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Abstrakt 
 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om det finns en gemensam kultur bland företagarna 

på ett kontorshotell. Studien har ett socialpsykologiskt perspektiv där interaktionen mellan de 

olika aktörerna antas vara den viktigaste komponenten i uppkomsten av en kultur. De 

frågeställningar som studien avser att besvara handlar om interaktionen mellan aktörerna och 

på vilka olika sätt kulturen uttrycks. Den teoretiska referensramen utgörs framförallt av teorier 

kring organisationskultur. I första hand har Scheins tre kulturnivåer och Bangs fyra former av 

kulturuttryck legat till grund för kartläggningen av kulturens uttryckssätt. Studien har 

genomförts med en kvalitativ metod där intervjuer har ägt rum med sex personer som har sin 

arbetsplats på ett kontorshotell. Resultaten av studien visar att det är i väldigt varierande grad 

personerna vistas på kontorshotellet vilket inverkar på möjligheterna att interagera. Även hur 

lång tid de olika företagen har delat den gemensamma arbetsplatsen påverkar uppkomsten av 

en gemensam kultur.  
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1 Inledning 
 

I detta första kapitel ger jag en bakgrundsbild av det aktuella forskningsområdet. Sedan följer 

en problemdiskussion vilket mynnar ut i studiens syfte och de frågeställningar jag avser att 

besvara. Till sist presenteras de avgränsningar som gjorts och en beskrivning av uppsatsens 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Det svenska arbetslivet har förändrats på många olika sätt. Begrepp som ”det nya arbetslivet” 

eller ”den nya arbetsmarknaden” förekommer allt mer. Det talas om flexibilitet och företags 

och organisationers anpassningsbarhet till den föränderliga omgivningen. För individen har 

det nya arbetslivet inneburit mer omväxling och större ansvar att själv definiera och planera 

det egna arbetet. Flexibilitet när det gäller arbetstid, arbetsplats, utförandet av arbetet och 

anställningsförhållandena tillhör vardagen för allt fler.  

 Företagande och entreprenörskap är också begrepp som har blivit allt vanligare. Enligt 

statistik från Bolagsverket har det under det senaste decenniet skett en ökning av antalet 

företag i Sverige (www.bolagsverket.se). Detta är allt från stora till små och egna företag i 

olika bolagsformer. För personer som startar eget och arbetar själva kan arbetsmiljön vara en 

svår fråga att lösa. Ska kontoret vara i hemmet eller vill man ha en arbetsplats att gå till? Vad 

passar för den verksamhet som ska bedrivas? Vilka ekonomiska aspekter finns att beakta? 

Även för personer anställda av ett större företag men som arbetar själva på sin ort kan dessa 

frågor bli aktuella. En lämplig arbetsmiljö ska vara både fysiskt och psykosocialt anpassad 

efter individens behov.  

 Ett fenomen som har ökat den senaste tiden är förekomsten av s.k. kontorshotell. Andra 

namn är företagshotell, nätverkshotell eller business centers. Detta är en kontorslösning där 

företag kan hyra ett eller flera rum för en viss tid. Det finns skillnader mellan kontorshotellens 

utformning. På vissa är kontoren fullt möblerade från början och på andra bestämmer 

hyresgästen själv hur kontoren ska se ut. Det är också olika hur många företag som ryms och 

vilka kringfaciliteter som finns tillgängliga. Ibland har hyresgästerna en gemensam reception, 

posthantering, tillgång till administrativ personal och mötesvärdinna, konferensutrymmen och 

mötesrum. Även på de mindre kontorshotellen som endast rymmer ett par företag finns ofta 

något gemensamhetsutrymme (www.allakontorshotell.se). För egna företagare eller personer 

som är ensamt anställda eller endast har en eller ett par kollegor ger denna kontorslösning 

därmed en möjlighet till en arbetsplats att gå till och en social arbetsmiljö.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Alla människor är dagligen omgivna av grupperingar och sociala organisationer av olika slag. 

Vissa är omedvetna medan andra är konstellationer man själv valt att delta i av olika skäl. Att 

vara medlem i en grupp kan kännas tryggt och tillgodose individens behov av social samvaro 

med andra människor (Bruzelius & Skärvad 2000:16). Jag har intresserat mig för 

kontorshotell som en form av organisering där personer från flera oberoende företag delar 

platsen för sitt arbete. Närheten till andra möjliggör och främjar interaktion vilket innebär att 

personerna kan påverka och påverkas av varandra. Alla individer har emellertid olika 

erfarenheter och sitt sätt att vara och handla. När flera parter delar arbetsplats bidrar de alla 

med olika bakgrunder, erfarenheter och förväntningar. De flesta har en tanke om hur en bra 

arbetsplats och arbetsmiljö ska vara. På många arbetsplatser eller andra formella 

organisationer finns en uttalad policy för detta. Det brukar benämnas organisationskultur och 

innebär gemensamma normer, regler och rutiner som delas av en grupp (Bang 1995:22). Hur 

blir det då på ett kontorshotell där det inte uttalats någon formell kultur, kan interaktionen 

mellan människorna utvecklas till en kultur? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Det inledande syftet med undersökningen är att studera och få en ökad förståelse för 

interaktionen mellan personerna som arbetar i ett kontorshotell. Jag vill studera om det finns 

en gemensam kultur bland företagarna och hur den i så fall yttrar sig. För att kunna ge svar på 

det ställer jag upp följande frågor: 

 

1. Hur mycket interagerar personerna på kontorshotellet med varandra? 

2. På vilket sätt uttrycker de sig gentemot varandra?  

3. Har det skapats några gemensamma rutiner/ritualer? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Att genomföra en kulturstudie är en komplex uppgift. På grund av arbetets omfattning har 

studien begränsats till enbart ett kontorshotell. Denna undersökning avser att ge en bild av hur 

det kan vara på en sådan arbetsplats. De resultat och slutsatser som presenteras i denna studie 

ska därför endast förstås i dess rätta sammanhang, dvs. de gäller enbart för det specifika 
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kontorshotell som har studerats. Jag har även avgränsat studien till företagarnas upplevelser 

vilket innebär att hyresvärdens uppfattning inte har tagits i beaktande. Slutligen eftersom 

kultur är ett fenomen under ständig utveckling är studiens resultat endast gällande för den 

begränsade tiden då undersökningen genomfördes.   

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen har inletts med en bakgrund till det område som valts för forskningen. Bakgrunden 

mynnade ut i syfte och frågeställningar. Därefter presenterades avgränsningarna. Det följande 

kapitlet presenterar den teoretiska referensram som är relevant för förståelsen av området. 

Teorier om kultur i organisatoriska sammanhang, hur kultur kan skapas och vad kulturen 

består av lyfts fram. Efter teorigenomgången redogörs för de metodologiska begrepp och 

tillvägagångssätt som har använts för insamlingen och tolkningen av datamaterialet. 

Resultatkapitlet inleds med en presentation av kontorshotellet och de personer som fungerat 

som informanter. Sedan följer resultaten ordnade efter studiens tre delfrågor. Resultaten 

redovisas tillsammans med de tolkningar som följt av dem. Efter resultat- och analysdelen 

följer de slutsatser som dragits och en avslutande diskussion med förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet avser att ge en förståelse av vad kultur i ett organisatoriskt sammanhang är och hur 

kultur kan skapas och/eller utvecklas. Jag inleder med en teoretisk sammanfattning kring 

begreppet organisationskultur och följer upp det med beskrivningar av vilka uttryck kulturen 

kan ta. Den följande teorimodellen ligger till grund för analysen jag presenterar senare i 

uppsatsen.  

 

2.1 Kultur 
 

Ordet kultur används i många skilda sammanhang. T.ex. nämns konst, musik och teater som 

olika former av kultur. Vid resor till andra länder besöks främmande kulturer. En grupp kan 

ha en viss livsstil vilken speglar dess kultur. Det sista alternativet är det som närmast ligger i 

mitt intresseområde för den här studien. Kulturen har att göra med sättet att tänka, agera och 

vara i en speciell grupp eller kontext. Kulturen kan skapas med viss avsikt eller uppstå helt 

omedvetet. Oavsett hur den kommit till förekommer den där det finns människor som 

samverkar med varandra på något sätt. Den mänskliga samvaron skapar normer. Vi 

människor är både bärare och skapare av kulturen (Ringquist 2005).  

 

2.2 Organisationskultur 
 

Kulturen finns i vår omgivning. Alla människor är del av flera kulturer, t.ex. familjen, 

samhället, det land man lever i och arbetsorganisationen (Hatch 2002:231). Teorier om 

organisationskultur används för att studera kultur inom en speciell grupp eller organisation 

(Hatch 2002:235). Min utgångspunkt för denna uppsats är att likna ett kontorshotell med en 

organisation. Organisationer kan vara både formella och sociala. Bruzelius & Skärvad 

(2000:16) ger en beskrivning av en formell organisation som ”ett antal individer som utför 

olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål”. En social organisation 

avser istället det mer allmänna samspelet mellan människor såväl innanför som utanför 

formella organisationer. Det går alltså att säga att själva kontorshotellet är en organisation av 

formell karaktär. Vidare kan de olika företagen inom kontorshotellet ses som egna formella 

organisationer. Interaktionen mellan personer över de organisatoriska gränserna inom ett 

kontorshotell bildar en social organisation. Var och ett av de enskilda företagen har sina 

organisationskulturella inslag. Med hjälp av teorier om kultur i organisatoriska sammanhang 
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avser denna studie att undersöka om det även finns en gemensam övergripande kultur inom 

själva kontorshotellet.  

 En stor mängd litteratur har skrivits i ämnet organisationskultur. Det finns även 

forskning under termer som företagskultur, arbetsplatskultur, företagsanda, företagsklimat och 

corporate culture. På grund av att mycket har skrivits på området, finns det många definitioner 

av organisationskultur. En person som ofta nämns i samband med organisationskultur-

forskning är Edgar Schein. Han definierar kultur enligt följande:  

 

A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of 

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

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

feel in relation to those problems. (Schein 1992:12)  

 

Jag har valt hans beskrivning av kulturen i en grupp för att den är passande att användas på 

olika sociala grupper oavsett storlek liksom på organisationer (Schein 1992:14). Individer från 

olika företag inom ett kontorshotell bildar en grupp som kan utveckla ett mönster av det 

Schein kallar grundläggande antaganden. Vid anpassning till omgivningen och samordning av 

de interna relationerna kan det alltså skapas en kultur. 

 Intresset för kulturen inom organisationer kom igång på allvar i början på 1980-talet. 

Det finns speciellt två böcker som kan betraktas som startskottet för det ökade intresset kring 

kulturbegreppet. Dessa var Peters & Watermans In search of Excellence som kom 1982 och 

Corporate Cultures av Deal & Kennedy från samma år (Bang 1999:15). Dessa forskare 

studerade fenomenet ur ett företagsekonomiskt perspektiv där de jämförde vad som gjorde 

vissa organisationer effektiva. T.ex. studerades japanska företag och det ekonomiska uppsving 

som dessa företag gjorde under den tiden. De japanska företagens framgång uppfattades ha 

med kultur att göra och ledare i andra länder blev intresserade av hur de kunde använda 

företagsanda, yrkesstolthet och arbetsmoral som ett aktivt konkurrensmedel (Alvesson & Berg 

1988:23). Det är många forskare som efter detta har använt organisationskultur som en 

managementteori. De ser kulturen som ett verktyg för att styra och kontrollera en 

organisation. Jag vill dock betona ett annat perspektiv på kulturen. Jag menar att det även är 

möjligt att det uppstår en kultur utan att någon uttryckligen styr kulturskapandet i 

organisationen. Därför har jag valt att lyfta fram forskning och litteratur som jag anser bidrar 

till förståelsen av detta perspektiv på kulturutveckling.   
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2.3 Kulturutveckling 
 

Gareth Morgans kulturmetafor går ut på att se en organisation som en kultur. Han ger en bild 

av att värderingar, åsikter, normer, ritualer och andra gemensamma meningsmönster styr 

organisationens liv (Morgan 1997:13). Han menar bl.a. att moderna kontorsarbetare delar om 

inget annat så i varje fall vissa grundläggande förväntningar och färdigheter som gör det 

möjligt för organisationerna att fungera i vardagen (Ibid:137). Författaren gör en koppling 

mellan skapandet av gemensamma normer och en formell ledare. Han menar även att det 

finns andra personer som kan påverka processen genom att fungera som informella ledare 

eller bara genom att ”vara som dom är”. Vidare skriver Morgan att kultur inte är något som 

kan befallas fram, utan något som utvecklas som ett resultat av det sociala samspelet som 

försiggår (Ibid:154). Det finns även exempel på studier som fokuserar på kulturella mönster 

som ”spontant” vuxit fram i sociala grupper på exempelvis verkstadsgolven (Alvesson & 

Berg 1988:43).   

 I boken Organizational culture and leadership skriver Schein att kultur kan analyseras 

som ett fenomen som hela tiden omger människor, ständigt yttrat och skapat genom 

interaktioner med andra (Schein 1992:1). Han menar att kärnan i kultur ligger i de 

underliggande antaganden som en grupp delar. Scheins intresse för kulturbegreppet är starkt 

förknippat med ledarskap och ledarens betydelse för utvecklingen av en kultur. I sin berömda 

bok lägger han fram tankar om hur ledarskapet och kulturen hänger ihop. Han förklarar dock 

att kulturen inte bara bestäms av ledarna utan att den är ett resultat av en komplex 

gruppinlärningsprocess (Schein 1992:5).  

 För att ringa in kultur ställer Schein upp en mängd olika faktorer som kan bidra till att 

en kultur uppstår. Exempelvis om en grupp har ett gemensamt språk, delade vanor och 

traditioner, gruppnormer, en formell filosofi etc. (Schein 1992:8f). Ofta är detta något som 

gruppmedlemmarna själva inte reflekterar så mycket över utan det tas för givet. Trots detta 

innebär dessa aspekter inte automatiskt en kultur utan de bidrar till den. Det finns två andra 

kritiska aspekter för att en kultur ska uppstå enligt Schein. Det är att gruppen har en 

någorlunda strukturell stabilitet vilket innebär att tiden tillsammans är en relevant detalj för att 

en kultur ska visa sig. Det tar tid innan en kultur framträder i en grupp. Den andra aspekten är 

att kulturen skapar mönster och samordning mellan de olika delarna. Kulturen blir en 

sammanhängande helhet av vanor, normer, språk och andra delade faktorer (Schein 1992:10). 

De flesta människor uppskattar stabilitet och samordning i sina liv, så kulturen uppstår då den 

ger mening och förutsägbarhet till gruppen. 
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För att förstå ursprunget till de klimat som finns inom olika organisationer, kan de 

medverkandes individuella olikheter och deras interaktionsmönster undersökas. Genom att 

bedöma vilken inverkan delade arbetsvärderingar, behov, arbetstagarnas interaktion och 

arbetsgruppsdelaktighet har kan ett gemensamt klimat förutsägas (Young & Parker 1999).  

 Att skapandet av ett gemensamt klimat hänger ihop med medarbetarnas interaktion 

beskrivs även av Armands & Josephson. I deras studie från 1995 undersöktes hur en 

kvalitetskultur kunde skapas inom telekomföretaget Ericsson. Författarnas utgångspunkt var 

liksom Schein att individerna hade en aktiv roll i skapandet av kulturen. De skriver att 

”genom kommunikation och interaktion genomgår kulturen en ständig utvecklingsprocess där 

alla är delaktiga” (Armands & Josephson 1995:54). De menar att kommunikation är 

förutsättningen för samspel och interaktion vilket i sin tur skapar kulturen (Ibid:56). Ledare, 

både formella och informella har vanligtvis större möjligheter att påverka resten av gruppen 

men även människorna som finns i kulturen betonas som skapare genom sitt samspel 

(Ibid:53).  

 För att ytterligare knyta an till denna gren av forskningsområdet har det även gjorts 

studier om samverkan och interaktion mellan individer i företag som verkar i s.k. kluster. 

Kontorshotell skulle kunna liknas vid ett kluster, dvs. ett område där flera olika företag verkar 

i närheten av varandra. Röjdalen (2004) har genomfört en studie om samverkan bland 

företagsledare i den jämtländska företagsstaden Odenskog. Författaren beskriver både faktorer 

som främjar och begränsar samverkan. De främsta fördelarna tycktes vara tiden 

företagsledarna spenderade tillsammans, den fysiska närheten och inställningen att gynna 

varandra. Bristen på ansvarskänsla för det gemensamma området bidrog däremot till att 

förtroendet mellan företagsgrannarna blev allt för litet för att kunna samverka (Röjdalen 

2004:60). Nätverk är mer troliga i organisationer med delade värderingar och normer för 

samarbete, ömsesidig påverkan och stöd (Zeffane 1995:32). Avsaknaden av en neutral 

mötesplats för spontana relationer försvårar också samverkan och interaktionen (Röjdalen 

2004:60f). En liknande studie har gjorts av Bergström & Bondarenko (2005) där de studerade 

interaktionerna mellan aktörerna inom ett lokalt industrinätverk. De beskriver detta kluster 

eller företagsnätverk som en blandning mellan formella och sociala relationer. De ger en bild 

av olika typer av nätverk beroende på i vilket syfte nätverket finns till. I personliga nätverk är 

aktörerna individer som är länkade till varandra på ett informellt sätt, medan aktörerna i 

interorganisatoriska nätverk är organisationer mellan vilka länkarna är av mer formell 

karaktär. Deras studie visade bl.a. att det var de affärsmässiga relationerna som främst var 

synliga i industrinätverket och att detta berodde på att de personliga relationerna inte var 
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organiserade på ett lika tydligt sätt. Trots att de affärsmässiga relationerna är de tydligaste 

utgörs både det personliga och det interorganisatoriska nätverket av människor som 

interagerar med varandra (Bergström & Bondarenko 2005). Interaktionen inom gruppen 

bidrar till kulturens utveckling och är ständigt en del av det sätt som kulturen uttrycks på 

(Schein 1992:1). Med detta som utgångspunkt följer en beskrivning av vad kulturen består av 

och på vilket sätt den visar sig. 

 

2.4 Kulturens beståndsdelar 
 

Olika forskare på området har fört fram olika kärnelement när de ska precisera vad kultur 

innehåller. De fyra kärnbegrepp som det rört sig om är normer, värderingar, grundläggande 

antaganden och verklighetsuppfattningar (Bang 1999:50). Den kulturmodell som Schein har 

skapat har varit en utgångspunkt för många av de organisationsforskare som bidragit till 

områdets utveckling (Hatch 2002:233). Enligt Schein kan kulturen delas upp i några olika 

nivåer beroende på hur synlig den är (se Figur 1).  

 

 

Det går att tänka sig lager-på-lager där den mest djupgående nivån eller kärnan handlar om 

grundläggande antaganden som en grupp tar för givet. Det innebär att gruppen delar 

omedvetna tankar om beteende och vad saker betyder. Det definierar vad man bryr sig om och 

fokuserar på och hur man ska känna och handla i olika situationer. Schein liknar det med en 

Figur 1. Egen modell av kulturens olika nivåer utifrån Schein (1992:17). 

 

 
Grundläggande 

antaganden 

Delade värderingar 
och normer 

Artefakter och 
kulturuttryck 
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mental karta som finns i människors huvuden (Schein 1992:22). Denna kärna är det mest 

värdefulla för att kunna förstå de andra mer ytliga nivåerna. Nästa nivå handlar om delade 

värderingar och normer som gruppen har anslutit sig till. Det är gruppens känsla av hur saker 

och ting ska vara som ofta baseras på hur en ledarfigur har agerat. När någon i gruppen driver 

igenom en gemensam handling som mynnar ut i en framgångsrik lösning på ett problem 

uppstår en norm (Ibid:19). Normer och värderingar beskriver vad som är bra eller dåligt och 

hur gruppen bör agera i olika situationer. Normer kan vara uttalade eller inte, men de omfattar 

allt beteende som förväntas, accepteras eller stöds av gruppen (Ibid:20). Det yttersta lagret är 

det som syns, hörs och upplevs vid mötet med en ny grupp. Artefakter och symboler är sådant 

som är synligt såsom språket, arkitekturen, historier, ritualer och hur folk tilltalar varandra. 

Det är dessa artefakter som är lättast för en utomstående att observera (Ibid:17ff). Enligt 

Schein är artefakterna den yttersta nivån och den mest synliga men även den mest 

svårtolkade. Han tar som exempel egyptiernas pyramider som ståtliga artefakter. För en 

utomstående är det lätt att beskriva vad som syns men enbart genom detta uttryck är det svårt 

att förklara vad det betyder eller om det speglar den observerade gruppens grundläggande 

antaganden (Ibid:18). 

 

2.5 Kulturens uttryck 
 

Det som Schein beskriver som det yttersta lagret, t.ex. språk, objekt och strukturer är exempel 

på kulturuttryck. Uttrycken blir som symboler för kulturen som måste tolkas för att kunna ge 

svar på vilken betydelse de har. Det är dock ett ömsesidigt förhållande mellan kulturens 

osynliga innehåll och de olika sätt den yttrar sig på. För att tydligare förklara innehållet i de 

olika nivåerna har jag använt mig av Bangs kulturuttryck. Det går inte bara att säga att kulturen 

synliggörs i kulturuttrycken, de är även med och skapar och ständigt utvecklar kulturen (Bang 

1999:65).  

 De olika kulturuttrycken kan delas in i fyra kategorier; materiella uttryck, 

beteendeuttryck, verbala uttryck och strukturella uttryck (Ibid:66ff). I det följande presenteras 

en närmare genomgång av dessa olika uttryck som bl.a. ligger till grund för 

kulturkartläggningen i denna studie.  
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2.5.1 Materiella uttryck  

Till de materiella uttrycken hör sådant som går att ta på, alltså fysiska objekt. Det kan vara 

kontorens storlek, utformning och inredning. Om medarbetarna har dörren till kontoret öppen 

eller stängd kan vara en symbol för klimatet på en arbetsplats. Ett annat sätt som kulturen kan 

förmedlas genom är klädkoden. Detta är ofta informella regler om hur man bör klä sig men 

som relativt tydligt visar vad som värdesätts. (Bang 1999:71f) 

2.5.2 Beteendeuttryck 

Beteendeuttrycken kan visa sig i olika handlingsmönster eller beteenden alltifrån stora 

omorganisationer till en ledares sätt att vara inför sin personal. Det kan också handla om hur 

gruppmedlemmarna tilltalar varandra, hur de uppför sig i fikarummet eller när de möts i 

korridoren eller på stan. Hur konflikter eller andra känsloladdade situationer tillåts och 

hanteras är andra exempel på beteendeuttryck som går att observera. (Bang 1999:66f) 

2.5.3 Verbala uttryck 

Historier och myter är former av verbala uttryck. Viktiga värderingar och normer förmedlas 

genom historier som berättas inom en organisation. Ett välkänt exempel är historien om 

IKEA:s grundare Ingvar Kamprad som alltid bor på billiga hotell och flyger ekonomiklass. 

Detta kan vara ett sätt att uttrycka organisationens värderingar om ekonomiskt tänkande och 

sparsamhet. Ett annat sätt att uttrycka kulturen verbalt är genom språket. En organisation 

skapar ofta ett speciellt språk eller speciell jargong där medlemmarna lär sig på vilket sätt 

man pratar till varandra eller vilken sorts humor som fungerar. Det kan på vissa ställen även 

finnas uttalade värderingar och normer. Dessa är till skillnad från de värderingar som 

nämndes ovan framförda genom exempelvis policys, anslag eller samtal. (Bang 1999:68f) 

2.5.4 Strukturella uttryck 

Strukturella uttryck kan visa sig i vilka typer av ritualer och procedurer som har skapats. 

Ritualer ger struktur och förutsägbarhet åt människor både individuellt och gemensamt. 

Genom att olika ritualer som möten, fester, fika- och lunchraster upprepar sig upprätthålls 

kulturen. Dessa rutiner kan både vara avtalade och skapade genom de handlingsmönster som 

har uppstått under en tids gemenskap. Till sist tar litteraturen upp rekryterings- och 

belöningssystem som en form av strukturella uttryck. Ofta har organisationer en tendens att 

rekrytera medlemmar som passar in i kulturen och de som följer de uppsatta normerna 

belönas, allt för att bevara kulturen. (Bang 1999:73f) 
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2.6 Subkulturer 
 

Det är inte ovanligt att en organisation studeras med utgångspunkt att den bara har en kultur 

(Alvesson & Berg 1988:29). Alla grupper utvecklar och delar emellertid inte en gemensam 

kultur. Ibland kan de olika delarna gå emot varandra och leda till konflikter istället för 

samförstånd. Schein menar att detta kan bero på otillräcklig stabilitet i gruppen, att den delade 

historien inte är tillräcklig eller att det finns många subgrupper som har olika erfarenheter. De 

flesta människor ingår i flera olika grupper, vilket gör att det som delas med en grupp följer 

med in i en annan där det kan uppstå konflikter och missförstånd (Schein 1992:11). En 

subgrupp kan utveckla en egen historia och gemensamma värderingar som existerar vid sidan 

om den övergripande kulturens delade antaganden (Ibid:274). För en definition av subkultur 

hänvisar Bang till Van Maanen & Barley som beskriver det som: 

 

En undergrupp av organisationens medlemmar som samverkar ofta med varandra, som 

identifierar sig själva som en distinkt grupp i organisationen, som delar en uppsättning 

problem som de flesta i gruppen är ense om är besvärliga och som rutinmässigt handlar mot 

bakgrund av gruppens unika kollektiva verklighetsuppfattning. (Van Maanen & Barley i 

Bang 1999:29) 

 

Detta visar att grupper kan bildas med egna delkulturer. Sådana subkulturer resulterar av 

gruppbildningar kring olika problem eller situationer som gruppen vill ändra på.  

Regelbundna gemensamma aktiviteterna främjar sådan gruppbildning.  På samma sätt skriver 

Hatch att regelbundet samspel mellan individer ökar sannolikheten för att olika grupper 

bildas. Ömsesidigt beroende, relationer som kräver utbyte av information, fysisk närhet, 

utformningen av arbetsrum och arbetsplatser, gemensam utrustning som samlingsrum, 

kopieringsmaskin och kaffeautomat, brukar göra att vissa medlemmar av organisationen får 

mer kontakt med varandra än andra. Dessa faktorer kan bidra till att subkulturer bildas (Hatch 

2002:261).  

 

2.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Teoriavsnittet inleddes med en beskrivning av kultur i ett organisatoriskt sammanhang. Ett 

kontorshotell är en form av organisation bestående av flera olika företag och individer som 

samverkar. Samverkan mellan individer är en bidragande faktor till utvecklingen av en 

gemensam kultur. Kulturens relation till ledare, både formella och informella, beskrivs som 
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betydelsefull av flera forskare. Jag tar dock min utgångspunkt i det socialpsykologiska 

perspektivet att kulturen uppstår utan att någon uttryckligen styr den.  

 Min teoretiska referensram beskriver den mänskliga interaktionen som grunden till en 

gemensam kultur. Regelbundet samspel mellan deltagarna i en organisation kan även bidra till 

att subgrupper med egna kulturer bildas. Enligt Schein definieras kultur som bestående av tre 

lager av mer eller mindre synliga beståndsdelar. Dessa är 1) de omedvetna grundläggande 

antaganden eller uppfattningar som gruppen delar och tar för givna. 2) De delade värderingar 

och normer som utgör regler och förväntningar på beteendet bland gruppmedlemmarna. 3) De 

synliga artefakterna som blir uttryck för de underliggande antagandena och normerna. Scheins 

kulturmodell och Bangs beskrivning av kulturuttrycken ligger till grund för den kartläggning 

jag gjort av kulturen på ett kontorshotell.  
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3 Metod  
 

Nedan presenteras de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och hur undersökningen har 

genomförts. Jag redogör för vilka metoder som har använts för att samla in och välja ut 

material samt vilka metoder som ligger till grund för tolkningen och analysen av materialet. 

Sedan följer en redogörelse för min förförståelse av studieobjektet.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

Det finns olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt eller synsätt. Jag har tagit min 

utgångspunkt i hermeneutiken vilket även kallas för tolkningsläran. Detta förhållningssätt 

används när forskare avser att studera, tolka och förstå sociala fenomen (Patel & Davidson 

2003:28). Det som är karaktäristiskt för hermeneutiken är just att forskaren vill förstå andra 

människor genom att tolka uttryck i form av tal, skrift och handling. Forskarens förförståelse 

är viktig och ses som en tillgång vid tolkandet och förståelsen av fenomenet. De kunskaper 

jag hade inför studien är alltså relevanta och presenteras därför längre fram i detta kapitel. Det 

är också vanligt att försöka sätta in det studerade i ett större sammanhang. Med det menas att 

för att kunna förstå delarna måste man förstå helheten, och för att kunna förstå helheten måste 

delarna förstås. (Ibid:30) 

 Patel & Davidson skriver även att forskarens arbete består av att relatera den verklighet 

som studeras med teori. Det finns olika sätt att göra denna koppling mellan teori och den 

genomförda datainsamlingen. Dessa är först och främst deduktion och induktion. Med 

deduktion menas att forskningsprocessen först utgår från teorier om samhället som sedan 

undersöks och prövas, dvs. att teoretiserandet föregår forskningen. Motsatsen till detta 

tillvägagångssätt är den induktiva ansatsen, vilken innebär att forskningen kommer före teorin 

och man försöker generera teoretiska påståenden om det sociala livet utifrån sina data. I min 

undersökning använder jag mig av en kombination av dessa två, vilket kallas för en abduktiv 

strategi. Det är en process där man växlar mellan teori och empiri så att förståelsen av 

studieobjektet kan växa fram. (Patel & Davidson 2003:23f) 

 

3.2 Val av undersökningsmetod 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar och mina vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter har jag valt att göra en kvalitativ studie. De flesta forskare förespråkar valet 

av kvalitativa metoder vid kartläggning av kultur. Det beror på att kultur i sig är vagt, 
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omedvetet och svårupptäckt, vilket gör det svårt att täcka in med t.ex. ett standardiserat 

frågeformulär (Bang 1999:160). Den kvalitativa metodiken innefattar t.ex. intervjuer och 

deltagande observationer. May skriver att intervjuer ger en god inblick i människors 

upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och känslor och det är precis det jag avser med den 

här studien. Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer för insamling av empiriska data. 

Dessa är strukturerade, semistrukturerade, fokuserade intervjuer och gruppintervjuer (May 

2001:148). Jag har genomfört sex semistrukturerade intervjuer. Den typen av intervju är en 

mellanform där jag utformade specificerade frågor men där det även fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor för att utveckla och fördjupa de svar jag fick.  

 Inledningsvis hade jag även för avsikt att komplettera intervjuerna med en observation 

vilket är en metod som antropologer ofta använder i studier av kulturer. Jag valde dock bort 

detta alternativ eftersom det visade sig att medlemmarna på kontorshotellet var närvarande i 

väldigt olika stor utsträckning. Risken hade varit att jag valt en tidpunkt för observationen då 

bara några få hade varit på plats. Utan personer att studera var observationen därför inte 

relevant. Jag hade dock möjlighet att göra korta observationer vid de tillfällen då jag besökte 

kontorshotellet för mina intervjuer som alla ägde rum på respektive informants kontor eller i 

något av konferensrummen. De intryck och upplevelser jag fick under dessa stunder har 

använts vid analysen av intervjuerna. Innan jag presenterar analysen kommer en redogörelse 

för hur jag gick tillväga vid insamlandet av datamaterialet.  

 

3.3 Urval och datainsamling 
 

Eftersom jag inte har haft möjlighet att träffa alla personer som har sin arbetsplats på det 

aktuella kontorshotellet valde jag ut sex stycken. Urvalet skedde efter kontakt med en 

representant för det fastighetsbolag som hyr ut kontoren. Jag fick tillgång till namn och 

telefonnummer till flera företag på kontorshotellet. Jag ringde företagen ett och ett och 

presenterade min studie och frågade om de hade möjlighet att ställa upp för en intervju. Det 

resulterade i att de första sex personerna som accepterade min förfrågan fick utgöra min 

urvalsgrupp. Det var bara en tillfrågad person som tackade nej till medverkan. Två av 

informanterna intervjuades tillsammans vid ett tillfälle. En närmare sammanställning av de 

sex informanterna finns under rubriken 4.1 Presentation av kontorshotellet i uppsatsens 

resultatavsnitt på sidan 19. 
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Vid det inledande telefonsamtalet, via mail och inför intervjuerna fick informanterna 

information om upplägget kring intervjun och de etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till 

(se bilaga 1). Inför intervjuerna förberedde jag en intervjuguide (se bilaga 2) utifrån 

litteraturen och den teoriramen om organisationskultur jag använder mig av. Guiden är 

indelad efter teman som jag ville beröra och som jag formulerade frågor kring. Dessa teman 

var informantens förhållande till arbetsplatsen och arbetsmiljön, interaktion och samverkan 

och arbetsplatskultur. Under intervjuerna berördes alla teman och informanterna gav ibland 

svar på flera av frågorna samtidigt, vilket gjorde att inte alla specificerade frågor behövde 

ställas. 

 De flesta intervjuer pågick runt 40 minuter. Alla spelades in efter att informanterna gett 

tillåtelse till detta. De inspelade samtalen transkriberades därefter till text vilket har legat till 

grund för min analys.  

 

3.4 Bearbetning av materialet 
 

Jag har med hjälp av koder och kategorier strukturerat upp textmaterialet och utifrån detta 

letat efter mönster och sammanhang i informanternas uttalanden. Enligt Trost kan man vid 

kvalitativa studier läsa igenom det utskrivna materialet och genom att fundera över vad man 

såg och hörde under intervjuns gång analysera materialet. Från det tolkas datamaterialet 

utifrån de tillgängliga teorierna. Detta är en process som startar redan under intervjun och som 

sedan fortlöper genom hela arbetet med resultatredovisningen (Trost 2005:125). Jag har 

analyserat och kartlagt kulturen på kontorshotellet utifrån de teorier om organisationskultur 

som beskrivs under teoriavsnittet. 

 

3.5 Förförståelse 
 

I en undersökning där forskaren ska tolka informanternas uppgifter är det viktigt att redogöra 

för sin förförståelse. Mina egna erfarenheter och de kunskaper jag hade inför denna studie är 

därför relevanta att delge för läsaren. När det gäller kontorshotell har jag själv varit i kontakt 

med den typen av arbetsmiljö genom ett extrajobb jag haft under några månader. Till viss del 

var det detta som inspirerade mig till att välja detta studieobjekt då jag ville få en bättre 

förståelse för hur det kan vara på en sådan arbetsplats. Inför studien hade jag alltså vissa 

uppfattningar om hur det är att arbeta på ett kontorshotell. Det kontorshotell som jag har 
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studerat är ett annat än det jag haft kontakt med tidigare. Det finns dock vissa likheter när det 

gäller storlek och utformning. Det gör att vissa tolkningar jag har gjort kan ha influerats av 

min förförståelse. Förförståelsen jag hade av begreppet organisationskultur omfattar mina 

egna upplevelser av olika arbetsplatser jag har arbetat på vilket har kompletterat den 

teoretiska referensramen vid sökandet av mönster och relationer i informanternas uttalanden. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 
 

Vid en kvalitativ studie bör forskaren ta hänsyn till vissa etiska aspekter. Vetenskapsrådet 

ställer upp fyra forskningsetiska krav som har beaktats vid genomförandet av denna studie.  

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa krav uppfylldes genom att deltagarna vid den inledande telefonkontakten fick 

övergripande information om syftet med studien. Informanterna fick även besked om att 

deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Jag 

nämnde även att de fick vara fullständigt anonyma och att deltagandet skulle behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna meddelades även att all information som gavs under intervjuerna 

enbart skulle komma denna studie till gagn och inte fördelas till någon annan. Inför 

intervjuerna mailades även denna information (se bilaga 1) till alla informanter utom en. När 

jag väl träffade personerna vid tillfället för intervjun upprepades även informationen en gång 

till.  
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4 Resultat och analys 
 

Här följer inledningsvis en presentation av det kontorshotell som har observerats och de 

personer jag har intervjuat. Uppdelat efter studiens tre frågeställningar presenteras sedan 

resultaten av intervjuerna och de tolkningar som gjorts av dem. 

 

4.1 Presentation av kontorshotellet 
 

Arbetsplatsen som jag riktade in mig på i min undersökning är ett relativt nytt kontorshotell, 

där de första hyresgästerna flyttade in i början av sommaren 2008. Det var vid tillfället för 

min studie fullbelagt med ett dussintal inhyrda företag. Några företag tillhörde stora 

organisationer där de anställda var utplacerade på olika orter i Sverige. På dessa företag 

arbetade 1-5 anställda. De övriga hyresgästerna var egna företagare som arbetade själva eller 

med någon kollega. Företagen var verksamma inom många skilda branscher.  För att kunna 

skydda sekretessen som jag har lovat de medverkande i denna studie kommer jag inte ange 

några detaljer kring företagen eller personerna jag har varit i kontakt med. I det följande 

resultatavsnittet citerar jag dock mina informanter vilket gör att en mindre presentation av den 

grupp som har ingått i undersökningen kan vara på sin plats. De sex hyresgästerna som har 

fungerat som mina informanter är: 

 

A. Man, egen företagare med en anställd 

B. Kvinna, anställd på litet företag, har en medarbetare på plats 

C. Kvinna, egen företagare, ingen anställd 

D. Kvinna, egen företagare, ingen anställd  

E. Man, anställd på större företag, har en medarbetare på plats 

F. Man, anställd på större företag, har fyra medarbetare på plats  

 

När det gäller den miljö dessa personer verkar inom kommer här en beskrivning av 

kontorshotellets fysiska utformning. Kontorshotellet är placerat i en central fastighet, där det 

utgör ett av våningsplanen. Det finns ingen gemensam reception utan en porttelefon används 

för att öppna åt gäster. Jag upplevde utformningen av entrén som varm och ombonad. Samma 

sak gällde det gemensamma lunchrummet och konferenslokalerna som var snyggt och 

modernt inredda. I övrigt består kontorshotellet av de hyrda kontoren uppradade längs en lång 

korridor. 
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4.2 Resultaten från intervjuerna 
 

Nedan följer resultatet av de genomförda intervjuerna och vilka tolkningar jag har gjort 

utifrån dem. Resultaten presenteras uppställt efter de tre frågeställningar som studien avser att 

besvara.  

 

4.2.1 Interaktionen 

 

Ett av mina antaganden inför studien av kulturen på kontorshotellet var att samspelet mellan 

de olika individerna på arbetsplatsen var den bidragande faktorn i skapandeprocessen. Jag 

baserar detta på Scheins beskrivning om kultur som ett fenomen som hela tiden omger 

människor och som skapas genom interaktioner med andra (Schein 1992:1). Detta innebar att 

jag ville ta reda på hur mycket och på vilket sätt de olika aktörerna interagerade. 

Intervjupersonerna beskriver att det är i väldigt varierande grad de träffas. Några är på 

kontoret från morgon till kväll varje dag medan andra använder det mer som 

förvaringsutrymme. Jag märkte att de av mina informanter som spenderade mer tid på 

arbetsplatsen hade lättare för att svara på mina frågor. Röjdalen menar att tiden tillsammans är 

en viktig faktor som hjälper till att främja samverkan. Tiden är dyrbar, speciellt för 

småföretagare, där all tid som inte ägnas åt produktion är ett intäktsbortfall. Om inte 

företagarna ser nyttan med de gemensamma aktiviteterna blir det inte viktigt (Röjdalen 

2004:60). Min bedömning är att de personer som spenderar mest tid på kontorshotellet också 

interagerar och samverkar mer med varandra. Att vissa personer interagerar i större 

utsträckning kan betyda att de ser en större nytta med gemenskapen och de möjligheter som 

följer med det. 

 Röjdalens studie visade även på ett problem när företagsgrannarna inte hade någon 

neutral mötesplats (Röjdalen 2004:61). På kontorshotellet som jag har studerat finns 

gemensamma utrymmen för fika och lunch där hyresgästerna kan interagera och knyta 

kontakter. Jag ser därför möjligheten till samspel under neutrala former som en förutsättning 

för att forma kulturen. I stort sett alla mina informanter beskriver att interaktionen sker när de 

tar rast eller hämtar kaffe. Följande citat är några svar på hur mycket kontakt 

intervjupersonerna har med varandra: 

 
Inte speciellt mycket, det är när man går och hämtar kaffe (IP A) 
 
Det är i samband med fika och lunch och sådär, jag är nog inte den bäste, men min kollega har 
mer kontakt, tror det är för att hon sitter här 8 timmar/dag… (IP E) 
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Det där är olika, det beror på personkemi, vissa har man hittat ganska snabbt och kan sitta och 
prata en hel lunch med medan andra hejar man bara på (IP D) 
 

Jag tolkar detta som att interaktionen sker på det informella planet vilket är tecken på att 

neutrala utrymmen främjar samverkan. Jag frågade även om det var vissa personer som 

informanten hade mer kontakt med än andra och vad det i så fall berodde på. Där tar flera av 

de tillfrågade upp två saker. De hade i högre grad kontakt med dem som hade sitt kontor 

närmast men även p.g.a. tillfälligheter. T.ex. nämner de om dörren till kontoret står öppen då 

hejar de eller att det bara är vissa som har matlåda med sig och då träffas de mer. En person 

tog upp detta i termer som ”dom som har matlåda med sig” och ”dom som alltid går ut och 

äter”. En annan form av uppdelning gör samma person när vi pratade om att några sitter på ett 

övre plan, sedan fortsätter korridoren en halvtrappa ner, där det finns ett till litet fikarum 

vilket personen uttrycker som ”vi och dom”. Enligt Hatch kan olika grupper bildas genom att 

vissa individer träffas regelbundet och får mer kontakt med varandra än andra. Även den 

fysiska närheten och utformningen av arbetsplatsen är faktorer som kan göra att vissa 

medlemmar av organisationen interagerar mer (Hatch 2002:261). Detta kan t.ex. förklara att 

de personer som regelbundet äter lunch tillsammans eller de som deltar vid fikaraster osv. 

skapar grupperingar vilka i sin tur kan bilda subkulturer. Att intervjupersonen delade upp 

gruppen utifrån hur de har sina kontor kan alltså vara tecken på att det finns subgrupper. 

 

4.2.2 De olika uttryckssätten 

 

För kartläggningen av de olika sätt kulturen kan uttryckas på har Scheins tre kulturnivåer och 

framför allt Bangs fyra kulturuttryck använts som verktyg. 

 

Den fysiska utformningen 

 

Den första formen av kulturuttryck gäller kontorshotellets fysiska struktur som utgörs av en 

lång korridor där de olika företagens kontor ligger uppradade. Entrén, den långa korridoren, 

kontoren, fikautrymmena och konferensrummen är artefakter som eventuellt kan återspegla 

kulturen (Schein 1992:17). Det är hyresvärden som haft ansvar för att inreda entrén och de 

gemensamma utrymmena. De två gemensamma konferensrummen är fräscha och moderna. 

Nästan alla mina informanter berättade att det var just tillgången till dessa konferensrum som 

lockade dem till kontorshotellet. De används framförallt vid möten och tillställningar med 
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kunder och då spelar det roll hur lokalerna är utformade och inredda. De ska vara 

representativa för de olika företagen. Några informanter säger:  

 

Man har vunnit så mycket genom att bjuda in till en trovärdig och trevlig miljö och att kunna 
finnas centralt (IP C) 
 
Det var en viktig bit för oss med ett representativt konferensutrymme som man får använda, och 
här finns det två på den här våningen vilket är riktigt bra, och det är modernt och snyggt och 
prydligt och det är viktigt när vi har våra kundbesök (IP E) 
 

Jag tolkar det som att ett snyggt och modernt mötesrum verkar vara viktigt. Det framkom 

emellertid att vissa saker saknades i mötesrummen som t.ex. dålig belysning och någon ville 

ha fler bord. De av företagen som använder dessa lokaler visade tecken på att vilja få dem så 

bra som möjligt för att de ska passa deras verksamheter. Bang skriver att organisationens 

fysiska utformning kan återverka på och upprätthålla kulturen (Bang 1999:72). Att hålla 

konferensrummen fräscha och representativa tycks vara något som värderas högt av 

hyresgästerna. Deras intresse av att ha representativa och funktionsenliga lokaler signalerar 

förtroende och att de är seriösa företag. 

 Informanterna berättar att det är de själva som är ansvariga för att utforma och inreda de 

egna kontoren. Det är därför svårt att säga att en gemensam kultur skulle uttryckas på något 

speciellt sätt genom detta. Jag frågade mina informanter om de brukade ha sin kontorsdörr 

öppen eller stängd och de svarade:  

 

Både och, beroende på vad jag gör, generellt sett är den öppen för att det känns trevligare (IP A) 
 
Det gäller att få omgivningen att förstå signalerna, har jag dörren öppen och dom andra som hyr 
här går förbi och kommer in och snackar då har jag tid med det, och stänger jag dörren då har 
jag inte tid med det (IP E) 
 
Den är nästan alltid öppen, utom när jag sitter i samtal då har jag den nästan alltid stängd (IP F) 
 
Oftast öppen men stängd om man känner att man kanske har ett samtal eller om man känner att 
nu är jag så stressad så jag orkar inte (IP D) 
 
Jag har alltid dörren öppen, utom när jag sitter i telefon (IP B)  
 

Här däremot anser jag att jag får en tydlig bild av hur kulturen yttrar sig. Jag tolkar detta som 

att dörren dels blir en signal som används för att visa tillgänglighet för de andra. Dels att 

markera för varandra att var och en har sitt företag och att viktiga samtal hålls i fred bakom 

stängda dörrar. Även om dörren går att stänga är personerna på kontoren inte helt anonyma, 

de flesta kontoren har fönster där det går att se in i rummet ifrån korridoren. Informanterna 

berättar dock att det finns en respekt för varandras privata sfär:  
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Här finns det den här respekten och den här integriteten, det spelar ingen roll om vi fikar och har 
en jättebra relation, det är ingen som kommer in och bara plötsligt står och babblar med en utan 
det är verkligen så att man undrar om man har tid en stund (IP C) 
 
Alla frågar om tillåtelse först utan att det är stelt på något sätt (IP D) 
 
Man rycker inte upp dörren när den är stängd och hoppar in och skriker, men det är väl mer 
common sense, då kan jag inte rusa in och babbla, men det är bra att vi har glasdörrar så att man 
kan se tror jag att man ser utifrån att personen sitter upptagen (IP F) 
 

Schein menar att kulturens kärna omfattar omedvetna tankar om vad saker betyder. Han kallar 

detta för grundläggande kulturella antaganden (Schein 1992:21). Min tolkning av ovanstående 

citat är att de är exempel på sådana grundläggande tankar. Dörren till kontoret blir således den 

artefakt som får en symbolisk betydelse. Personerna på kontorshotellet visar en delad 

förståelse för denna betydelse genom att respektera den privata sfären samtidigt som att de 

genom att ha dörren öppen får acceptera att någon kan komma in och prata. Kulturen uttrycks 

även i en gemensam norm att dörren ska stängas för att undvika att bli störd. Kulturen 

återspeglar sig således i en synlig artefakt som även reflekterar på personernas beteende.  

 

Handlingar och beteenden 

 

Olika former av beteenden är det andra exemplet på kulturuttryck. Jag tyckte det var 

intressant att höra hur informanterna ser på personer från de andra företagen. Jag ville veta om 

de ser dem som t.ex. kollegor, samarbetspartners, konkurrenter eller liknande. Där säger 

samtliga att de inte ser dem som kollegor eller arbetskamrater utan möjligtvis fikakamrater. 

Däremot framhåller de möjligheten till samarbete och att bolla idéer och få tips av varandra.  

 
Om man har frågor som rör någonting som de andra företagen sysslar med så är det lättare att gå 
och fråga någon av dom än att ta telefonen och ringa och fråga utan då kan man nyttja den 
kompetensen som finns här, det är ju jättebra (IP A) 
 
Jag får tips på företag, jag kan dryfta en idé i fikarummet/…/och få namn på någon person att 
ringa (IP F) 
 
Det är intressant vad dom andra gör och hur vi kan samarbeta, nu har jag inte gjort det än, men 
det skulle vara naturligt att samarbeta med dom som finns här, som jag träffar varje dag (IP E) 
 
Det är bra att veta vad dom andra gör för rätt vad det är så dyker vi på något uppdrag där vi kan 
ta hjälp av dom eller rätt som det är så kanske vi kan tipsa att på vårt jobb finns det några som 
gör det här (IP D) 
 

Dels tolkar jag detta som en ytterligare aspekt av att närheten spelar roll för vilka man 

interagerar med. Genom att de delar arbetsplats har de skäl att gynna och hjälpa varandra. I 
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teoridelen gjordes en jämförelse mellan ett kontorshotell och ett kluster. Inom det kluster 

Röjdalen studerat tycks finnas ett slags informellt nätverk med tysta överenskommelser att 

”gynna” andra företag inom området (Röjdalen 2004:54). Min tolkning är att denna mun-till-

mun-metod även används på kontorshotellet. Alla informanter visar tecken på en liknande 

grundläggande uppfattning och vilja samarbeta och hjälpa varandra. En av informanterna 

framhöll detta extra tydligt enligt följande citat: 

 

Jag ser gärna att man har en dialog om vad man kan hjälpa varandra med, jag tycker det är värt 
mycket på sådana här ställen /…/ kanske t.o.m. att man försöker komma överens om att man ska 
göra så, alltså hjälpa varandra (IP E) 
 

Denna person visar ett intresse av att lyfta fram och uttryckligt fastställa sådant beteende. Det 

verkar vara en generell uppfattning bland informanterna att närheten och möjligheten till tips 

och idéer och möjliga samarbetspartners är bra. Att de medverkande har en liknande 

inställning till att samverka är viktigt för att det ska bli av. Vissa personer har redan skapat 

affärsmässiga relationer med varandra medan andra ser det som framtida möjligheter.  

 En annan form av beteende som eventuellt kan vara uttryck för kulturen är flexibiliteten. 

Personerna vistas på kontorshotellet i olika stor utsträckning. Genom intervjuerna framkom 

det att det finns en förståelse och en acceptans för varandras olikheter. Alla arbetar med sitt 

men på en delad arbetsplats. De berättar att inställningen är att alla själva väljer om de vill 

umgås med varandra eller inte. Det finns en oskriven regel som säger att alla gör som de 

själva vill. Var och en väljer om och när de vill ha den sociala samvaron och det är inte 

obligatoriskt att vara med vid möten eller fikapauser. Gruppen verkar ha accepterat den 

flexibla samvaron och det finns inga förväntningar på andras närvaro. Det framkom t.ex. att 

informanterna tyckte det var skönt att slippa behöva förklara sig om de valde att inte vara med 

vid exempelvis en fika. Enligt Schein kan man kalla detta för en delad norm som accepteras 

som det rätta sättet att agera (Schein 1992:20). Jag tolkar det som att denna norm bottnar i det 

Schein kallar för en grundläggande inställning som är tagen för givet och som tar sig uttryck i 

deras förhållande till varandra.  

 Trots att denna studie tar utgångspunkt i interaktionen som den bidragande faktorn till 

kulturskapandet så är det vanligt att det i grupper finns personer som agerar ledare. Jag har 

själv inte uppmärksammat någon ledargestalt vid mina besök på kontorshotellet. 

Informanterna berättar likväl att det finns någon som tagit en sådan roll, inte för att styra 

gruppen, men någon eller några personer som tar tag i saker och leder gruppen gentemot 

hyresvärden:  
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Det finns en som tar tag i saker som är väldigt sådär på ett positivt sätt. Det är inte riktigt 
ledarskap men den personen kanske inte klarar av att vi inte får saker och ting att fungera 
gentemot vår hyresvärd då, men inte så att personen leder på något annat sätt (IP B) 
 
När det gäller kontakten med hyresvärden om olika frågeställningar så är det väl några som har 
tagit på sig den rollen, men i övrigt så tycker jag inte det, det är några som är lite mera aktiva 
när det gäller hyresvärdens åtaganden/…/dom tar på sig att formulera listor och skickar och 
håller kontakten som representanter för hyresgästerna kan man säga (IP A) 
 
En person här brukar försöka dra igång oss upp till kamp mot hyresvärden, skriver lappar och 
gör det här och det där (IP F) 
 

Tolkningen jag gör av detta är att det finns en eller flera ledargestalter men som riktar sitt 

ledarskap utåt från gruppen. Jag tolkar det som att gruppen fungerar som stöd i det fallet när 

någon vill driva saker som den personen uppfattar som negativa. Tillsammans blir gruppen 

starkare. Jag tror det blir lättare för en person som vill ändra på något att ha de andra bakom 

ryggen. Det är dock viktigt att skilja på formella och informella ledare i en grupp. På 

kontorshotellet är ledarna informella och för att ytterligare förstå ledarens betydelse för 

kulturen tar jag Schein till hjälp. Schein menar att ledare vanligtvis har den största inverkan 

på hur en grupp inledningsvis utvecklar sitt sätt att hantera saker (Schein 1992:212). Det går 

att tänka sig att de informella ledarna på kontorshotellet blir en mall för de övriga 

gruppmedlemmarnas beteende. Min tolkning av ytterligare ett citat pekar dock på att det även 

finns andra uppfattningar på hur saker kan göras.   

 
En del har varit otroligt drivande, det är skönt för då behöver man inte bry sig så mycket själv, 
men de är aktiva och kallar till möten och det blir sådan stor grej och de vill att man ska 
engagera sig, men för mig är det ett mail till hyresvärden och så är det historia (IP E) 
 

Enligt Schein kan stabilitet och en delad historia forma mönster som slutligen utgör en grupps 

kultur. Om inte gruppen har en tillräckligt lång historia tillsammans eller om det finns 

subgrupper med avvikande tankar finns risk för konflikter (Schein 1992:11). Jag menar att det 

finns tecken på att de personer som vistas på kontorshotellet inte är en helt enad grupp som 

agerar efter liknande handlingsramar. Med tanke på den korta tiden tillsammans agerar de 

flesta efter eget huvud. Det är dock tydligt att gruppen uppmärksammat att någon eller några 

har tagit en ledarroll och några tycker det är skönt för att de då själva slipper engagera sig. De 

informella ledarna kan alltså vara på väg att forma ett visst mönster i hur kontakten med 

hyresvärden kommer att gå till, men det finns ännu dem som inte följer detta.  
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De verbala uttrycken 

 

När det gäller de verbala uttrycken av kulturen tar Bang upp historier som en förmedlande 

funktion. Dessa historier eller myter berättas i organisationer för att skildra viktiga 

värderingar och normer (Bang 1999:68). Mina informanter nämner inga sådana slags historier 

för kontorshotellet. Det finns emellertid andra verbala uttryck som exemplifieras istället. Jag 

frågade om det fanns någon speciell jargong eller umgängeston bland hyresgästerna, vilket de 

inte anser finnas. De menar att det pratas om det mesta, vissa tycker det pratas mest jobb 

medan andra säger att det är tvärtom eftersom alla är del av olika företag och inte vill eller 

kan diskutera sina egna kundaffärer med någon utomstående. Då ligger det närmare till hands 

att prata om andra saker. De liknar det vid en vanlig arbetsplats där vissa kommer bättre 

överens medan andra håller en mer formell ton till varandra. Det finns inget som tyder på att 

personerna på kontorshotellet skulle dela ett speciellt språk eller några gemensamma historier. 

Jag ser snarare detta som en aspekt av personkemi och att de pratar om olika saker med olika 

människor. Det är dock viktigt att komma ihåg att kontorshotellet vid tiden för min studie inte 

hade funnits så länge och att personerna där inte hade lärt känna varandra på något djupare 

plan. Bang menar att en organisation ofta utvecklar ett visst språk som medlemmarna lär sig 

efter ha vistats där en tid. Genom en jargong som nästan är obegriplig för utomstående kan det 

skapas en medlemskänsla hos gruppens medlemmar (Bang 1999:69). Min bedömning är att 

det med tiden skulle kunna utvecklas historier, en viss jargong eller dyl. som uppehåller 

kulturen. Vissa personer som har mer kontakt med varandra kan bilda subkulturer (Hatch 

2002:261). En kompletterande tolkning skulle därmed kunna vara att det finns grupperingar 

där mina informanter inte ingår där det pratas eller skojas om vissa saker som för den gruppen 

bidrar till kulturen.  

 En annan form av verbalt uttryck är formella eller uttalade normer eller regler. De som 

finns på kontorshotellet består endast av de riktlinjer som kommit från hyresvärden om 

praktiska saker som t.ex. var de ska vända sig vid problem. Samtidigt har det förekommit 

oklarheter om vad som gäller i olika hänseenden mellan hyresgästerna och hyresvärden. Jag 

anar att informanterna till viss del saknar fler uttalade regler, framför allt från hyresvärdens 

sida men även sinsemellan. En av personerna uttrycker sig så här: 

 
Det kommer lite allteftersom det där, men hur det än är så är det någon som ska sköta disken 
och plocka i och ur diskmaskinen och städa och plocka undan efter sig och alla dom bitarna som 
man vill ska fungera och ju fler man är desto sämre blir det, det är klassiskt, så är det överallt. 
Men det är svårt att ha regler kring det, det är svårt att säga att på torsdagarna plockar jag ur 
diskmaskinen eftersom det inte ens är säkert att jag är här överhuvudtaget (IP E) 
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Jag tolkar detta som att bristen på regler kan orsaka en osäkerhet och vara en källa till 

irritation hos hyresgästerna. Att det är flera oberoende parter som vistas på samma arbetsplats 

där det finns få uttalade regler men en vilja att få det att fungera förstärker denna osäkerhet. 

De har inte bestämt eller uttalat något om vem som tar ansvar för vad. Normen tycks vara att 

det ska städas undan i de gemensamma utrymmena. Schein skriver att en grupp inledningsvis 

hanterar uppgifter eller problem utifrån de enskilda individernas egna värderingar om vad 

som är rätt och fel eller vad som fungerar och inte fungerar. Gruppen som helhet har ingen 

delad kunskap eller gemensamt tillvägagångssätt förrän de har agerat tillsammans och 

godtagit resultatet av handlingen (Schein 1992:19). Därför tolkar jag det som att den norm 

som finns på kontorshotellet idag bygger på de allmänna normer som finns i samhället och 

som har följt med in i organisationen. Som jag nämnde ovan kan detta vara en källa till 

konflikt om de olika individerna har olika synsätt på hur och när saker ska göras.  

 

4.2.3 De gemensamma rutinerna 

 

Den mest tydliga symbolen som brukar användas för att synliggöra kulturen i en organisation 

är dess ritualer och procedurer. Jag ville veta om det fanns några sådana på kontorshotellet 

och frågade informanterna bl.a. om hur de tar emot nya hyresgäster. 

 
Eftersom alla är så pass nya har väl alla tagit sig fram på sitt eget sätt, det är väl ingen som tar 
hand om dom på något speciellt sätt, det har inte blivit någon sådan grej. Man går väl själv runt 
och presenterar sig i så fall, det är väl på det planet, upp till var och en (IP A) 
 
Jag har inte märkt något, men jag tror att det kan komma på sikt om vi säger att vi sitter här 15 
företag i ett år och sedan flyttar någon ut och sen kommer någon ny, förhoppningsvis kommer 
man då att ta till sig den personen som kommer (IP B) 
 
Tyvärr så är det nog väldigt dåligt, det är några som har flyttat in här som jag fortfarande inte 
har en aning om vad de gör men jag har sett att det sitter några där. Så där skulle man 
naturligtvis kunna vara lite mer aktiv själv att hälsa dom välkommen och prata med dom, och 
det finns säkert dom som gör det, men tyvärr hör väl inte jag dit. Men jag tror min kollega tar 
hand om den biten (IP E) 
 
Vi har alltid gått och hälsat och presenterat oss och sagt att där sitter vi och att det här gör vi, 
vad gör ni och att de kan fråga om det är någonting och när det gäller praktiska saker (IP D) 
 

Utifrån de ovanstående citaten verkar det inte vara någon konsensus i sättet att ta emot nya 

medlemmar. Det är återigen något som de olika parterna hanterar på olika sätt. Vissa har gjort 

det till rutin att själva gå runt och presentera sig medan andra inte alls gör det. Det visar sig 

som individuella ritualer snarare än delade av alla inom organisationen. Detta kan likafullt 

vara en sida av kulturen. Jag nämnde ovan att det fanns en delad mening och norm att alla gör 
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som de vill. Ingen kräver att någon annan ska vara med vid fikaraster eller möten. Samma sak 

verkar gälla i fallet med nya medlemmar. Det har inte skapats någon gemensam ritual för att 

välkomna nya, men variationen i sig kan vara ett accepterat beteende (Bang 1999:66). Enligt 

uppgiften från intervjuperson E ovan anar jag dock en antydan till tvekan. Personen ursäktar 

sig och förklarar att andra går runt och presenterar sig men inte personen själv. Kanske finns 

det ändå en norm, generell eller organisatoriskt förankrad, som visar vad som förväntas 

(Schein 1992:20). 

 Det finns dock andra gemensamma rutiner och ritualer på kontorshotellet. Rutiner kan 

uppstå informellt som en slags kutym om samma handlingsmönster utförs på samma sätt 

under en längre tid (Bang 1999:73). När jag frågar informanterna nämner nästan alla 

fredagsfikat som en rutin. Speciellt i starten när de just hade flyttat in hade de ofta en 

gemensam fika på fredagarna men med tiden har det runnit ut i sanden. Det mänskliga 

behovet av stabilitet formar mönster som så småningom kan kallas en kultur (Schein 

1992:10). Att fredagsfikat inte har fortsatt tyder på att det inte blev en varaktig kulturell 

symbol. Enligt informanterna var anledningen till att de slutade med fredagsfikat att de är på 

plats så olika mycket. En av informanterna menade att det inte går att ha en sådan sak 

schemalagd på en sådan arbetsplats. Jag tolkar detta som att behovet av struktur finns där men 

att omständigheterna gör att det inte har levt kvar. Annars sker fikarasterna sporadiskt, några 

sätter sig i fikarummet varje dag medan andra går och hämtar sin kopp kaffe när det passar 

och tar med sig in på kontoret. Jag anar dock en vilja och förhoppning hos flera av mina 

informanter att fredagsfikat ska återupptas igen. Om de gemensamma rutinerna säger de bl.a.: 

 
Det tycker jag är bra för det blir ju som om man är på ett större företag lite grann och man 
märker ganska snart vilka det är som man klaffar och funkar med (IP E) 
 
Det är okej för mig, det som också vore kul är om vi vore fler, tänk om det låg en 3-4 företag till 
här, det hade varit skoj då blir det fler arbetskamrater att surra med (IP F) 
 
Jag har inte hört någon som varit negativ mot det så jag tror att viljan finns att vi ska få en bra 
gemenskap vi som sitter här (IP B) 
 

Det tycks alltså finnas en vilja till gemenskap och det uttrycks genom delade rutiner. Någon 

jämför det med att vara på ett större företag och någon vill gärna ha fler personer på 

arbetsplatsen vilket också kan liknas vid ett större företag. Det kan tolkas som att rutinerna 

som brukar finnas på andra större arbetsplatser är eftertraktade. Kanske för att de ger struktur 

till medlemmarna i organisationen (Schein 1992:10) men med min tolkning är det framför allt 

för att det är en del av den sociala arbetsmiljön. Som ensam företagare, eller som anställd utan 

eller med några enstaka kollegor, kan avsaknaden av andra människor bli stark. När dessa 
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personer vistas i en miljö med andra får de därför möjlighet till denna sociala samvaro och 

interaktion (Bruzelius & Skärvad 2000:16). 

 Andra typer av ritualer som nämns av Bang är möten och fester (Bang 1999:74). 

Informanterna meddelar att de möten de har haft är tillsammans med hyresvärden då denne 

har informerat om olika saker och hyresgästerna har haft möjlighet att ta upp sådant som de 

inte tycker har fungerat. Jag tolkar dessa möten som tillfällen då hyresgästerna kan uttrycka 

önskemål om utformningen av lokalerna och om gemensamma regler och rutiner. Mötena kan 

därför vara en ritual som formar andra typer av artefakter eller underliggande normer. De 

olika hyresgästerna kan framföra sina åsikter som sedan gruppen och hyresvärden får ta 

ställning till. Hur mötena går till och vem som pratar på mötena visar dock inte denna studie 

vilket gör det svårt att utläsa några kulturella yttringar.  

 När det gäller fester har det förekommit någon gemensam after work men i övrigt inga 

gemensamma fester. Informanterna menar att det hittills har gått för kort tid och att det inte 

har hunnits med, men att det finns med i planeringen framöver. Den inställning gruppen 

verkar ha till fester och gemensamma aktiviteter är positiv. De ser gärna att det finns 

möjligheter till samvaro. Jag bedömer detta som att informanterna gärna vill lära känna 

varandra bättre och skapa en gemenskap.  
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 5 Slutsatser och diskussion  
 

I nedanstående kapitel presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån studiens 

resultat och analys. Jag har valt att redogöra för slutsatserna för studiens tre delfrågor var 

för sig och avslutningsvis knyta ihop säcken med en diskussion kring studiens huvudsyfte. 

 

Syftet med denna undersökning var att studera om en gemensam kultur har uppstått på ett 

kontorshotell och i så fall hur kulturen visar sig. Utgångspunkten var att interaktionen mellan 

individerna på arbetsplatsen var den bidragande faktorn till kulturutvecklingen. Med studiens 

första delfråga avses att klargöra hur mycket kontakt de olika personerna har med varandra. 

Resultaten pekar på att det främst är under lunch- och fikaraster som interaktionen sker. Några 

personer äter ofta lunch på arbetsplatsen vilket gör att de träffas mer än de som väljer att gå ut 

och äta. De gemensamma ytorna är alltså viktiga träffpunkter där grunden till kulturskapandet 

sker.  Röjdalen tar upp denna typ av neutrala mötesplatser som en förutsättning för samverkan 

(Röjdalen 2004:61). I övrigt sker interaktionen i korridoren där de hejar och pratar med 

varandra och stundtals tittar de in till varandras kontor. De träffas även på informationsmöten 

som hyresvärden har med hyresgästerna. Utöver detta har några gemensamma träffar ägt rum 

där hyresgästerna själva har diskuterat frågor om hyresvärdens åtaganden.  

 Resultaten visar även på att de olika personerna är närvarande i olika stor utsträckning. 

En del personer är sällan på plats. När de väl är där sitter de ofta inne på sitt kontor och har 

därför inte kontakt med de övriga. Sammanfattningsvis ser jag det därför som att de som är 

mer närvarande också är mer delaktiga i kulturskapandet. 

 Uppsatsens andra delfråga avser att besvara på vilket sätt personerna på kontorshotellet 

uttrycker sig gentemot varandra. Med stöd av Bangs materiella, beteende och verbala 

kulturuttryck som presenterats i teoriavsnittet har resultaten tolkats och följande slutsatser 

dragits.  

 De sätt som personerna på kontorshotellet uttrycker sig genom materiella medel är 

framför allt genom dörren till de respektive kontoren. Dörren har en symbolisk betydelse av 

gräns mellan det gemensamma och det privata. Denna gräns korsas inte av någon 

utomstående utan tillåtelse. Alla informanterna visade att de förstod och accepterade denna 

outtalade regel. I övrigt så fungerar de gemensamma konferensrummen som en form av 

materiellt uttryck. Dessa har hyresgästerna inte designat själva, men de bedömer ändå 

utrymmenas utformning som representativa och en viktig symbol för sina olika verksamheter.  

 Beteendeuttrycken visar sig genom den respektfulla inställning som personerna på 

kontorshotellet tycks ha gentemot varandra. De klampar inte in på någon annans kontor utan 
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att fråga om lov. Det egna kontoret är den privata sfären där de andra inte har tillträde utan 

tillåtelse. De kallar inte kontorsgrannarna för kollegor eller arbetskamrater utan i första hand 

uppträder de mot varandra som fikakamrater som emellanåt umgås under neutrala former vid 

fika och lunchraster. Ett annat beteende med ett tydligt symbolvärde är dock när personerna 

kontaktar de andra hyresgästerna för att bolla idéer eller utveckla möjligheter till samarbete. 

Alla informanterna menade att de hade en positiv inställning till sådant beteende. Vissa hade 

redan knutit affärsmässiga kontakter med varandra. De flesta visade intresse för att veta vad 

de andra gjorde för att eventuellt kunna samarbeta i framtiden. Resultaten visar även att det 

finns tecken på beteenden som inte alla är överens om. T.ex. ansvaret för det gemensamma 

köket, där gäller det att var och en tar sitt ansvar och plockar undan efter sig för att det inte 

ska skapas irritation och konflikter. Ännu har inga konflikter uppstått kring detta men det kan 

komma framöver.  

 Resultaten för de verbala uttrycken visar att det inte finns något speciellt sätt att tilltala 

varandra eller någon speciell jargong. Detta kan bero på att kontorshotellet inte har funnits så 

länge och de olika informanterna håller fortfarande på att lära känna varandra. Det sätt 

personerna uttrycker sig på när de t.ex. sitter och pratar över en kaffe eller en lunch är både 

formellt och informellt. Informanterna ger olika svar på vad de pratar om vilket jag har tolkat 

som en aspekt av personkemi snarare än ett gemensamt sätt att tala till varandra. Olika 

personer känner varandra olika mycket och håller därför olika nivåer på snacket. Vissa har 

blivit personliga medan andra knappt pratar alls eller håller en formell ton. Framförallt visade 

resultaten på att man inte pratar om de egna kunderna då det kan vara känslig information. 

Det har i alla fall visat sig att alla hälsar på varandra när de möts i korridoren eller om de 

känner igen varandra på stan. Allteftersom tiden går kan det skapas historier om olika 

personer eller händelser som blir symboler för vissa speciella kulturella uttryck.  

 Den tredje delfrågan i denna uppsats handlar om de sista av Bangs kulturuttryck, de 

strukturella. Med frågan avses att ta reda på om det har skapats några gemensamma rutiner 

och ritualer. Rutiner ger struktur och förutsägbarhet till människorna i organisationen (Schein 

1992:17). Rutiner blir till efter några gångers systematik, man brukar säga att en gång är ingen 

gång, men två gånger är en vana. Det som har framkommit i resultaten är först och främst det 

gemensamma fredagsfikat. Detta var en rutin som skapades av de första hyresgästerna på 

kontorshotellet och som pågick under en tid. Det har dock runnit ut lite i sanden och var 

numera mer sporadiskt. Det finns vissa personer som har för vana att äta lunch på 

arbetsplatsen. Dessa personer är en subgrupp med en egen rutin. Genom intervjuerna 

framkommer inte några andra gemensamma fikaraster utan snarare tar var och en sin egen rast 
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när det passar dem. Detta stämmer även överens med sättet att ta emot nya medlemmar till 

kontorshotellet. Där har varje person sitt sätt att agera. Vissa går runt och presenterar sig 

medan andra är mindre aktiva.  

 Det har även visat sig att gruppen har haft möten. Några är gemensamma 

sammankomster som hyresvärden oftast har initierat men som inte alla har deltagit på. Sedan 

har gruppen hållit egna möten inför dessa där de som har velat har diskuterat och förberett vad 

som ska förmedlas till hyresvärden. 

 Dessa tre delfrågor ska tillsammans visa tecken på om det har uppstått en gemensam 

kultur på kontorshotellet. Det första som därmed måste fastställas är om kulturen är 

gemensam? Som resultaten visar finns det delar av kulturen som delas av alla de 

medverkande. Studien visar även tecken på förhållanden som kan tolkas som flera subkulturer 

snarare än en enhetlig kultur. I konceptet med kontorshotell ingår att flera oberoende parter 

samlas på en gemensam arbetsplats. Avsikterna de olika personerna har med valet av denna 

arbetsplats kan vara vitt skilda. Någon har valt det för att undvika den isolering en arbetsplats 

i hemmet innebär. En annan för att kunna använda för administrativt arbete någon gång 

ibland. Andra har valt det p.g.a. den centrala placeringen och möjligheten att ta emot kunder 

på arbetsplatsen. Någon trivs med att ha mycket folk runt omkring sig och ser möjligheterna 

till trevliga fikaraster och luncher. Syftet med valet av arbetsplats blir en avgörande faktor för 

hur mycket tid som spenderas där och för intresset att samverka med de andra. En av de 

viktigaste aspekterna för att en kultur ska uppstå är interaktionen mellan dessa aktörer. På en 

traditionell arbetsplats sker interaktionen vanligen flera gånger om dagen. Det faktum att 

personerna vistas på kontorshotellet i varierande utsträckning försvårar uppkomsten av en 

gemensam kultur. Då integrationen mellan aktörerna på det aktuella kontorshotellet inte är 

särskilt långtgående finns inte de grundläggande förutsättningarna för skapandet av en 

övergripande kultur. Avsaknaden av en kultur som är gemensam för alla på kontorshotellet 

kan sägas vara ett resultat av att det på en sådan arbetsplats inte är möjligt att bygga upp 

gemensamma normer på samma sätt som på en traditionell arbetsplats. Kulturen bör dock 

vara mer delad av dem som är på plats oftare. Dessa personer blir även i större utsträckning 

skapare av kulturen. De har större möjligheter att bestämma över sin arbetsmiljö. Både den 

fysiska arbetsmiljön i form av utformningen av lokalerna och den psykosociala i form av den 

samvaro de kan ha med de andra företagarna. Det är dock viktigt att tänka på att även de 

personer som inte interagerar så mycket är med och påverkar kulturen. Jag vill påstå att den 

här aktuella arbetsplatskulturen innehåller en aspekt av frånvaro och flexibilitet kring 
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samvaron och gemenskapen. Kulturen innehåller antaganden att det inte är konstigt att någon 

är borta, det är fullt förståeligt, de olika individerna är med så mycket som de kan och vill.  

 Utöver interaktionen som en förutsättning för kulturskapande är tiden en viktig faktor.  

Kulturskaparprocessen är tidskrävande. Kontorshotellet som har studerats är relativt nytt. De 

olika aktörerna som verkar inom organisationen har därför inte hunnit socialisera sig med alla 

de andra ännu. Kontorshotellet består av olika företagare med olika tankesätt och 

handlingsmönster. Innan gemensamma normer skapas agerar de efter egna ramar och 

tankemönster. De tolkningar jag har gjort av normer och värderingar som tycks vara delade av 

gruppen kanske inte är speciella för kontorshotellets kultur. Det kanske snarare är uttryck för 

personernas egna värderingar, allmänna normer och den kultur de har med sig från samhället i 

stort. De tolkningar som gjorts av kulturen kanske egentligen kan vara delar av de olika 

individernas egna värderingar men som ligger nära varandra och som därför har sett ut som ett 

mönster.  

 Trots att jag alltså i studien endast har funnit några få gemensamma kulturuttryck som 

är övergripande för just detta kontorshotell är det dock viktigt att poängtera att även 

avsaknaden av sådana kulturuttryck kan spegla hur organisationen fungerar. Det som kan vara 

värt att notera är att förutsättningarna för personer som väljer att förlägga sin arbetsplats till 

ett kontorshotell innebär att de inte kan räkna med att få en social samvaro. Det beror mycket 

på vad de andra företagarna har för avsikter med sina val. I dagens arbetsliv där individen har 

större ansvar och fler möjligheter att själv definiera sin arbetssituation väljer var och en det 

som passar denne. Företagare har möjlighet att få en både fysiskt och psykosocialt anpassad 

arbetsmiljö på ett kontorshotell. Den enskilde individen kan välja själv hur mycket kontakt 

den vill ha med andra. Men det kan alla de andra också. I slutändan tar alla de bitarna de vill 

ha och lämnar resten.  

 Det är en konst att kunna skilja ut vad som är det individuella och vad som är en symbol 

för den gemensamma organisationskulturen. På grund av studiens begränsade omfattning 

bedömer jag avslutningsvis att jag endast lyckats fånga fragment av kulturen och man kan 

därmed inte ta för givet att dessa beskriver hela kulturen. Generalitetet av dessa antaganden är 

i sig något som kan undersökas. Det förslag jag har på vidare forskning är att utifrån de 

kulturuttryck jag har klarlagt för kontorshotellet, ta reda på vilka av medlemmarna som 

faktiskt delar dessa.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev inför intervjuerna 
 
 
Hej! 
 
Jag vill börja med att tacka dig för att du vill delta i min undersökning om hur det är att ha sin 
arbetsplats på ett kontorshotell.  
Mitt namn är Sara Forsberg och jag studerar till personalvetare på Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Jag läser nu 6:e terminen och ska skriva min C-uppsats i sociologi. Genom 
uppsatsen vill jag undersöka samspelet mellan er som arbetar i ett kontorshotell. Jag kommer 
att behandla ämnen som arbetsmiljö, samverkan och arbetsplatskultur.  
 
Jag beräknar att intervjun kommer att vara ca 40 min men kan komma att variera. Du kan 
självklart välja att vara helt anonym gällande namn, företag osv. 
Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in, ingen annan än jag kommer att ta del av 
inspelningen och materialet är endast en hjälp för mig i mitt fortsatta arbete under studien. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Om det är någon/några frågor under intervjun som du av någon anledning inte vill 
svara på, respekterar jag naturligtvis det. 
 
Tack återigen för din medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar  
Sara Forsberg 
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Bilaga 2 - Intervjuguide kontorshotell 
 

Bakgrund 

• Hur länge har du hyrt in dig på kontorshotellet? 
• Varför har du sökt dig till detta kontorshotell? 
• Var det något speciellt som gjorde att du valde just detta? Hade du något alternativ? 
• Hur såg din föregående arbetsplats ut? 
• Har den psykosociala arbetsmiljön förändrats mot för hur du jobbade innan? Kan du 

beskriva hur…? 
• Är skillnaderna positiva eller negativa – förklara? 

Informantens förhållande till arbetsplatsen 

• Hur mycket är du här på kontorshotellet? 
• Vad tycker du om att jobba i den här arbetsmiljön? Vad gillar du särskilt bra/dåligt? 
• Vad hade du för tankar om den här arbetsplatsen innan du flyttade in? 
• Har din uppfattning om arbetsplatsen förändrats något sedan starten? 

Interaktion - Samverkan 

• Hur ser du på de andra här på kontorshotellet? Som konkurrenter, samarbetspartners, 
arbetskamrater? 

• Gynnar ni varandra på något sätt? 
• Hur mycket kontakt har du med de andra personerna? 
• Är det vissa personer du har mer kontakt med än andra? 
• Vad beror det på? Deras personlighet, vad de jobbar med, annat? 

Kultur 

• Hur skulle du beskriva klimatet på arbetsplatsen?  
• Brukar du ha din dörr öppen eller stängd? 
• Har ni någon speciell jargong eller umgängeston till varandra? 
• Pratar ni om vad som helst?  
• Skiljer det sig mellan jobb och privata samtal?  
• Är det olika med olika personer eller är alla lika formella/informella? 
• Hur bra tycker du att du känner de andra hyresgästerna? 
• Hur ska de andra runt omkring dig vara för att du ska trivas? 
• På vilket sätt tas nya hyresgäster emot? 
• Har ni några uttalade regler som ni förmedlar till dem? 
• Har det skapats några gemensamma rutiner/ritualer? Kan du beskriva…? Ex. 

gemensamma möten, fester, fikaraster, luncher? 
• Vad tycker du om det? Hur skulle du vilja ha det? 
• Finns det någon av er som hyr här som kan betraktas som en ledare? 
• På vilket sätt uttrycker den personen sitt ledarskap? 
• Vem bestämmer hur era kontor/de gemensamma utrymmena ska se ut? 
• Vad tycker du om de gemensamma utrymmena? 
• Hur skulle du vilja att de såg ut? 
• Har du kunder på besök ibland?  
• Hur brukar kunderna förhålla sig till din arbetsplats/ditt kontor? 
• Hur tänker du inför framtiden, hur länge blir du kvar? Vad skulle få dig att flytta? 
• Finns det något annat som du tycker att jag behöver veta om kontorshotellet eller 

något som vi har pratat om som du vill utveckla eller förklara ytterligare? 


