni se resultat i ert valda arbetssätt med att skapa konkurrensfördelar? 

 
Arbetsmiljö 
 

16. Vad kännetecknar arbetsplatsen och arbetsmiljön, hur är det att arbeta här? 
 

17. Vad gäller den fysiska miljön, hur är kontorslandskapet utformat? 
 

18. Råder det någon klädkod inom företaget? Vad är din åsikt om detta? 
 

19. Hur bygger ni en stark sammanhållning i arbetsgruppen?  
 
Motivation  
 

20. Vad är viktiga egenskaper för er vid rekryteringsprocessen av ny personal? 
 

21. Hur ser det egna ansvaret ut för individen att genomföra sina arbetsuppgifter? 
● Finns tydliga mål samt krav för dennes prestationsförmåga?  
● Om JA - Hur följs dessa i så fall upp och hur ofta?  
● Om JA - Finns det uttalade konsekvenser vid ouppnådda mål? 

 
22. Vilka belöningssystem har ni för de anställda inom företaget?  
● Om JA - Hur tror du att belöningssystem påverkar motivationen?  

 
23. Hur ser möjligheten ut till att klättra och utvecklas inom organisationen?  
● Hur kommuniceras dessa möjligheter till medarbetarna?  

 
Avslutningsvis 
 

24. Slutligen undrar vi om det finns det något som du känner att du vill tillägga eller ut-
veckla? 
 

25. Om komplettering av dina svar behövs är det då okej om vi kontaktar dig via mail el-
ler telefon? 
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Bilaga 2 – Observationsschema  
 

 ATT OBSERVERA IAKTAGELSER 
BYGGNAD 

 
• Geografiskt läge 

 
• Arkitektur 

 
• Loggor 

 
• Entré 

 
• Färger 

 

INREDNING 
 

• Loggor 
 

• Värdeord 
 

• Möblering 
 

• Teknologi 
 

• Reception 
 

• Mervärde till kund 
 

• Färger 
 
 

 

BETEENDE 
 

• Klädkod 
 

• Språk 
 

• Stämning 

 

ARBETSMILJÖ  
 

• Kontorsmiljö 
 

• Positionering av kontor 
 

• Synlig värdegrund 
 
 
                     ÖVRIGT 
 
 
                 

 


