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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka på vilket sätt en organisationskultur kan 

påverka det dagliga arbetet på en arbetsplats. Ambitionen har varit att identifiera de specifika 

delar i en given kultur som har en direkt upplevd påverkan på en individs arbetstrivsel och 

prestation. För att ta reda på hur kulturen både uttrycks och upplevs har fyra intervjuer 

genomförts med personer som arbetar på ett företag inom bemanningsbranschen där man 

kontinuerligt arbetar med att etablera en stark och bra kultur. För att undersöka kulturens 

betydelse har både organisations- och sociologiska teorier använts och fungerat vägledande för 

hur en kultur kan uttryckas, uppfattas och för att undersöka på vilket sätt den kan ha en 

betydande funktion i en resultatorienterad verksamhet. Kulturen upplevs och omskrivs i många 

fall som positiv och allmängiltig, varför även ett mer kritiskt perspektiv har applicerats för att 

visa på situationer där kulturen och dess effekt inte bör tas för givet.   

Resultatet visar att kulturens betydelse främst uttrycks och upplevs genom de sociala relationer 

som finns på arbetsplatsen samt hur medarbetarna talar till varandra och dagligen firar 

varandras framgångar. Kulturen hjälper medarbetarna att arbeta engagerat och målinriktat 

genom känslan av tillhörighet, gemenskap, stolthet och ansvar. Resultatet visar att kulturen 

fungerar som en stöttepelare vid arbetstoppar samt att det är viktigt att en individ identifierar 

sig med kulturen för att bli långvarig i organisationen. En kultur kan uttryckas både genom 

materiella symboler och icke-materiella beteenden och resultatet visar därför att betydelsen 

främst ligger i de icke-materiella beståndsdelarna och att dessa har en mer direkt påverkan på 

det dagliga arbetet snarare än materiella symboler som exempelvis tavlor med värdeord eller 

en bestämd klädkod. Resultatet visar också att det undersökta företaget präglas av en stark 

kultur som lyckats implementeras väl i det dagliga arbetet vilket innebär att studiens resultat 

visar på en kultur av en mycket optimistisk karaktär. 

Nyckelord: Organisationskultur, kultur, betydelse, relationer, gemenskap, identitet  



 
 

Abstract 

This qualitative study aims to examine how an organizational culture can affect the daily work 

at a workplace. More specifically, the aim has been to identify the specific parts of a given 

culture that has a direct and experienced impact on an individual's work satisfaction and 

performance. This has been done by interviewing four persons working on a company in the 

staffing industry where they continuously work towards establishing a strong and good culture. 

To examine the importance of this specific culture both organization- and sociological theories 

has been used and thus served as guidance for how a culture can be expressed, understood and 

to find out how it can have a significant function on a daily basis. The culture is often expressed 

and described as something positive, and therefore a more critical perspective has been added 

in this study to show situations where the culture and its effect not should be taken for granted. 

The result shows that the importance of a culture mainly is experienced through the social 

relations that exist in the workplace and how employees talk to each other and celebrate each 

other's successes. The culture helps employees to work dedicated and targeted due to the sense 

of belonging, community, pride and responsibility. The result shows that the culture can serve 

as support at more difficult times and that it is important that an individual identifies with the 

culture to be long-lasting in the organization. A culture can be expressed both through physical 

symbols and non-material behavior and the result therefore shows that the importance mainly 

lies in the non-material elements and that these have a direct impact on the daily work rather 

than physical symbols such as key words on the wall or a dresscode. The results also show that 

the company in this study is characterized by a strong and successfull culture in their daily 

work, which means that the results of this study show a culture of a very optimistic character. 

Keywords: Organizational culture, culture, significance, relations, community, identity  



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Denna studie har undersökt organisationskulturen på ett företag inom bemanningsbranschen 

som arbetar med ett stort fokus på resultat och samtidigt mot att skapa en stark kultur överlag. 

Målet har varit att identifiera vilka delar av kulturen som kommer till praktisk nytta och har 

betydelse för de anställda i det dagliga arbetet och på vilket sätt kulturen i sådant fall hjälper 

medarbetarna att arbeta bättre. Detta har undersökts genom att intervjua fyra personer som 

arbetar på företaget i fråga och för att ta reda på hur kulturen uttrycks och upplevs har både 

organisatoriska- och sociologiska teorier använts. För att nå ännu större förståelse har ett kritiskt 

perspektiv diskuterats i studien för att beskriva att kulturen inte alltid är något enbart positivt.  

Resultatet i denna studie visar att de anställda på företaget framförallt upplever att kulturen 

uttrycks och blir märkbar genom de relationer som finns på arbetsplatsen och hur man talar till 

varandra. Kulturen får dem att känna en gemenskap, tillhörighet, stolthet och ett stort ansvar. I 

den undersökta kulturen har det visat sig viktigt att medarbetarna firar varandras framgångar 

vilket hjälper dem att engagerat arbeta mot sina mål. Resultatet visar också att det är viktigt att 

en anställd upplever att kulturen stämmer överens med ens egna identitet och värderingar för 

att vilja arbeta kvar en längre tid. En kultur kan uttryckas genom både fysiska symboler och 

icke-materiella beteenden och denna studie visar därför att det icke-materiella upplevs vara 

viktigare än fysiska symboler som exempelvis kan vara att visa företagets värdeord på 

väggarna. Utöver detta visar resultatet på en väldigt positiv kultur när den fungerar som bäst.  
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1. Introduktion  

Något som ofta möter en vid en första kontakt med ett företag idag är vilken kultur som präglar 

företaget och deras verksamhet i stort. Denna upptäckt kan vara visuell genom att företaget 

tydligt beskriver den kultur de vill förknippas med på sin hemsida eller symboliserar detta 

genom tavlor och citat som visas upp i företagets lokaler. Det kan också upptäckas genom den 

känsla som förmedlas vid ett möte med en medarbetare eller vara något av det första som 

kommuniceras vid en anställningsintervju i form av att personen som representerar företaget 

både förklarar och utstrålar den. Med andra ord är det inte svårt att relativt snabbt få en 

uppfattning om vilken typ av kultur företaget präglas av, eller vill förknippas med, men kanske 

desto svårare att lika snabbt förstå vad som faktiskt är framgångsrikt med just den kulturen, och 

varför det är så viktigt med en tydlig kultur?   

Företagskultur och dess relevans slog igenom på 1980-talet och har därefter varit ständigt 

aktuellt inom organisationsforskning där man menar att kulturen existerar som en interaktion 

mellan människorna i ett företag samt att kulturens utveckling kan vara avgörande för ett 

företags framgång (Granberg 2011:190-191). Under dessa drygt 30 år har kulturen mer eller 

mindre behandlats i nästan all organisationslitteratur med betoning på vad kultur är, vart den 

finns och vilken betydelse den har för verksamheten i stort. Almhem (2014:18) menar att endast 

10% av ett företag går att studera med blotta ögat medan resterande 90% består av normer, 

känslor, värderingar och sådant som inte går att ta på, vilket med andra ord kan sammanfattas 

som beståndsdelar i en organisationskultur. Kronstam (2002:11) hävdar att alla verksamma 

företag har en kultur och att de värderingar och normer som kulturen präglas av påverkar hur 

de anställda uppträder i det dagliga arbetet. Organisationskulturen bidrar därför med en 

identitetskänsla och ett engagemang samtidigt som den bidrar till att skapa mening och en 

känsla av stabilitet hos medarbetarna – med andra ord fyra faktorer som förstärker de 

riktlinjerna för den enskildes arbetsbeteende (Kaufmann & Kaufmann 2010:364). 

I enlighet med detta tänker jag mig att kulturen är en viktig byggsten när det kommer till känslan 

av mening, värde och tillhörighet men att kulturen sannolikt upplevs olika av olika individer 

beroende på vad man upplever som viktigt i sin arbetssituation. Med utgångspunkt i detta är det 

heller inte helt osannolikt att många företag arbetar aktivt med att skapa en välmående 

organisationskultur med specifika värderingar som genomsyrar verksamheten. Det kan därför 

också vara rimligt att anta att det i sådana fall läggs mycket kraft och resurser från ledningens 

sida på att se till att kulturen är tydlig och tilltalande, både för att skapa en god gemenskap och 
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arbetsmiljö men också för att genom en fördelaktig kultur se till att verksamheten går med vinst 

med hjälp av engagerade medarbetare som delar företagets värderingar. Kulturen kan därför 

tolkas som ett verktyg, eller en process, som skapar sammanhållning och en gemensam 

värdegrund som i en förlängning genererar produktivitet och effektivitet i företaget.  

Det är dock lätt att få uppfattningen av att kulturen finns som en självklarhet i alla organisationer 

och fungerar som en förgivettagen ledstjärna i det dagliga arbetet. Inte minst då Kaufmann & 

Kaufmann (2010:361) menar att en populär definition av kulturen är ”hur vi gör här hos oss” 

vilket kan tolkas väldigt brett. Om kulturen innefattar allt kring hur ett företag fungerar, hur vet 

man då vilka delar som kan förbättras eller förstärkas? Kan ledningen, som kulturbärare, med 

säkerhet fastställa i vilken mån kulturen faktiskt får den betydelsen som önskas? 

Med detta som grund är det därför intressant att närmare undersöka kulturens faktiska funktion 

och betydelse, och mer specifikt vilka kulturella element som i sådant fall är till hjälp och har 

betydelse för produktiviteten och den allmänna trivseln på företaget. Denna studie tar därför 

som utgångspunkt att mer i detalj undersöka om det är några särskilda beståndsdelar i en given 

kultur som är till stor betydelse för individen i den dagliga verksamheten. Något som också blir 

intressant är att reflektera kring om det råder en delad mening om vad kulturen präglas av på 

en given arbetsplats, eller om det upplevs olika från person till person. 

Kronstam (2002:12) menar att unga och entreprenörsledda företag ofta präglas av en tydlig 

kultur. Min tolkning är att det sannolikt är svårare att implementera en kultur som lyckas 

genomsyra alla led i en större organisation, just på grund av företagets storlek och antalet 

anställda, varför det är tänkbart att de mönster som denna studie söker kan vara möjliga att finna 

i en mindre organisation. Denna studie kommer därför att fokusera på ett relativt ungt företag 

som arbetar aktivt och explicit med sin kultur och med målet att denna ska genomsyra det mesta 

som sker i det dagliga arbetet och på så vis befästas på en medveten nivå. Mer specifikt kommer 

studien att utgå från ett företag inom bemanningsbranschen, som dessutom arbetar väldigt 

resultatorienterat, med hopp om att söka klarhet kring kulturens faktiska betydelse i en 

arbetsmiljö som förutsätter ett visst målfokus.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt en stark organisationskultur kan påverka 

det dagliga arbetet på en arbetsplats. Genom att undersöka hur kulturen uttrycks är ambitionen 

att mer i detalj ta reda på hur kulturen kan vara betydelsefull för individens arbete. Genom detta 

syfte kommer det även att undersökas hur lönsamt det är att arbeta aktivt med kulturen. Detta 

leder fram till följande frågeställningar: 

 Hur uttrycks organisationskulturen hos ett företag som eftersträvar en stark kultur? 

 Vilka specifika delar av organisationskulturen är av betydelse i det dagliga arbetet? 

 Hur effektivt är det att arbeta mot en stark organisationskultur? 

 

1.3 Bakgrund 

Som nämnts i inledningen har kultur varit aktuellt inom organisationsforskning sedan 1980-

talet. Drygt 30 år senare är detta ett enormt forskningsfält som belyser och diskuterar vikten av 

kulturens form och funktion med betoning på värderingar, ledarskap och förändringsarbete. 

Intresset för denna studie har vuxit fram under tiden jag själv arbetat på ett företag inom 

bemanningsbranschen som explicit arbetar aktivt med att etablera en tydlig kultur med 

ambitionen att detta ska generera goda resultat både för personalen och företaget i stort. Arbetet 

på ett bemanningsföretag präglas av att vara resultatorienterat då majoriteten på företaget 

antingen arbetar med att sälja in företaget hos potentiella kunder eller med att inom en ofta kort 

tidsfrist tillsätta de tjänster som finns ute för annonsering. Arbetsdagarna består därför av att 

skapa goda relationer och lönsamma affärer i kombination med tydliga försäljningsmål.  

På företaget där jag arbetar lyfts kulturen upp som något positivt som ska genomsyra både hur 

vi arbetar och hur vi beter oss mot varandra och detta kommuniceras både muntligt från 

ledningen och skriftligt genom dokument och tavlor på väggarna. Eftersom organisationen 

generellt arbetar prestationsbaserat har det fångat mitt intresse om kulturen är en viktig 

beståndsdel i ett företag som präglas av ett tydligt målfokus, och varför den i sådant fall är det. 

Frågan jag har ställt mig är om det faktiskt är kulturen som hjälper medarbetarna att arbeta mot 

sina mål, eller om det kanske snarare handlar om personlighet och individuell karaktäristika? 

Företaget som beskrivs ovan är även det företag som kommer att undersökas i denna studie. 

Detta företag grundades i Finland och finns sedan tio år etablerat på den svenska marknaden. I 

dagsläget har företaget tre kontor i Sverige och på huvudkontoret i Stockholm, vilket denna 
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studie kommer att fokusera på, arbetar cirka 25 personer. Att jag själv är anställd på företaget 

innebär en viss problematik vilket kommer att tas hänsyn till och belysas genomgående i 

studien. Min anknytning till företaget kan ha en betydande relevans bland annat med tanke på 

den förförståelse jag har för verksamhetens kultur och utformning samt eventuell påverkan vid 

intervjuer och resultatet som helhet. Ytterligare diskussion kring valet av företag och vad min 

relation till verksamheten kan betyda kommer därför även att föras i metodkapitlet. 

Som nämnt lyfts kulturen och dess verkan ofta fram med hänvisning till positiva utfall. Denna 

studie kommer därför även att presentera en mer kritisk synvinkel utifrån forskning och teorier 

som pekar på ett mer motstridigt ställningstagande gällande kulturens funktion. Ambitionen är 

att nå ytterligare en dimension kring kulturens betydelse genom att ta hänsyn till även detta 

perspektiv genomgående i studiens samtliga moment. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera hur kulturen uttrycks och uppfattas samt på vilket sätt den 

påverkar det dagliga arbetet, i positiv eller negativ bemärkelse. Det kommer därför inte att 

läggas någon vikt vid hur kulturen också kan användas som ett styrmedel från ledningens sida, 

utan istället fokusera på hur avgörande den är när den väl är etablerad. Med styrmedel menar 

jag att kulturen kan användas som en metod för att attrahera och prestera, vilket sannolikt också 

finns som en medvetenhet hos ledningen i det undersökta företaget, men eftersom detta inte är 

studiens syfte kommer det inte att diskuteras närmare. Huvudfokus i studien är vilka element 

som är extra betydelsefulla i det dagliga arbetet, varför denna avgränsning dock kan hjälpa 

företag att förstå vilka faktorer som medarbetarna upplever som viktiga och därmed vilka delar 

ledningen kan arbeta extra med för att ytterligare befästa ett framgångsrikt kulturarbete. 

 

Ytterligare en avgränsning som görs är att studien fokuserar på det interna arbetet hos ett 

bemanningsföretag och kulturens betydelse och interaktionen inom dessa ramar. Med anledning 

av detta kommer det inte att undersökas hur konsulterna som är ute på uppdrag genom företaget 

upplever kulturen, eftersom de inte arbetar på själva kontoret som undersöks, även om de 

formellt är anställda på företaget. Studien koncentreras och avgränsas även till att studera endast 

ett specifikt utvalt företag och den kulturen som finns etablerad just där.  

 

Organisationskultur kan ofta förknippas med värderingsstyrda företag vilket är en strategi där 
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man arbetar aktivt med att styra företag utifrån en gemensam värdegrund. Den största skillnaden 

mellan att diskutera kultur och värderingsstyrda företag är att de grundläggande värderingarna, 

som inte nödvändigtvis behöver vara uttalade i en viss kultur, är uttalade och som helhet präglar 

verksamheten i ett värderingsstyrt företag. (Kronstam 2002:17). Värderingar kommer att 

behandlas i denna studie eftersom dessa finns som en integrerad del i kulturen, men 

värderingarna kommer att betraktas som en del av kulturen snarare än som något helt fristående. 

 

1.5 Begreppsdefinition och begreppsanvändning  

Begreppet organisationskultur som sådant är relativt mångtydigt och definitioner kan därför 

lyda olika beroende på om kulturen studeras ur ett sociologiskt, psykologisk eller ekonomiskt 

perspektiv (Lindmark & Önnevik 2011:266). Begreppet kommer i denna studie att hanteras och 

tolkas relativt brett för att fånga in alla de delar som personerna som undersökts själva upplever 

betydelsefulla rent kulturmässigt. För att ändå beskriva begreppet innefattar det ett mönster av 

de grundläggande antaganden som en viss grupp kommit fram till och utvecklat när det kommer 

till att hantera problem gällande extern anpassning och intern integration (Schein 1992:1-2 ur 

Lindmark & Önnevik 2011:266). Med andra ord definieras kultur som alla de delar, både 

materiella och icke-materiella, som företaget arbetat fram för att hantera sin verksamhet. 

För att diskutera kulturen kommer begreppen organisationskultur, företagskultur och kultur att 

användas. Begreppen ämnar beskriva samma sak och det görs således ingen skillnad i 

begreppens betydelse och innebörd, utan samtliga används parallellt för att skapa en variation 

i läsningen. Samma sak gäller begreppen företag, organisation och verksamhet som alla tre 

kommer att användas för att beskriva den plats där arbetet utförs och kulturen finns etablerad. 

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis presenteras en genomgång av tidigare forskning som har bedömts relevant att 

lyfta fram för att belysa forskningsfältet inom ramarna för denna studie. Efter denna genomgång 

följer en presentation av de teoretiska utgångpunkter som kommer att användas som verktyg 

för att analysera det resultat som studien genererar. Därefter följer ett metodkapitel som bland 

annat diskuterar metodval, etiska överväganden samt lyfter fram eventuella metodproblem. 

Efter metodkapitlet följer en redogörelse av studiens resultat som presenteras i kombination 

med en analys för att avslutningsvis mynna ut i en avslutande diskussion kring resultatet i ljuset 

av teorin. Där besvaras även frågeställningarna och förslag till framtida forskning presenteras. 
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2. Tidigare forskning 

Sedan organisationskultur blev aktuellt på 1980-talet har forskare belyst organisationskultur på 

många olika plan vilket innebär att det finns en stor mängd forskning inom det område i vilket 

denna studie figurerar. Forskningen kring organisationskultur har främst präglats av kulturens 

betydelse vid förändringsarbete och metoder för ledarskap men också av att undersöka vad 

kulturen faktiskt gör med arbetsplatsen och individerna som arbetar där. Det senare ligger mer 

i linje med utgångspunkten för den här studien snarare än det förra då denna studie avgränsas 

till att undersöka vilka element som är till praktisk nytta för medarbetarna och därmed 

utelämnar funktioner som kulturstyrning och kultur i förändring. Ambitionen i detta kapitel är 

dock att ge en relativt bred bild av forskningsfältet genom att presentera på vilket sätt kulturen 

kan studeras och angripas genom olika infallsvinklar.  

Den tidigare forskning som kommer att belysas här är hämtad ur samma kontext som företaget 

som undersöks i denna studie befinner sig i. Den inhämtade forskningen har därför 

koncentrerats till att fokusera på studier som genomförts och granskat verksamheter som är 

verksamma i Sverige. Detta val har bland annat gjorts för att utesluta eventuell påverkan av den 

nationella kulturen eller andra aspekter som kan ha en inverkan på hur verksamheten utformas 

som följd av den kontext den är etablerad inom. Genom att fokusera på tidigare forskning ur 

samma kontext är ambitionen att undvika denna påverkan och istället kunna se samband eller 

liknande tendenser gällande kulturens användningsområden i just den givna kontexten. 

Med detta som grund kommer den forskning som ämnar belysa det aktuella forskningsfältet 

nedan att presenteras utifrån två huvudsakligen identifierade teman. Inledningsvis redogörs för 

studier som undersökt kulturarbetet utifrån en synvinkel som visar på de positiva aspekter och 

möjligheter som upptäckts hos företag som arbetar aktivt med kulturen. Forskningen inom detta 

område menar att en kultur med tydliga värderingar är gynnsamt för ett företags resultat både 

ekonomiskt och i form av att personalomsättningen blir lägre och således trivseln högre. Många 

studier har fokuserat på verksamheter inom det offentliga varför två studier inom det området 

kommer att nämnas här (Skålén 2002, Rytterström 2011). Dock, för att bättre beskriva fältet 

där företaget som undersökts i denna studie befinner sig, kommer även studier som undersökt 

företag inom den privata sektorn att presenteras (Wildfire 2014, Riestola 2013). Därefter förs 

en diskussion kring det andra temat som i motsats till det förstnämnda hanterar forskning med 

en mer motstridig och kritisk synvinkel där man menar att det finns faktorer som bör iakttas vid 

forskning inom detta område (Porsfelt 2001, Skålén 2002). Dessa studier lyfter i korta drag 
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fram att kulturens betydelse möjligtvis har fått en större omskriven betydelse än vad som 

faktiskt alltid är fallet, samt belyser vad som kan hända om en person inte identifierar sig med 

en etablerad kultur. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den presenterade forskningen.  

 

2.1 Vad kan företagskultur ha för effekt på verksamheten? 

I en rapport utförd av Wildfire (2014) presenteras en mängd intressanta data utifrån en 

kvantitativ studie som undersökt i vilken utsträckning svenska företag arbetar med värderingar 

och kultur samt vilken effekt detta får på verksamheten. Resultatet visar bland annat att 

organisationer som lyckats väl med implementeringen av sin organisationskultur har både högre 

avkastning och tillväxt än företag som inte gör det (Wildfire 2014:3). Det visar sig att två av de 

mest populära verktygen för att styra en organisationskultur är att arbeta med tydliga ledord 

samt att ledarskapet fungerar fördelaktigt. Det visar sig därför också att det är viktigt att kulturen 

prioriteras och innefattas av en ambition att fortsättningsvis arbetas aktivt med i framtiden, samt 

att den förankras uppifrån för att nå önskad utveckling. (ibid.).  

Ovanstående studie visar, utifrån sin kvantitativa karaktär, på en generell tendens hos svenska 

företag men beskriver ändå hur betydelsefullt det kan vara att arbeta aktivt med 

organisationskultur. Det är därför sannolikt rimligt att dra en slutsats kring att anställda som 

upplever att ledningen har en positiv inställning till kulturarbete också själva kommer att 

utveckla ett större engagemang för att på så vis själva vara delaktiga i att bidra till kulturen. 

Även Riestola (2013:13) lyfter kulturen i sin kvalitativa avhandling som något som ledningen 

i en organisation kan fokusera på för att skapa värde, närmare bestämt genom att etablera en så 

kallad högpresterande kultur där man värdesätter individuell utveckling och specifika mål att 

sträva mot. Detta menar man skapar en verksamhet som präglas av ett så kallat 

prestationsorienterat arbetssätt där delaktighet och inflytande har visat sig vara viktiga aspekter 

när det kommer till ökad effektivitet. Att arbeta med en högpresterande kultur har fått en ökad 

popularitet på den svenska marknaden under 2000-talet och själva konceptet riktar sig främst 

mot arbetet som etableras på chefsnivå. (ibid.).  

Undersökningen av Riestola (2013) har med detta som grund fokuserat på ett företag i Sverige 

under införandet av detta specifika managementkoncept. Det intressanta är att det upptäcktes 

en form av krock mellan det nya konceptet och den redan etablerade kulturen på så vis att olika 

kulturella lager och organisatoriska identiteter synliggjordes vilka påverkade hur man hanterade 
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det nya konceptet. (Riestola 2013:226). Den kultur som redan fanns etablerad i verksamheten 

påverkade således hur implementeringen hanterades och kunde fortskrida. Detta visar vilken 

stark inverkan en kultur faktiskt har på en verksamhet i stort och hur, i princip, samtliga 

processer internt kan påverkas av den befintliga kulturen.  

Tidigare forskning belyser även organisationskulturens mer konkreta betydelse för en 

verksamhet samt hur kulturen kan bidra till en känsla av mening hos de anställda. Detta skapar, 

som ovan nämnts, förutsättningar för verksamhetens utformning i stort. Skålén (2002) lyfter 

detta i sin avhandling där han undersöker hur det går till när en så kallad kvalitétsidé möter 

praktiken hos Landstinget i Värmland (Liv). Studien grundas i det förändringstryck som ställdes 

mot hälso- och sjukvården kring att förbättra sin ekonomi efter den problematik som rådde 

under 1980- och 1990-talet. Problematiken bemöttes genom en mängd olika försök att införa 

diverse modeller i verksamheten för att underlätta både arbete, prestation och lönsamhet där 

”LiV 2002” blev en så kallad kvalitétsidé som skulle implementeras i Värmland. (Skålén 

2002:1). För att undersöka införandet av denna modell har Skålén betraktat detta med en 

socialkonstruktionistisk ansats där han tagit hänsyn till företagskulturens roll i den processen. 

Skålén (2002) menar att den mening som de anställda tillskriver implementeringen av den nya 

arbetsmodellen blir avgörande för både mottagandet av den samt för hur resultatet kommer att 

bli. Det som är mest intressant i Skåléns avhandling, sett utifrån ett kulturperspektiv, är sättet 

på vilket han beskriver kulturens funktion. Som nämnts menar han att organisationskulturen är 

betydelsefull när det kommer till att förstå den mängden av mening som anställda i ett företag 

tilldelar nya idéer som förmedlas (Skålén 2002:12). I kombination med detta menar Skålén 

(2002:36-36) att även symboler är något som blir centralt i en kulturanalys, eftersom de 

symboler som upplevs som signifikanta för en individ också är de symboler som kommer att 

tillskrivas mening. Vidare menar han att symbolerna, som också kan förstås som kulturella 

uttryck, vägleder och rättfärdigar en individs handlingar (ibid.:37). Med andra ord kan en 

symbol (exempelvis en affärsidé) skapa en känsla av mening hos en individ och därigenom leda 

till en konkret handling. Detta resonemang bli essentiellt när det kommer till att undersöka i 

vilken mån kulturen kan få anställda på ett företag att exempelvis öka sin prestation eller känna 

tillhörighet i en specifik kultur, vilket ligger i linje med syftet i denna studie.  

Kulturperspektivet inom vården är något som också presenteras av Rytterström (2011) som 

undersöket vårdkulturens betydelse för vårdens praxis. Även Rytterström (2011:10) belyser hur 

kulturen inom vården präglas av en process kring att skapa mening och meningssammanhang 

som ska symbolisera hur vårdare ser på vården. Resultatet i den studien, som präglats av ett 
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hermeneutiskt perspektiv, är att kulturen som finns etablerad inom vården skapar 

grundläggande värden och en känsla av mening, som i sin tur influerar vårdens praxis 

(Rytterström 2011:36). Detta går i linje med den allmänna diskussionen som Skålén driver 

angående relevansen kring att känna mening, där meningen således både kan härstamma och 

uttryckas genom kulturen. Utöver detta menar både Skålén (2002) och Rytterström (2011), 

utifrån sina studier inom det offentliga, att det kan vara problematiskt för en kultur att få 

fullständig och gemensam verkan i en stor verksamhet som även präglas av många professioner.  

 

2.2 Kulturen är inte svaret på allt 

En intressant aspekt som lyfts fram i Skåléns (2002:34-35) avhandling är ett visst kritiskt 

perspektiv och förhållningssätt som bör iakttas vid kulturstudier som fokuserar på att undersöka 

hur pass effektivt det är att arbeta med en uppskattad kultur. Han menar att det ibland kan 

framställas en viss förenklad koppling mellan kultur och effektivitet. Det är nämligen svårt att 

skilja mellan effekter som skapats av en bra kultur och effekter som uppkommit av annat än 

kulturen. Samma sak gäller de signifikanta symbolerna, där det kan vara svårt att avgöra vilka 

symboler som faktiskt har en signifikant inverkan på tillskrivandet av mening. (ibid.). Detta 

perspektiv är något jag kommer att återkomma till i kapitlet som behandlar de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie. 

Ovanstående resonemang visar på en problematik att ta hänsyn till kring företagskultur på ett 

relativt generellt plan. En annan aspekt att fundera kring är hur det är för nya medarbetare att 

ta sig i en kultur och vad som händer om man upplever att man identifierar sig med denna eller 

inte. Porsfelt (2001) har i sin doktorsavhandling utfört en etnografisk studie på ett utvalt företag 

för att genom deltagande observationer undersöka hur kulturen påverkar nyexaminerade 

personer som kommer in och arbetar som trainees i ett företag med en etablerad kultur. 

Det intressanta med Porsfelts (2001) studie är att fokus ligger på att mötet med företaget och 

kulturen blir ett hinder som utvecklar en viss form av motstånd, vilket visar på att kulturen 

också kan vara något som skapar oreda, något som inte diskuteras i studien utförd av exempelvis 

Wildfire (2014) som främst fokuserar på de positiva faktorer som ett aktivt och prioriterat 

kulturarbete bidrar med. Detta hinder och motstånd uppstår när en person ”utifrån” kommer in 

i en kultur som redan är stark och etablerad. Porsfelt lyfter att trainee-personerna även möter 

många olika typer av kulturer på arbetsplatsen vilket jag dock inte förväntar mig uppleva i 
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denna studie. Med tanke på företagets storlek är sannolikheten inte särskilt stor att det finns 

utrymme till att utveckla sådana kulturer utan att ledningen snart skulle upptäcka detta. 

Porsfelt (2001:243-246) lyfter även fram hur en trainee utvecklar sin självidentitet i den rådande 

arbetsmiljön, närmare bestämt utvecklingen av organisationssjälvet. Denna identitet menar 

Porsfelt utvecklas och bemästras genom att identifiera de gränser som finns för en själv inom 

ramen för hur organisationen, och interaktionen inom den, ser ut. Det betyder också att denna 

identitet utvecklas i linje med vad som förväntas av en i sin roll, och blir på så vis ett resultat 

av att en person anpassar sig i sin roll. (ibid.). Utifrån ett kulturperspektiv blir detta intressant 

med tanke på att kulturen också påverkar hur individen utvecklar sin identitet, vilket kommer 

att presenteras närmare i kapitlet om teori. 

På senare tid har det blivit allt vanligare att företag marknadsför sig genom att belysa sina 

kulturella värderingar för att nya medarbetare ska attraheras och identifiera sig med kulturens 

som uttrycks. Thompson & McHugh (2009:174) menar att detta blir problematiskt på grund av 

att det snarare är företagets identitet och det rykte som präglar deras ”märke” som bidrar till att 

företaget blir framgångsrikt, inte kulturen. Detta innebär att det kan vara svårt att avgöra vad 

som är en konkret effekt av kulturen och vad som är ett resultat av något helt annat, vilket kan 

tolkas som att kulturens effekt både kan vara svår att definiera och kontrollera. Schein (2010:27) 

menar dessutom att företag som är väldigt starkt värderingsstyrda genom sin kultur kan skapa 

svårigheter och motsättningar om det skulle visa sig att värderingarna i fråga inte upprätthålls 

eller stöds i praktiken. För att knyta ihop forskningsfältet följer nedan en sammanfattning av 

den tidigare forskningen i relation till utgångspunkten i denna studie. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats går det att urskilja ett mönster att denna tenderar 

att fokusera på relativt stora organisationer med många anställda vilket kan betraktas som en 

forskningslucka som denna studie ämnar fylla. Troligtvis ter sig kulturen olika beroende på den 

studerade verksamhetens storlek då beslutsvägarna i en mindre organisation blir kortare och 

interaktionen mer påtaglig både medarbetare emellan och mellan medarbetarna och ledningen. 

I en större organisation kan kulturen sannolikt riskera att bli något mer diffust som 

kommuniceras från ledningsnivån men kanske aldrig når hela vägen fram och således blir 

mindre greppbart. Detta är sannolikt något som skett hos det företag som undersökts av Porsfelt 

(2001) där det beskrevs att flera olika kulturer hade bildats vilket kan skapa oreda för 
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nyanställda. Genom att studera ett mindre företag är förhoppningen med andra ord att kulturen 

blir tydlig för att uppnå möjligheten att utkristallisera dess faktiska och övergripande påverkan.  

Den tidigare forskningen visar utifrån Porsfelt (2001) att kulturen kan bli problematiskt för en 

person som inte identifierar sig med den eller kommer in ”fel” i den, vilket indikerar hur viktigt 

det är att arbetsgivare fokuserar på en tydlighet och gemenskap kring kulturen, samt att vid 

rekrytering få in personer som överensstämmer med den kultur som finns etablerad i företaget. 

Detta går i linje med den studie som Wildfire (2014) utfört där man menar att en tilltalande 

kultur är en nyckelfråga när det kommer till att attrahera nya medarbetare. Detta mönster har 

åtminstone visat sig aktuellt på den svenska arbetsmarknaden, en tendens som möjligtvis kan 

bli antingen bekräftad eller ifrågasatt även genom denna studie. Denna studie skiftar fokus från 

det generella och undersöker istället en specifik kultur med ambitionen att hitta de faktorer, 

eller specifika element, som gör att kulturen blir betydelsefull. Skålén (2002:36) menar i linje 

med detta att utmaningen vid kulturforskning är att hitta de symboler som upplevs signifikanta 

hos en viss individ, för att därigenom förstå vilken mening de kulturella symbolerna fyller. 

Sammanfattningsvis fokuserar tidigare forskning generellt på de positiva aspekter och 

möjligheter som förknippas med företagskultur och hur det går att arbeta med denna för att 

generera effektivitet. Det kritiska perspektivet bidrar till en tankeställare i form av att kulturen 

inte bör tolkas som något enbart positivt samt att vid studier av kulturer reflektera och ta hänsyn 

till på vilket sätt kulturen fungerar, men också hur den bör hanteras där det kan brista. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som presenteras i detta avsnitt och som kommer att användas för 

att analysera det kommande resultatet i denna studie är framförallt hämtade ur management- 

och organisationslitteraturen. Detta område erbjuder välutvecklade teorier kring kulturens 

beståndsdelar samt dess funktion och möjliga verkan. Teorierna som presenteras här behandlar 

även faktorer som mening, identitet och värde som kan härledas från kulturen och den 

interaktion som finns på arbetsplatsen varför teorier som behandlar just identitet och 

socialisation kommer att presenteras vilket även kommer att stärka den sociologiska prägeln på 

denna studie. Sammantagen kommer de teoretiska utgångspunkterna att fungera som 

vägledande verktyg för att undersöka hur kulturen uttrycks samt för att konkretisera hur 

kulturen uppfattas och därmed i vilken utsträckning den upplevs påverka det dagliga arbetet 
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hos den enskilde. Utöver detta kommer även en kritisk teori att presenteras för att visa på den 

motstridighet som finns och därmed etablera en mer omfattande förståelse genom att studera 

kulturen utifrån ytterligare en synvinkel.  

 

3.1 Scheins tre kulturnivåer  

Schein (2004:25) menar att organisationskulturen kan betraktas som att den består av tre olika 

strukturella nivåer, där nivåer refererar till hur pass synlig respektive nivå är för åskådaren. 

Denna teoretiska utgångspunkt kan därför vara behjälplig när det kommer till att skapa en större 

förståelse för kulturens beståndsdelar och tillika dess funktion och tillämpningsområden. Enligt 

Schein är kulturen något som organisationsmedlemmarna delar i form av djupgående och 

grundläggande antaganden och föreställningar. Kulturen kan därför delvis finnas omedvetet hos 

individen, men representerar genom sin karaktär det ”självklara” gällande hur organisationen 

uppfattar både sig själv och sin omgivning. (Clegg m.fl. 2007:288). De tre strukturella nivåerna 

innefattar både synliga och dolda aspekter och består av artefakter, vägledande värderingar samt 

grundläggande antaganden (Lindmark & Önnevik 2011:268).  

Att kulturen är flerdimensionell är något som överensstämmer med min bild av 

organisationskultur, då min erfarenhet är att kulturen till stor del består av, och kan uttryckas 

genom, både materiella och icke-materiella faktorer. Detta är en av anledningarna till intresset 

att studera en specifik kultur på detaljnivå för att på så vis undersöka dess faktiska betydelse. 

Nedan följer en presentation av Scheins tre strukturella nivåer mer ingående. 

 

3.1.1 Artefakter  

Artefakter är den yttersta nivån i Scheins teori och är därför den nivån som är lättast att 

observera och består av synliga kulturyttringar i form av klädsel, språk, arkitektur och det 

manifesta beteendet hos medlemmarna i organisationen (Granberg 2011:196). Artefakter är 

således både olika former av föremål samt vad människorna i en organisation säger och gör, 

och kan därför delas in i tre olika typer av artefakter för att ytterligare förtydliga dess innebörd 

(Lindmark & Önnevik 2011:268-269). En första indelning behandlar artefakter som fysiska 

föremål vilket kan vara föremål som företagets varumärke och logotyp eller byggnadens 

utformning. Även skriftligt material som finns hos företaget samt om man använder sig av en 

specifik klädkod eller uniform faller under denna kategori. En annan typ av artefakter är det 
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som man uttalar vilket både består av symboliska och historia berättelser samt hur de anställda 

använder sig av fackspråk, slanguttryck och humor. Den tredje och sista indelningen behandlar 

artefakter gällande människors beteenden vilket innefattar kroppsspråk, hur individer uttrycker 

sina känslor samt om chefen finns på plats på ”golvet” bland de anställda eller inte. (ibid.). 

Samtliga artefakter påverkar hur kulturen formas och är den yttersta och mest synliga nivån i 

Scheins teori och därför det som betraktaren lättast kan lägga märke till. 

Ovanstående indelning av artefakter kan även förklaras i form av manifestationer och därmed 

delas in i fysiska-, verbala- och beteendemässiga manifestationer (Hatch 2002:246-247). De 

fysiska innefattar all fysisk utformning som inredning och klädsel, de verbala ramar in den 

allmänna jargongen, berättelser och smeknamn, och de beteendemässiga är ceremonier, 

traditioner och belöningar. Innebörden av denna indelning är således densamma och bidrar till 

en förståelse gällande kulturens synliga, påtagliga och hörbara beteenden som bottnar i de 

kulturella värderingar och antaganden som är de resterande två nivåerna i Scheins teori. Något 

som bör poängteras är att artefakterna som följd av sin karaktär är det som objektivt är lättast 

att identifiera hos ett företag, och att det därför är viktigt att gå på djupet för att kunna identifiera 

den faktiska kärnan i kulturen. (ibid). Detta blir viktigt i denna studie då ambitionen är att hitta 

de element som upplevs betydelsefulla, vilka inte nödvändigtvis är de mest synliga aspekterna.  

 

3.1.2 Vägledande värderingar 

När det kommer till vägledande värderingar är dessa sådant som utgörs av mål, strategier och 

den verksamhetsidé som organisationen formar sitt arbete utifrån (Lindmark & Önnevik 

2011:269). Dessa värderingar som finns etablerande i en organisation är med andra ord det som 

blir vägledande för hur människorna i den handlar i olika situationer (Granberg 2011:196). Det 

kan också förtydligas att värderingar är sådant som ligger på en medveten nivå hos individen 

och skapar riktlinjer för de uttalanden och åsikter som kommer till uttryck i verksamheten 

(ibid.). På så vis är värderingar de sociala principer och standarder som i en specifik kultur 

anses ha ett särskilt inneboende värde för individen (Hatch 2002:245). Detta värde definierar 

vad medlemmarna i en organisation bryr sig om samtidigt som det även utgör grunden för vad 

som anses vara rätt och fel vilket leder till att det också blir en form av moralisk och etisk kod. 

Med detta sagt specificerar värderingarna det som anses vara viktigt i en organisation och är 

därför tätt sammankopplat med normer som i sin tur klargör vilket beteende som de anställda 

kan förvänta av varandra och vad som anses vara normalt. (ibid.:245-246). 
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3.1.3 Grundläggande antaganden 

De grundläggande antaganden som finns i en organisation är den tredje och därmed djupaste 

nivån av kulturen och betraktas därför som den viktigaste nivån eftersom att denna ligger till 

grund för hur både värderingar och artefakter utvecklas (Clegg m.fl. 2007:289). Denna nivå i 

Scheins teori är det som formar de världsuppfattningar, normer och föreställningar som finns 

hos organisationsmedlemmarna och på så vis styr deras beteende, dock utan att explicit 

uttryckas (ibid.) och dessa antaganden blir därför essentiella för kulturens utformning i stort. 

De grundläggande antaganden handlar därmed om de förhållningssätt som utvecklas av 

arbetsgruppen för att utföra arbetet men också för att lösa eventuella problem som kan uppstå 

gällande extern anpassning (Lindmark & Önnevik 2011:269). 

Schein (2004:30) menar att när en lösning på ett problem fungerar ett flertal gånger blir det i en 

förlängning taget för givet, vilket i sin tur leder till att värderingarna i en organisation gradvis 

rör sig från att vara ”endast” en värdering till att bli ett mer djupgående och grundläggande 

antagande. Dessa antaganden som etableras är således resultatet av värderingar som man 

lyckats implementera väl i organisationen (ibid.:31). Grundläggande antaganden är svåra att 

förändra och kan därför bidra med en negativ konsekvens i form av att 

organisationsmedlemmarna utvecklar en kognitiv form av försvarsmekanism och således får 

svårt att ta in information som går emot de rådande antagandena (ibid.:33). De grundläggande 

antaganden fungerar som en ”sanning” som, utan att ifrågasättas, genomsyrar kulturen i en 

given organisation och påverkar upplevelserna i den (Hatch 2002:242). 

 

3.2 Identitet och socialisation  

Den identitet som en individ besitter uttrycker en subjektiv upplevelse av vem man är som 

person, vilka värderingar man har och vem man vill vara. Identiteten styr därför våra tankar, 

känslor och värden i en specifik riktning. (Alvesson 2015:63). Identiteten hos en individ 

förutsätter dessutom att personen i fråga upplever en viss form av personlig mening och att 

någonting faktiskt berör en, för att tankarna, känslorna och värderingar ska riktas åt just det 

håller som identiteten överensstämmer med. Med detta förhållningssätt är det därför inte helt 

oväntat att den organisationskultur som finns etablerad i ett givet företag också påverkar hur en 

individ, som befinner sig i detta företag, identifierar sig själv och således utvecklar och formar 

den inneboende identiteten. (ibid.:62-64). 
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Socialisation kan, i detta avseende, även benämnas kultursocialisation vilket kan förstås som 

den process där medarbetarna i en organisation anpassar sig till den givna organisationens 

värderingar, normer och antaganden – på gott och ont (Kaufmann & Kaufmann 2010:367). 

Genom denna socialisationsprocess överförs kulturens önskade beteendemönster och 

tankesystem till medlemmarna i företaget och detta sker i samband med att personen i fråga 

identifierar sig med kulturen (ibid.). På så vis kan identiteten och socialisationsprocessen förstås 

som två mekanismer som samverkar i den process i vilken en anställd på ett företag blir 

mottaglig för kulturen som råder.  

 

3.3 Kulturens funktion bör tolkas med försiktighet  

De teorier som hittills presenterats visar på en viss gemensam tendens. Denna tendens menar 

jag grundar sig i att teorierna kan tolkas på så vis att när de beståndsdelar som beskrivits 

fungerar som planerat leder det till en positiv utveckling för företaget. Även bakgrunden och 

den tidigare forskning som presenterats visar att kulturen generellt är något som både förväntas 

finnas förgivettaget och implementerat i alla verksamheter, samtidigt som den allmänna 

uppfattningen verkar vara att kulturen oftast bör förstås som någonting positivt i sin utformning.  

Alvesson (2014) presenterar, i motsats till detta, en teori som går emot den kanske alltför 

optimistiska bilden av organisationskultur och ifrågasätter således detta med en mer kritisk 

utgångspunkt. Alvesson (2014:85-86) menar att det är tveksamt om särskilt många företag 

faktiskt präglas av att majoriteten av de anställda delar gemensamma föreställningar, värdering 

och normer som kulturperspektivet ger uppfattningen av. Därför hävdar han att kulturbegreppet 

i många fall kan vara missvisande i de fall då det talas om en enhetlig kultur som genomsyras 

av ett sammanhängande mönster i hela företaget. Ytterligare skepticism riktas åt att 

kulturbegreppet ofta lider av en brist på avgränsning och precision, varför kultur i en 

förlängning tenderar att bli en fråga om allt och ingenting, eftersom det kan belysa en så pass 

stor del av företaget – men samtidigt bli ganska brett och yvigt. (ibid.).  

 

3.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

De teoretiska utgångspunkter som presenterats kommer att användas i analysen för att söka 

mönster vad gäller både kulturens beståndsdelar och dess funktion. Det sistnämna är det som i 

slutändan är av störst intresse för att nå studiens syfte, men för att förstå vilka element av 
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kulturen som är till störst betydelse måste det undersökas hur den uttrycks och tillika uppfattas. 

Genom att studera identitets- och socialisationsprocessen är ambitionen att söka förståelse för 

hur kulturella faktorer kan få en person att uppleva att kulturen bidrar med en känsla av mening 

och tillhörighet. Det kritiska perspektivet kommer att appliceras för att hålla en neutral ställning 

och erbjuder ett förhållningssätt där det inte ska förutsättas att kulturen är något som finns 

förgivettaget för alla hos det undersökta företaget. Genom att applicera en teori av mer kritisk 

karaktär är förhoppningen även att lyckas distansera min egen relation till företaget.  

 

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som varit vägledande för denna 

studies utformning och utförande. Nedan presenteras därför allt från metodval, genomförande 

och bearbetning av resultat, till reflektioner kring etiska överväganden och avslutningsvis en 

redogörelse för de metodproblem och svårigheter som studien kunnat medföra.  

 

4.1 Val av metod 

För att försöka nå en förståelse för den subjektiva upplevelsen kring organisationskulturens 

betydelse i det dagliga arbetet har utgångspunkten för denna studie varit en kvalitativ ansats. 

Mer specifikt har insamlingen av data skett genom intervjuer med personer som arbetar på det 

utvalda företaget. Detta metodval har gjorts med anledning av att kvalitativa intervjuer skapar 

en förståelse genom att identifiera meningsstrukturer (Aspers 2011:160) vilket blir essentiellt 

här för att nå studiens mest grundläggande syfte som handlar om att just identifiera de delar av 

kulturen som upplevs extra betydelse- och meningsfulla. En kvalitativ ansats ifrågasätter 

dessutom förgivettagna antaganden genom att gå närmare det som studeras för att på så vis 

bättre förstå innebörden av det man vill komma åt (ibid.:14). Mer specifikt ämnar studien 

studera hur personerna på företaget resonerar och reflekterar kring sina handlingsmönster varför 

en kvalitativ metod är mer lämpad än en kvantitativ, där ambitionen snarare är att undersöka 

mängden och bredden av ett fenomen (Trost 2010:32). Eftersom att målet med denna studie är 

att söka förståelse kring vilka specifika element av kulturen som upplevs betydelsefulla på en 

given arbetsplats är en kvantitativ metod med andra ord inte lämpad för att fylla studiens syfte. 



17 
 

Vidare har intervjuerna som genomförts varit av en semi-strukturerad karaktär där frågorna som 

ställts till respondenterna i förväg har utvecklats med hjälp av en viss deduktiv och teoretisk 

baktanke (Aspers 2011:143). Denna typ av intervjustruktur erbjuder, som namnet indikerar, i 

första hand en struktur för att behålla det önskade spåret under samtalen, men även en viss 

flexibilitet eftersom det inte finns några svarsalternativ vilket tillåter fri tolkning och tillika 

svarsmöjlighet (Hjerm m.fl. 2014:150). Genom denna struktur i intervjuerna har ambitionen 

således varit att försöka styra respondenterna åt ett önskat håll, men bara i den mån att de 

fortfarande upplever att intervjun är öppen och utan försök att påverka deras svar. Ambitionen 

har också varit att skapa en avslappnad samtalsmiljö, där min uppgift har varit att fånga upp 

signaler men samtidigt hålla fokus på ämnet. Vidare har frågorna i intervjuguiden utvecklats 

med en fokus på kulturens betydelse, och guiden finns bifogad längst bak i studien, bilaga 1.  

 

4.2 Urval 

Urvalet i denna studie består av fyra personer där samtliga har arbetat (och fortfarande arbetar) 

på företaget under de senaste sex månaderna. Valet att inte intervjua helt nyanställda personer 

har gjorts med anledning av att dessa sannolikt inte har hunnit komma in i arbetsprocessen 

tillräckligt för att djupgående kunna reflektera kring kulturens betydelse på den arbetsplatsen.  

Två av de intervjuade personerna arbetar på företaget som rekryterare, den tredje arbetar som 

säljare och den fjärde personen är chef över samtliga rekryterare och sitter dessutom i 

ledningsgruppen för företaget. Eftersom ledningen, som tidigare framhållits, är nyckelpersoner 

när det kommer till implementeringen och upprätthållningen av en funktionell kultur har det 

varit ett medvetet val att intervjua en person därifrån med förhoppningen att nå ytterligare 

förståelse för kulturen. Urvalet har således präglats av ett bekvämlighetsurval, men med viss 

eftertanke. Urvalet representeras därmed av personer som i princip ”råkade” finnas tillgängliga 

på kontoret för intervju under den givna tidsram (Trost 2010:140). Dock, för att nå en viss 

bredd, har det varit ett medvetet val att intervjua personer från olika avdelningar och, som ovan 

nämnt, med olika befattningar. Detta val har gjorts med anledning av att målet vid en kvalitativ 

studie snarare är att finna unika fall än en generell tendens, varför det kan vara bra att söka en 

bredd hellre än att intervjua personer med precis likadana förutsättningar (ibid.:141). Värt att 

notera är även att tre av de fyra intervjuade personerna har studerat personalvetenskap och är 

därför mycket införstådda med vad ett kulturarbete kan innebära. Detta kan sannolikt ha en 

inverkan på hur de svarar på intervjufrågorna samt vilken syn de har på kulturens funktion. 
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Att urvalet endast bestod av fyra personer har varit på grund av tre huvudsakliga anledningar. 

Den ena anledningen är den begränsade tid som funnits till handa för denna studie, då fler 

intervjuer helt enkelt hade skapat mer tidspress än kvalité. Det andra argumentet för urvalets 

storlek är utifrån Trost (2010:143) som menar att ett litet urval är att föredra vid en kvalitativ 

studie, just för att undvika att materialet blir ohanterligt vilket gör det svårt att skapa sig en 

överblick samtidigt som det finns en risk att i sådant fall gå miste om avgörande detaljer. Ett 

tredje argument för urvalets storlek är att det efter fyra genomförda intervjuer inte upplevdes 

att någon nytt kom fram vilket sannolikt inte heller hade upptäckts genom en femte respondent. 

 

4.3 Förberedelser och praktiskt genomförande 

Eftersom jag själv arbetar på det företag som undersökts i denna studie har det varit väldigt 

oproblematiskt att komma i kontakt med verksamheten för att be om tillåtelse att utföra studien 

hos dem, vilket har underlättat i den förberedande fasen. Företaget har visat en positiv attityd 

mot studiens ämne och välkomnat den, varför förberedelserna främst har bestått av att planera 

in tider för intervjuer i respektive respondents kalender. Eftersom tiden för studien har varit 

begränsad var ambitionen att utföra intervjuerna på en och samma dag, vilket också blev fallet. 

Samtliga intervjuer utfördes i mindre samtalsrum på plats i företagets lokaler vilket upplevdes 

som bekvämt för respondenterna samtidigt som det gav en möjlighet att observera kontorets 

inredning och andra materiella symboler som kan vara kulturbärande i sin utformning. 

Intervjupersonerna kunde med fördel peka på, och hänvisa till, de materiella delar av kulturen 

som diskuterades och således mer specifikt utveckla sina svar. Eftersom jag själv arbetar på 

företaget var jag redan innan intervjuerna införstådd med hur kulturen symboliseras i lokalerna 

vilket kan göra att jag missat sådant som kanske hade noterats på en främmande plats. Vid 

intervjuerna var vi därför tydliga med att betona på vilket sätt kulturen uttrycks som om jag 

vore ny på platsen. Den medvetenhet jag hade om lokalernas utformning har lett till en 

möjlighet att kunna jämföra vad olika personer upplever mer eller mindre betydelsefullt. 

Vid inledningen av varje intervju presenterades praktisk information för att skapa en tydlighet 

och förståelse för studiens syfte men också för att förmedla en känsla av trygghet. Med 

anledning av detta förklarade jag de etiska aspekter som upplevdes relevanta att garantera, bland 

annat att deras namn kommer att fingeras samt studiens användningsområden. Samtalen 

började spelas in efter genomgången av dessa praktiska aspekter och därefter kombinerades 
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inspelningen med att stundtals notera vissa stödord kring sådant som upplevdes essentiellt eller 

extra relevant. De etiska aspekterna kommer att diskuteras mer ingående i nästa avsnitt.  

Under intervjuerna upplevde jag att samtalen blev mer öppna än jag hade förutsett med den 

semi-strukturerade intervjuguiden. Det skapades många mot- och följdfrågor som stod utanför 

guiden vilket troligtvis var med anledning av den avslappnade nivån vi kunde nå som följd av 

att vi är kollegor. Trots detta såg jag ändå till att ställa alla de frågor som arbetats fram i guiden 

till samtliga respondenter för att skapa lika förutsättningar för alla, men även för att inte gå 

miste om någon viktig fråga. Att intervjufrågorna blev mer öppna än förväntat upplever jag har 

varit positivt då tillåtelsen av denna relativa öppenhet skapade en möjlighet att få fram sådant 

som inte innefattades av frågorna och annars hade kunnat gå förlorat. Dock är det värt att notera 

att den arbetsmässiga relation jag har till respondenterna ändå kan ha påverkat intervjuerna, och 

att samtalen sannolikt hade haft en mer strikt karaktär om vi hade varit främmande för varandra.  

 

4.4 Etiska överväganden 

De etiska kraven har funnits närvarande under såväl förberedelserna och genomförandet som 

vid analysarbetet med anledning av att i största möjliga mån säkerställa att inga forskningsetiska 

principer riskerats (Aspers 2011:83). De etiska principer som tagits hänsyn till i denna studie 

är utifrån Vetenskapsrådets (2002:6) riktlinjer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning vilka sammanfattas i fyra huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Genom dessa principer har ambitionen varit att säkerställa ett riskfritt 

deltagande och därför har det kommunicerats till respondenterna både innan, under och efter 

intervjuerna att deras deltagande är helt frivilligt. I samband med detta ställdes även frågan 

huruvida jag fick deras godkännande att spela in intervjuerna, vilken även det var frivilligt. 

Frivilligheten skapar en möjlighet för respektive respondent att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Med hänsyn till informationskravet beskrevs studiens syfte vid 

inledningen av respektive intervju, vilket även bidrog med möjligheten att väcka ett intresse för 

studien. Det tydliggjordes även att det inspelade materialet endast skulle hanteras av mig, och 

att studien finns tillhanda om så önskas när den blivit färdigställd, för att på så vis garantera 

nyttjandekravet. När det kommer till konfidentialiteten fick respondenterna information kring 

att deras namn kommer att fingeras i det skriftliga materialet samt att personliga detaljer inte 

kommer att diskuteras. Kravet gällande konfidentialitet var dock det etiska krav som endast i 

begränsad mån kunde garanteras med tanke på företagets storlek vilket skapar en risk att i det 
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skriftliga materialet kunna urskilja vilka medarbetare som deltagit. Detta kommer att diskuteras 

med ingående längre ned i detta kapitel där eventuella metodproblemen presenteras. 

 

4.5 Bearbetning av resultat 

Mot bakgrund av den tidsram som funnits tillhanda för utförandet av denna studie, samt att jag 

utfört studien på egen hand, togs beslutet att inte transkribera intervjuerna fullständigt. Detta 

val gjordes efter en överläggning där det ansågs ta mer tid än vad det faktiskt skulle underlätta 

i analysarbetet. Istället har jag lyssnat igenom samtliga intervjuer och noterat både citat och alla 

de delar som upplevts relevanta. Detta har gjorts genom att skriva in svaren under intervjufrågan 

i intervjuguiden i den mån det varit möjligt. Övriga resonemang som uppdagats har noterats i 

ett separat dokument, för att även hantera det som kom fram utöver frågorna. Genom att hantera 

materialet på det här sättet har jag sparat tid och fokuserat på det essentiella i varje intervju 

istället för att transkribera varje ord i minsta detalj. Utifrån denna bearbetning har det sedan 

arbetats fram teman och mönster för att vidare kunna koda materialet någorlunda. Med tanke 

på att intervjuerna finns inspelade har det hela tiden funnits en möjlighet att gå tillbaka till dessa 

för att undersöka något närmare eller säkerställa ett resonemang. (Trost 2010:147-148). 

Bearbetning, analys och tolkning har arbetats fram med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar, vilket innebär en viss deduktiv ansats (Aspers 2011:192). Däremot har 

ambitionen varit att i viss mån även sätta teorierna i parentes för att inte låta dessa styra 

analysarbetet alltför mycket (ibid.:103) utan endast låta dem fungera som vägledande verktyg 

för att behålla fokus i presentationen och analysen av resultatet som helhet. Utifrån denna 

bearbetning identifierandes fyra teman som kommer att presenteras i resultatkapitlet.  

 

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Vid kvantitativa intervjuer talas det om reliabilitet och validitet när det kommer till verifiering 

av analysen och studien som helhet, något som vid en kvalitativ studie som denna inte blir lika 

användbart med tanke på hur metoderna skiljer sig åt. Det blir istället mer relevant att tala om 

faktorer som trovärdighet och tillförlitlighet. (Hjerm m.fl. 2014:81-83). Det blir med andra ord 

aningen problematiskt att vid kvalitativa intervjuer fastställa om frågorna exempelvis mäter 

samma sak med tanke på att personer använder sig av olika beskrivningar för att förklara sin 

upplevelse kring det som undersökts, varför det snarare har varit av större vikt att vara 



21 
 

uppmärksam på andra aspekter vid samtalen så som tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Trost 2010:131-132). För att garantera tillförlitlighet i en studie är det också viktigt att fokusera 

på objektivitet. Ambitionen är således att studien ska vara skriven på ett sådant sätt att läsaren 

upplever att resonemangen som förs är genomgående objektiva och att datainsamlingen har 

skett på ett relevant och adekvat sätt (ibid.:132-133). Som redovisats i avsnittet om praktiskt 

genomförande ställdes det många mot- och följdfrågor vid intervjuerna, vilka inte fanns med i 

intervjuguiden, vilket enligt Trost (2010:134) kan resultera i en större trovärdighet. Utöver detta 

ställdes samtliga frågor i guiden till alla intervjupersoner, för att bättre försäkra att varje intervju 

utfördes utifrån samma förutsättningar.   

Arbetet med denna studie har varken haft som utgångspunkt eller ambition att generera någon 

form av allmängiltigt resultat med ett stort generaliseringsanspråk. Det har sedan studiens 

inledande stadie funnits en medvetenhet att resultatet inte kommer att kunna generaliseras till 

en större population. Resultatet talar istället för detta specifika företag och deras förutsättningar, 

varför studien snarare blir en fallstudie utifrån just den undersökta verksamheten. Med en 

kvalitativ studie är, som ovan nämnt, syftet inte att generalisera och hitta stora mönster, utan 

snarare att undersöka det enskilda och unika (Trost 2010:141). Resultatet kan möjligtvis visa 

på en tendens hos företag som faller inom liknande ramar som det undersökta företaget. Dessa 

ramar är i sådant fall mindre företag inom bemanningsbranschen som fokuserar på att arbeta 

aktivt med organisationskulturen för det interna arbetet på kontoret. Dock, eftersom studien 

undersöker en mindre organisation, är det sannolikt att personligheterna inom denna spelar en 

roll för kulturen i stort, varför detta bör tas hänsyn till vid undersökning av kulturer generellt. 

  

4.7 Metodproblem 

Det främsta metodproblem som denna studie präglats av är det faktum att jag själv är anställd 

på företaget som undersökts och vad detta kan medföra både vid insamling och analys av 

materialet. Denna problematik har därför tagits hänsyn till kontinuerligt under studiens gång. 

En svårighet vid intervjuerna, som nämnt ovan, var hur jag skulle förhålla mig för att behålla 

ett neutralt förhållningssätt, med tanke på att det var mina egna kollegor som intervjuades. 

Samtidigt var ambitionen att agera förtroendeingivande för att respondenterna inte skulle 

uppleva ett behov att filtrera sina svar. I efterhand är upplevelsen att intervjuerna, trots vår 

arbetsmässiga relation, höll en professionell nivå vilket troligtvis underlättades av erfarenheten 

vi har från att hålla i intervjuer i vårt arbete inom bemanningsbranschen. 
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En annan problematik är att min ställning i studien överlag kan betraktas som partisk, men då 

jag endast arbetar deltid på företaget är jag inte en del av den ”dagliga” kulturen och sannolikt 

missar jag därför många faktorer kring kulturen. Min generella inblick i verksamheten skulle 

kunna betraktas som en möjlighet då det tillåter en förståelse för det respondenterna beskriver. 

Vid genomgången av resultatet och analysen av materialet har min ambition varit att hålla en 

så neutral ställning som möjligt, vilket kommer att tydliggöras i det kapitlet.   

Ytterligare en problematik har varit att undersökningen utförs på ett litet företag, vilket kan 

göra att resultatet upplevs som känsligt både för de inblandade och för verksamheten i stort. 

Detta leder också till svårigheter för min del att garantera anonymitet för de medverkande 

intervjupersonerna, vilket således har resulterat i att jag inte har kunnat utlova denna etiska 

forskningsaspekt. Utan större svårighet skulle samtliga på kontoret kunna ta reda på vilka som 

har deltagit som respondenter i denna studie. Denna problematik har dock i princip undanröjts 

då studien har diskuterats öppet på kontoret och frivilliga har anmält sitt intresse, vilket betyder 

att de flesta redan vet vilka som deltagit. Däremot har en viss anonymitet kunnat garanteras i 

den skrivna texten, eftersom det inte går att ta reda på vem som har sagt vad. 

Problemhanteringen har underlättats då både ledningen och de anställda har visat en öppenhet 

för studien och inte upplever det som känsligt att diskutera kulturen. Det har snarare uttryckts 

att studien kan hjälpa verksamheten att förstå kulturen bättre och hur den bör hanteras framöver. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras det resultat och tillhörande analys som arbetats fram utifrån materialet 

som samlats in genom de fyra intervjuer som behandlats i metodkapitlet. I kombination med att 

presentera det konkreta resultatet kommer även de teoretiska utgångspunkterna att 

genomgående belysas och appliceras i den mån de anses ha en relation till det som diskuteras. 

Som en avslutning presenteras ett avsnitt där resultatet knyter an till kapitlet som berört tidigare 

forskning med ambitionen att söka både samband och möjliga skillnader och på så vis redogöra 

för denna studies bidrag till det befintliga forskningsfältet. 

Studien har fokuserat på att undersöka både hur kulturen uttrycks på ett specifikt företag som 

eftersträvar en stark kultur samt vilka specifika element i just den kulturen som påverkar 

individen i det dagliga arbetet. Nedan kommer därför resultatet att presenteras utifrån fyra 

identifierade teman som arbetats fram utifrån bearbetningen av det materialet som samlats in. 
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Det första temat behandlar hur kulturen uttrycks och uppfattas på företaget. Resultatet inleds 

med detta tema dels för att skapa en förståelse för hur kulturen ser ut och ter sig på det 

undersökta företaget, men också för att ge en inledande bild av hur kulturen påverkar 

individerna i deras arbetsmiljö. Därefter följer de tre resterande teman som, utifrån olika 

perspektiv, visar hur kulturen påverkar det dagliga arbetet. Dessa tre teman behandlar hur 

kulturen upplevs påverka arbetsprestationen, hur kulturen kan bidra till en känsla av gemenskap 

och tillhörighet samt hur kulturen kan bli delar av en, eller prägla en hel, identitet. Fokus är 

med andra ord att finna de element som upplevs vara av signifikant värde för det dagliga arbetet 

för att således analysera kulturens betydelse och effektivitet.  

Respondenternas olika yrkesroller har inte upplevts avgörande för deras reflektioner och de 

kommer därför inte att särskiljas. För att ändå förtydliga arbetar respondent nummer ett och tre 

som rekryterare, respondent två som säljare och respondent fyra är rekryteringschef. Min 

relation till fältet kommer att belysas i den mån det upplevs relevant och därefter presenteras 

även övergripande tankar om kopplingen till företaget i studiens avslutande diskussionskapitel.  

 

5.1 Hur kulturen uttrycks och uppfattas 

Samtliga fyra respondenter är överens om att deras arbetsplats präglas av en tydlig kultur som 

genomsyrar hela verksamheten och det dagliga arbetet. Framförallt visar det sig att kulturen 

tenderar att uttryckas och uppfattas utifrån företagets fyra värdeord som fokuserar på resultat, 

kreativitet, ansvar och att man ska ha roligt tillsammans. Respondenterna menar dock att 

kulturen upplevs utgå från dessa värdeord och att de finns medvetet hos alla medarbetare och 

utgör en stomme i verksamheten, men att kulturen i stort snarare symboliseras genom de sociala 

relationer som finns på arbetsplatsen. De upplever att man, utifrån ett kulturperspektiv, ständigt 

strävar efter att gemenskap och en öppenhet sinsemellan ska prägla organisationen för att på så 

vis forma en trivsam miljö på kontoret.  

”Vi arbetar väldigt mycket utifrån våra värderingar, att man ska ha roligt, ta 

ansvar, leverera och vara kreativa. Men det jag tycker framförallt präglar kulturen 

är stämningen. Alla här upplevs som ”lika” och det är en väldigt platt organisation. 

Vi hjälper varandra och det är prestigelöst, man vill att andra ska lyckas och man 

är väldigt uppmuntrande och vi firar saker väldigt mycket. Man får göra fel också, 

det tycker jag är viktigt.” (Respondent 1) 
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Ovanstående citat visar hur respondenten värdesätter hur organisationen präglas av att alla 

kollegor upplevs som likställda och hur det prioriteras att både vara hjälpsam mot sina kollegor 

och fira varandras arbete, något som samtliga respondenter poängterar mer eller mindre 

genomgående i intervjuerna. Att kulturen upplevs som sprungen ur företagets värdeord tyder 

på att dessa symboliserar det klimat som man vill ska genomsyra det dagliga arbetet, något som 

respondenterna verkar uppskatta. De menar att värdeorden skapar en stabil grund att stå på, 

samt att alla är väldigt medvetna om vilka värderingar som ska prägla arbetet och skapa 

förutsättningar för att nå organisationens mål, men att vägen dit präglas av en prestigelös 

gemenskap. En respondent beskriver hur VD:n på företaget har sitt skrivbord precis som alla 

andra i det öppna kontorslandskapet och därför alltid finns nära till hands, samt att relationen 

sinsemellan är väldigt lättsam vilket symboliserar den vänskapliga kultur som präglar företaget. 

Det beskrivs även att kulturen kommuniceras redan vid en första anställningsintervju hos 

företaget vilket tyder på hur viktig kulturen är och samtidigt hur den prioriteras. 

Respondenterna upplever att ledningen har arbetat mycket med att etablera en stark kultur de 

senaste två åren, något som upplevs har förstärkt det interna arbetet på kontoret och resulterat i 

ett framgångsrikt kulturarbete som nu upplevs naturligt hos de som varit anställda under denna 

utvecklingsperiod. En respondent förklarar att kulturarbetet har varit nödvändigt för att komma 

dit de befinner sig på marknaden idag och att det märks en skillnad i stämningen som 

genomsyrar det dagliga arbetet nu jämfört med för ett par år sedan. 

”Vi har jobbat mycket med kulturen de senaste två åren och senaste året tycker jag 

verkligen att det har blivit skillnad. Idag kan man till och med beskriva varandra 

genom våra värdeord och då tycker jag att vi har kommit ganska långt, när det 

känns naturligt att hänvisa till kulturen i hur vi är mot varandra.” (Respondent 3) 

Respondenten förklarar att det ofta förekommer att man tilltalar sina kollegor genom att hänvisa 

till kulturen. Exempelvis, om någon kollega visar ett stort ansvar eller levererar väldigt bra en 

dag, är det vanligt förekommande att man lyfter varandra genom att belysa hur det stärker 

kulturen generellt. Detta resonemang visar, i linje med den andra nivån i Scheins kulturella 

byggstenar, hur de vägledande värderingarna i organisationen är väldigt starka på den här 

arbetsplatsen. De vägledande värderingarna förväntas enligt Schein (2004) befinna sig på en 

medveten nivå för att således skapa riktlinjer i det dagliga arbetet och samtidigt fungera som en 

moralisk och etisk kod, något som blir väldigt tydligt utifrån hur respondenterna reflekterar om 

den kultur som finns etablerad hos dem. Med tanke på att respondenten uttrycker det som 

naturligt att tilltala varandra genom företagets värdeord och värderingar visar detta på en 



25 
 

tendens att de vägledande värderingarna även har rört sig mot den tredje nivån i Scheins teori 

som innebär grundläggande antaganden. Schein (2004) menar att en värdering blir ett 

grundläggande antagande när det har lyckats implementeras väl i individen, något som 

bekräftas ha inträffat i detta avseende. 

Två gånger om året delar ledningen ut kulturpriser till de medarbetare som upplevs ha varit 

viktiga kulturbärare den senaste tiden. Detta menar respondenterna görs med anledning av att 

visa vikten av deras kulturarbete samt att lyfta de personer som bidrar till att verksamheten har 

den kulturella prägel som eftersträvas. Det råder dock en viss delad mening kring hur viktigt 

det upplevs att ta emot dessa priser, något som respondenterna menar kan vara en 

personlighetsfråga. Samtliga respondenter upplever att kulturen är viktig och är således måna 

om att leva efter den kultur som finns på företaget, men att få ta emot priserna tilltalar 

respondenterna lite olika beroende på hur viktigt man tycker det är att bli uppmärksammad på 

det sättet. En respondent menar att detta är en stark motivationsfaktor i det dagliga arbetet. 

”Det är absolut en morot för mig att få ett kulturpris, men det är nog personligt hos 

mig. Vi firar väldigt mycket här och man ger mycket av sin personlighet. Alla kanske 

inte drivs lika mycket som jag av att vinna priser och utmärkelser. Men eftersom 

organisationen visar hur viktigt det är blir det också naturligt att anamma det desto 

längre man är i organisationen.” (Respondent 4) 

Att man som medarbetare blir mer involverad i kulturen desto längre man är en del av den är 

något som samtliga respondenter är överens om. Dock är de även överens om att nyanställda 

snabbt blir en del av kulturen och att det är viktigt att man upplever att kulturen tilltalar en, 

något som kommer att diskuteras längre fram i avsnittet om identitet. Angående kulturpriset är 

det troligtvis ett mål hos ledningen att samtliga medarbetare ska uppleva en viss motivation 

kring att bli tilldelad ett sådant pris. Vid sådana typer av prisutdelning bör man dock se upp 

med att ingen känner sig missunnad och att priserna då resulterar i en motsatt effekt på kulturen. 

Företaget i sig är väldigt resultatorienterat och internt på kontoret arbetar man både med 

försäljning mot kunder och med att tillsätta de tjänster som finns utannonserade. Verksamheten 

präglas därför av tydliga mål vilka firas varje gång de uppnås. En respondent förklarar att en 

uttalad del av deras kultur är att det ska diskuteras mycket affärer i landskapet för att lära sig av 

varandra och skapa ett ”affärstänk”. Det visar sig dock att det gärna finnas en balans mellan att 

diskutera affärer och mer avslappnade saker för att bryta av allvaret. Respondenten menar att 
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det blir en motivationsfaktor att prata mycket affärer i landskapet och kulturen blir därmed ett 

redskap och en nyckel för att nå de målen som är uppsatta. 

”Jag upplever att vi mer och mer har rört oss mot en säljkultur, och att det idag är 

en uttalad säljkultur. Vi har tävlingar, vi sätter upp dagliga mål, vi firar framgång 

och våra värdeord sitter på väggarna. Vi har nästan alltid en större tävling igång 

mellan kontoren i Sverige och jag upplever att den (kulturen) verkligen är präglad 

av sälj och prestation.” (Respondent 3)  

Citatet ovan beskriver, utöver det resultatfokus som kulturarbetet vill främja, hur företaget har 

valt att belysa sin kultur genom tavlor på väggarna som beskriver den kultur som eftersträvas. 

Respondenterna menar dock att dessa tavlor inte påverkar dem nämnvärt i det dagliga arbetet, 

utan att det främst är genom relationerna på kontoret som kulturen uttrycks och upplevs. Med 

hänsyn till Scheins tre kulturella nivåer visar detta en tendens på att respondenterna upplever 

artefakterna i form av fysiska föremål som minst betydelsefulla i det dagliga arbetet. Artefakter 

är det yttersta stadiet i Scheins teori vilket därför indikerar att denna organisation generellt rör 

sig bland de mer centrerade och djupare nivåerna där man vill komma åt värderingar och 

grundläggande antaganden. Utifrån hur respondenterna resonerar kring de symboler som fysiskt 

uttrycks på kontoret är de materiella artefakterna snarare till för att visa upp kulturen för 

utomstående, och intervjuerna visar därför att kulturen befinner sig på en väldigt medveten nivå 

där värderingarna har blivit internaliserade i medarbetarna. Artefakter består dock av mer än 

bara fysiska föremål då det även innefattar explicita beteenden och den verbala jargongen på 

företaget. De synliga beteenden och sättet man pratar på varandra i den här kulturen visar dels 

att respondenterna upplevs uppskatta hur dessa artefakter är utformade hos dem, samtidigt som 

det visar att man arbetar aktivt med dessa synliga kulturyttringar och inte tar dem för givet.  

Utifrån hur respondenterna resonerade under intervjuerna upplevs kulturen finnas relativt 

självklart hos dem och medarbetarna verkar dela många grundläggande antaganden, vilket är 

den ”innersta” nivån utifrån Scheins teori och som indirekt sätter ramarna för hur resterande 

kulturnivåer ter sig. Genom det kulturarbete som finns etablerat upplevs respondenterna ha 

anammat kulturen så pass att den överensstämmer med deras verklighetsuppfattning. En av de 

fyra respondenterna poängterade dock under intervjun att kulturen främst märks då stämningen 

inte är på topp eller om energin på kontoret är låg. Respondenten förklarar att:  

”Jag märker framförallt av kulturen när det är svackor i den. I normal-läget är det 

vinstdrivande och vi peppar varandra – och då tänker man inte på det så mycket – 



27 
 

men när man framförallt tänker på det är när det känns som att något saknas eller 

är fel, när man är lite sluten och inte pratar så mycket. Annars präglas ju kulturen 

av mycket prat och glädje.”(Respondent 2) 

Detta visar att medarbetarna arbetar relativt naturligt genom kulturen när den är som bäst, vilket 

tyder på hur inarbetad den är i organisationen. Dock visar det även hur känslig verksamheten 

är för att förlora den kulturella styrkan som finns och att verksamheten i princip är beroende av 

ett bra kulturellt klimat för att nå de resultat som eftersträvas. Samma respondent menar även 

att man inte borde prata alltför mycket om kulturen, utan istället kommunicera den relativt 

sällan för att därefter låta den växa och etablera sig själv för att nå en naturlig känsla kring 

kulturen. I motsats till detta upplever två av de fyra respondenterna att kulturen gärna får bli 

ännu tydligare och arbetas med ännu mer än det görs idag. Det rådes således en viss 

motstridighet kring på vilket sätt kulturen bör kommuniceras, där en respondent menar att 

kulturen känns mer genuin och bekväm om den inte kommuniceras för ofta, medan två andra 

respondenter gärna ser att den kommuniceras mer för att bli tydligare och ännu starkare. 

”När det gäller kultur så kan man ju prata hur mycket som helst om det, men det 

handlar i slutändan om hur man beter sig, och hur man är, därför är det kanske 

viktigare att visa genom praktiskt beteende – istället för att bara säga att vi borde 

ha en bättre kultur.” (Respondent 2) 

Respondenten menar att ledningen och närmaste chefer inte alltid ska behöva påminna om 

kulturen, utan att den istället ska få gro genom de relationer som finns för att upplevas naturlig. 

Detta visar på en tendens att den tredje nivån, de grundläggande antaganden som finns i 

kulturen, skiljer sig lite mellan respondenterna. Detta kan sannolikt påverka hur respondenterna 

både anammar och utvecklas i den kultur som finns, eftersom denna grundläggande nivån 

påverkar hur kulturen kommer att uttryckas. Den oenighet som förmedlas kan på sätt och vis 

även gå i linje med det som Alvesson (2014) belyser i sin teori där han ställer sig frågade till 

om det går att fastställa att det finns en enhetlig kultur som genomsyrar hela verksamheten. 

Eftersom företaget som undersöks i denna studie är relativt litet verkar kulturen finnas på en 

medveten nivå hos medarbetarna, men vissa oenigheter visar sig ändå finnas. På ett större 

företag är det därför troligtvis en risk att sådana mindre motstridigheter kan resultera i att det 

påverkar kulturen, men på ett mindre företag som detta tolkar jag det, utifrån intervjuerna, som 

att man istället väljer att anpassa sig och bortse från ”småsaker”.  
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Sammanfattningsvis uttrycks och upplevs kulturen främst genom de sociala relationer som 

finns inom företaget samt att man fokuserar på att fira både sin egen och framförallt andras 

framgång, något som kommer att diskuteras mer ingående längre fram i detta kapitel. Kulturen 

präglas av att glädje och trivsel ska genomsyra arbetet, att det är högt i tak samt att det i 

landskapet kan diskuteras både privata och affärsmässiga ämnen, så länge pratet resulterar i en 

arbetsglädje och ett engagemang. Denna beskrivning stämmer överens med min inblick i 

verksamheten, och för att bättre förstå kulturens funktion kommer följande tema att fokusera 

på betydelsen för prestationen. Det är tydligt att kulturen kan skapa en trivsam arbetsmiljö, men 

i det följande avsnittet är ambitionen att tydligare beskriva dess faktiska inverkan på arbetet. 

 

5.2 Kulturens betydelse för individens prestation 

Som diskuterats både i det inledande kapitlet samt under genomgången av den tidigare 

forskningen är prestationen något som förväntas stiga som följd av ett aktivt och positivt 

kulturarbete. Respondenterna reflekterade mycket under intervjuerna kring hur kulturen 

påverkar deras arbete, mål och resultat varför ett av de teman som arbetats fram utifrån 

intervjuerna därför kom att fokusera mycket på just prestationen. Det kan vara lätt att utan 

närmare reflektion bara anta att prestationen i stort är sprungen ur en framgångsrik kultur, vilket 

bland annat Alvesson (2014) som presenterats i kapitlet och teori ställer sig tveksam till, varför 

ambitionen här är att belysa mer specifikt på vilket sätt kulturen i sådant fall påverkar 

prestationen. Målet är därför att presentera och analysera kring vilka specifika delar av kulturen 

som visade sig ha störts inverkan på det dagliga arbetet när det kommer till själva prestationen.  

En faktor som lyftes av samtliga respondenter och som upplevdes väldigt viktig och avgörande 

för det dagliga arbetet var det faktum att verksamheten strävar efter en kultur där man ständigt 

uppmärksammar och firar varandras prestationer. Det visade sig genom intervjuerna att detta 

är något som verkligen påverkar hur man uppnår sina mål och samtidigt hur motiverad man blir 

på vägen dit. En respondent förklarade följande: 

”En viktig och rolig del i vår kultur är att vi alltid firar varandras framgångar – 

och att vi alltid gläds med varandra – vilket är väldigt genuint här. Jag tror att det 

är ganska unikt att ha det så och det gör det väldigt roligt att vara på jobbet. Det 

gör en också väldigt motiverad att uppnå sina mål, för att man vet hur det kommer 

att firas och vilken energi man får av det.” (Respondent 3) 
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Respondenten menar att det genuina sätt på vilket de firar varandras framgångar är en viktig 

del av kulturen som upplevs bidra till prestationen hos medarbetarna i stort. Samma respondent 

förklarar att kulturen hjälper till att skapa ett engagemang för företaget vilket i en förlängning 

bidrar till att man vill prestera för att bidra till helheten. Respondenten menar därför att det är 

viktigt att man upplever att man motiveras av att prestera för att även uppleva att man kan ta 

stöd i kulturen och att den bidrar till den individuella prestationen. Detta positiva resonemang 

kring att fira framgångar är något som återfinns hos samtliga respondenter. Det visar sig även 

att en annan faktor, i kombination med detta, är att det ständigt finns en öppenhet för att prata 

med varandra och hålla igång ett ”surr” i landskapet. En respondent beskriver följande: 

”När kulturen är bra och målen nås, då har vi verkligen pratat med varandra och 

aldrig varit tysta. Vi peppar varandra, applåderar och pratar affärer. Det hjälper 

mig verkligen, det blir roligt samtidigt som det också ger resultat.”(Respondent 2) 

För att prestera bra menar respondenten att det krävs en hög energi och att man, i kombination 

med sitt faktiska arbete, också fokuserar på att prata aktivt med sina kollegor för att hålla 

energin och humöret uppe, något som lyftes i ovanstående avsnitt om hur kulturen uttrycks på 

kontoret. Det framhålls också att detta är något som både ledningen och alla chefer som befinner 

sig på kontoret verkligen förespråkar då det med tiden har visat sig leda till goda resultat vilket 

uppskattas av både medarbetare och verkställande chefer. 

En annan respondent lyfter ansvarskänslan som en viktig faktor för att prestera bra i det dagliga 

arbetet. Respondenten menar att kulturen präglas av en känsla av ”frihet under ansvar” och att 

detta verkligen känns i den kultur som finns på kontoret. Samma respondent menar även att den 

kulturen som genomsyrar verksamheten skapar en stolthet över att vara en del av den, vilket 

också påverkar resultatet i det långa loppet. Respondenten uttrycker följande kring hur kulturen 

hjälper en att prestera: 

”Dels upplever jag en ansvarskänsla, att jobbet upplevs som viktigt och att man 

verkligen vill göra bra resultat och är mån om att andra också gör det. Jag känner 

en yrkesstolthet och det är roligt att alla är så engagerade. Det är viktigt i mitt 

arbete att vi har kul, att det är lättsamt och att vi firar saker.” (Respondent 1) 

Utifrån Scheins teori om artefakter kan detta, återigen, tolkas som att det viktigaste delarna 

gällande artefakter är sättet på vilket man pratar med varandra och det beteende som präglar 

verksamheten. Under intervjuerna var det ingen respondent som nämnde artefakter i form av 

fysiska föremål som motivationsfaktor. En artefakt i form av ett fysiskt föremål skulle, utifrån 
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detta företag, kunna vara den inredning som finns är faktumet att en respondent beskrev att de 

har en tydlig klädkod som alla ska följa. Klädkoden består av att man ska klä sig i kontorskläder 

och därför accepteras inte ljusa jeans och vardagliga sneakers-skor. Respondenterna är överens 

om att klädkoden inte påverkar dem nämnvärt, dock är en respondent tydlig med att klädkoden 

skapar en gräns mellan arbete och fritid vilket gör att respondenten känner sig professionell i 

sin klädkod vilket sannolikt påverkar prestationen även om det är på en relativt omedveten nivå. 

En annan respondent beskriver hur det kan vara svårt att ibland bidra till kulturen och leva upp 

till det ”kulturella beteende” som förväntas när man har en lite tyngde period i sitt arbete. 

Respondenten menar dock att kulturen ändå indirekt bidrar till förhöjd prestation genom de 

relationer som finns på kontoret då personen får stöd av sina kollegor när arbetet upplevs tyngre: 

”Man har ju lite flås i nacken och känner en viss press. Om man vet vid veckans 

slut att man är en bit från målet så är det kanske svårt att leva upp till den goda 

kulturen när man känner stress, osäkerhet, oro... Men samtidigt kan det också 

sporra en, och då tar man hjälp i den kulturen som byggts upp i den relationen som 

man har med sina kollegor och visar att man också kan leverera.” (Respondent 2) 

Det kan således tolkas som att det, i en verksamhet där kulturen ska vara stark och tydlig, kan 

upplevas som lite problematisk att leva upp till om man har en lite tyngre period. Detta verkar 

åtminstone vara något som kan upplevas hos personer som arbetar med den rena försäljningen. 

En annan respondent håller med om att det kan vara svårt att vara en bra kulturbärare vid stress, 

men att det inte upplevs som jobbigt utan mer som en vilja att ha tid att bidra mer till kulturen. 

Det visar sig sammanfattningsvis att de element inom den undersökta kulturen som upplevs 

påverka prestationen främst är att det uppmärksammas och firas då man presterar. Det tyder på 

att respondenterna finner en motivation genom det engagemang och den energi som präglar 

kulturen. Utöver detta är ansvarskänslan och stoltheten i sitt yrke något som förhöjer 

prestationen, samt att kulturen och främst relationerna i den fungerar som stöttepelare och kan 

hjälpa en tillbaka från en svacka.  

 

5.3 Kulturen bidrar till gemenskap och tillhörighet 

Ovanstående avsnitt beskriver hur kulturen påverkar individen att prestera bättre i det dagliga 

arbetet utifrån hjälpmedel och motivationsfaktorer som kan härledas till kulturen. Intervjuerna 

visar också en tendens att denna förhöjning i prestationen till stor del går att härleda till den 
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gemenskap och tillhörighet som företagskulturen bidrar till. Den arbetsglädje som 

respondenterna uttrycker menar samtliga framförallt grundar sig i den gemenskap som präglar 

deras arbetssätt samt hur de pratar med varandra och ständigt lyfter upp varandras arbete och 

prestationer. I en förlängning är därför samtliga respondenter överens om att gemenskapen är 

en stark drivkraft mot både ens individuella mål och de övergripande mål som organisationen 

har. Det har varit en tunn linje att dra mellan vad som är ett resultat av kulturen och vad som 

kan vara ett resultat av annat, vilket går att härleda till den problematik som Alvesson (2014) 

belyser i sin teori där han menar att kultur kan bli en fråga om ”allt och inget” när det finns 

brister i både precision och avgränsningar i vad som innefattas av kultur. Ambitionen har därför 

varit att koncentrera kulturen för att hitta vad den framförallt bidrar till. Intresset för denna 

studie grundas just i förhoppningen att reda ut kulturens faktiska betydelse vilket indikerar att 

det kan vara svårt att precisera en kultur, även om man som jag arbetar i en stark sådan. 

Under intervjuerna ställdes därför frågan relativt specifikt gällande vilken del av kulturen som 

respondenterna själva upplever vara den delen som väger tyngst när det kommer till kulturens 

betydelse i det dagliga arbetet. Samtliga respondenter beskrev gemenskaper och den tillhörighet 

som skapas genom de relationer som finns på kontoret som mest betydelsefulla. Mer specifikt 

menar de att kulturen präglas av en öppenhet och glädje till både varandra och arbetet som 

bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen överlag, vilket beskrevs inledningsvis i detta 

kapitel om hur kulturen uttrycks. Den gemensamma uppfattningen visade sig därför vara att 

kulturen framförallt synliggörs och blir betydelsefull genom deras relationer.  

”För mig är det viktigt med en stark kultur för att jag upplever att det framförallt 

skapar en gemenskap, och en bra gemenskap på arbetsplatsen är viktigt för att det 

ger mig energi och jag blir motiverad. För mig skapar kulturen även en samsyn – 

om det är något som organisationen visar är viktigt så blir det också viktigt för 

mig.” (Respondent 4) 

Citatet beskriver tydligt hur respondenten upplever att de relationer som formas genom den 

kultur som finns på kontoret är en bidragande orsak till den motivation som kan upplevas. Med 

tanke på att företaget präglas av ett fokus på mål och resultat är det sannolikt att cheferna är 

väldigt måna om att både hitta och behålla motivationen hos sina medarbetare, vilket utifrån 

intervjuerna i denna studie främst står att finna i gemenskapen. Utifrån hur respondenterna 

beskriver gemenskapen och tillhörigheten är detta något som redan finns och man pratar därför 

om det som något man har, snarare än som en strävan. Viktigt för företaget generellt är därför 
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att fokusera på att värna om den gemenskap som finns, då respondenterna upplevs uppskatta 

att det prioriteras i kulturen idag, för att inte riskera att förlora styrkan i kulturens betydelse. 

Ur ett teoretiskt perspektiv visar detta fokus på gemenskap att respondenterna upplever kulturen 

som tämligen befäst på Scheins samtliga tre kulturella nivåer. Det som återigen utelämnas i 

diskussionen är artefakter i form av fysiska föremål. Artefakter genom det verbala och genom 

beteenden kan dock förstås som betydelsefulla artefakter, men troligtvis befinner sig 

gemenskapen och tillhörigheten även på de mest grundläggande nivåerna. Om gemenskapen är 

befäst i de grundläggande antaganden och de vägledande värderingarna, vilket de sannolikt är 

eftersom respondenterna uttrycker denna känsla som så pass viktig, kommer de att prägla 

kulturens alla tre nivåer. Det blir även en fråga om identitet och socialisation i den mån att 

respondenterna beskriver att de upplever en tillhörighet i sin arbetsmiljö på grund av den 

gemenskap som finns. Detta tyder på att individerna upplever en känsla av mening, vilket 

påverkar deras process i att identifiera sig med både kulturen och företaget. Genom att 

respondenterna upplever denna känsla kommer de, utifrån ett teoretiskt perspektiv, även att bli 

mer mottagliga för kulturen som råder – vilket resultatet tydligt indikerar att de gör. En 

respondent uttrycker följande kring vad som är viktigast med kulturen, där det återigen blir 

tydligt att just de fysiska föremålen troligtvis påverkar kulturen i väldigt liten utsträckning:  

”Kulturen här består, enligt mig, av de relationer man har på arbetsplatsen. Det 

vill säga de relationer man har med sin avdelning – mer än nåt annat som till 

exempel dom ledord som finns på väggarna –  relationerna och hur man pratar mot 

varandra är kultur för mig och det som utmärker kulturen här.” (Respondent 2) 

Respondenten beskriver vidare att det är genom kulturen och gemenskapen som man finner den 

kraft och glädje som behövs för att prestera som man själv önskar. Respondenten menar att alla 

på kontoret är medvetna om den press som kan finnas när det kommer till att nå sina resultat, 

men att kulturen tillåter dem att ha kul på vägen och hjälpa varandra att nå sina mål. Kulturen 

präglas därför till stor del av en gemenskap snarare än att fokusera på den individuella 

framgången. Detta blir tydligt även utifrån en annan respondent som beskriver kulturens 

betydelse på följande sätt: 

”Tillhörigheten är viktigast för mig. Jag tror att jag hade presterat ungefär lika 

mycket utan en stark kultur eftersom jag har en hög grundläggande princip och 

press på mig själv naturligt. Jag tror att kulturen snarare bidrar till det 
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gemensamma för mig, och stämningen det skapar och känslan av 

tillhörighet.”(Respondent 1) 

Citatet blir intressant eftersom respondenten i princip bekräftar att gemenskapen är en den i 

särklass viktigaste delen av kulturen för att uppleva en trivsel och engagemang i sitt arbete. Det 

viktigaste för respondenten är således upplevelsen kring att känna att man identifierar sig med 

den arbetsplatsen man befinner sig på. Det blir tydligt även genom en annan respondent:   

”Främst är det nog för att jag känner en tillhörighet och för att jag trivs väldigt 

bra i vår kultur, sen tror jag att om man trivs väldigt väl på en arbetsplats, om man 

tycker att det är kul att gå till jobbet och man trivs med sina kollegor, så tror jag 

att det generar bättre prestation på lång sikt, men individuellt känner jag främst av 

tillhörighet.” (Respondent 4) 

Respondenten upplever att tillhörigheten är det som blir mest markant i kulturarbetet 

överlag, men att det indirekt även leder till produktivitet och resultat vilket vid intervjun 

diskuteras vara det grundläggande syftet med kulturarbete överlag. Vidare beskrivs 

gemenskapen framförallt präglas av det som presenterades i det inledande avsnittet där 

det beskrevs att det finns ett fokus på att lyfta varandras framgångar vilket görs på ett 

genuint sätt. Företaget är även måna om att stärka det kulturella arbetet genom olika 

tillställningar där kulturen ofta diskuteras.  

Sammanfattningsvis visar detta tema i resultatet att kulturen som finns etablerad på detta 

företag är väldigt stark och betydelsefull när det kommer till att uppleva en gemenskap 

och tillhörighet. Samtliga respondenter förmedlar att denna aspekt av kulturen är det som 

framförallt utmärker deras kultur samt påverkar dem i det dagliga arbetet.  

 

5.4 När kulturen blir en identitet  

I kapitlet som behandlar de teoretiska utgångspunkterna för den här studien presenterades en 

teori om identitet och socialisation vilket utifrån intervjuerna visade sig vara två viktiga 

aspekter inom kulturarbetet på den här arbetsplatsen. Respondenterna upplever att de själva 

identifierar sig med kulturen de befinner sig i, samt att de succesivt har socialiserats in i den, 

varför de även upplever att det avgörande att man som anställd identifierar sig med kulturen, 

både för att arbeta framgångsrikt inom den men också för att bli en långvarig medarbetare. 

Uppfattningen är således att en person som inte identifierar sig med kulturen förr eller senare 
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kommer att söka sig vidare till en ny arbetsplats, eller helt enkelt inte passa in i företaget 

generellt. En respondent förklarar att det sannolikt blir extra viktigt att man identifierar sig med 

kulturen i ett företag som detta, som är förhållandevis litet, där man arbetar tätt inpå varandra 

och kulturen förmedlas uppifrån som väldigt viktig. En respondent uttrycker sig som följande: 

”Man formas efter där man befinner sig. Jag kan bara jämföra med min gamla 

arbetsplats som inte alls hade en lika stark kultur, vilket fick mig att söka mig bort. 

Jag trivs där det finns delade värderingar och det förstår jag nog ännu mer nu när 

jag arbetar i den här organisationen. Jag förstod kanske inte att det var en sådan 

här kultur jag strävade efter innan jag hamnade här, men om jag någonsin byter 

arbetsplats igen kommer att jag verkligen att värdesätta kulturen.” (Respondent 4) 

Respondenten menar att denna arbetsplats har utvecklat en förståelse för hur viktig kulturen 

kan vara för att en person ska bli långvarig i en organisation, däremot är det inte säkert att man 

upplever detta förrän man upplevt det motsatta. Den teori som beskriver kultursocialisation som 

presenterats i denna studie refererar till den processen där de beteendemönster och tankesystem 

som önskas finnas i kulturen överförs till individen, vilket sker i samband med att individen 

upplever en identifikation med kulturen i fråga. Det blir tydligt utifrån hur respondenterna 

resonerar att denna process har ägt rum vilket således kan tolkas som att implementeringen fått 

önskat resultat och att medlemmarna i organisationen anpassat sig till företagets värderingar 

och antaganden. Det visar sig därmed ytterligare en gång att respondenterna har internaliserat 

de vägledande värderingar som diskuterats utifrån Scheins teori och även omvandlat dessa till 

grundläggande värderingar. Ytterligare en respondent uttrycker liknande tankar: 

”Vi delar framgång väldigt mycket och trivs man inte i en organisation där man 

gör det söker man sig nog vidare efter ett tag […] och därför tror jag att det är 

viktigt att man, i en organisation som har en väldigt utpräglad kultur, också 

rekryterar individer som passar in i den kulturen, för annars kan det nog bli en 

krock.” (Respondent 4) 

Detta resonemang är en uppfattning som återfinns hos tre av de fyra respondenterna. De tre 

respondenterna reflekterade fritt kring detta utan att någon fråga ställdes. Deras uppfattning är 

att en person som inte trivs i den kulturen som finns på kontoret inte heller kommer att leverera 

resultatmässigt, eftersom att kulturen är en så pass stor del av det dagliga arbetet. Detta tyder 

på hur viktigt det verkar vara att de anställda upplever att deras personliga värderingar 
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överensstämmer med organisationens och att den kultur som finns på den arbetsplats man 

befinner sig på är formad på ett sådant sätt som passar ens personlighet.  

En respondent menar att både beteende och andra saker som ordval och inställning till arbetet 

generellt kan påverkas av kulturen. Med andra ord överensstämmer respondentens resonemang 

med Scheins teori som menar att kulturen uttrycks och objektivt kan betraktas genom manifesta 

artefakter. Det beskrivs hur kulturen ”växer ihop med personligheten” och att man formas efter 

kulturen som råder, vilket tyder på att en identifikationsprocess ägt rum hos den individen:  

”Kulturen har blivit naturlig för mig och jag har insett att jag har styrt mig själv 

mot vår kultur i hur jag är och hur jag beter mig, att jag har anammat kultur och 

”är” kultur utan att tänka på det, på ett väldigt positivt sätt. Jag byter ut vissa ord 

i hur jag pratar, exempelvis säger jag nu för tiden att något är en utmaning istället 

för att något är svårt, vilket är ett resultat av den optimistiska kultur vi har här. Jag 

kan också tycka att vissa saker är extra viktiga bara för att jag vet att det är något 

som ingår i den kultur vi strävar efter här.” (Respondent 1) 

Samma respondent förklarar att kulturen troligtvis är självstyrande genom de personer som 

arbetat relativt länge i organisationen, som följd av att man dagligen anammar kulturen och allt 

vad den innebär. Respondenten menar också att en känsla av ansvar kring kulturen utvecklas i 

form av att se till att nyanställda kommer in i kulturen. En annan respondent uttrycker följande: 

”Den (kulturen) skapar verkligen en tillhörighet och man känner ett enormt 

engagemang och en stolthet över vårt bolag och vår kultur. Det blir som att vårt 

bolag har en identitet som man kan känna igen sig i, och jag identifierar mig 

verkligen med kulturen här. Jag tycker också att kulturen gör så att det blir fokus 

på resultat på ett väldigt positivt sätt.” (Respondent 3) 

Ovanstående resonemang visar att identifikationen med kulturen även skapar förutsättningar 

för att en person ska kunna nå sina mål vilket blir positivt både för individen och företaget. Ett 

avgörande element i kulturen är med andra ord att individen upplever en identifikation med 

företaget för att kulturen som ha en påverkan på det dagliga arbetet. Om identifieringen blir så 

pass internaliserad att den blir ett grundläggande antagande kommer individen sannolikt att 

uttrycka detta genom artefakter i form av hur man pratar och beter sig generellt. En respondent 

förklarade ordagrant, i linje med detta, att en person som inte trivs kulturmässigt i deras 

organisation sannolikt inte heller kommer att leverera resultatmässigt med tanke på hur stor del 

kulturen utgör av det dagliga arbetet. Detta förutsätter att samtliga i organisationen är överens 
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om vilken kultur som råder, och att man inte riskerar det som Alvesson (2014) belyser om att 

kulturen ibland kan bli svårt att precisera.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är av yttersta vikt att medarbetarna identifierar 

sig med kulturen för att samspelet ska bli framgångsrikt. Att en individ som inte trivs i kulturen 

kommer att bli relativt kortvarig i företaget överensstämmer med min personliga inblick genom 

min anställning i företaget. Jag vill mena att detta är förenat med vissa begränsningar då det 

förutsätter att man som arbetsgivare lyckas hitta medarbetare som passar in i den kultur som 

eftersträvas. Det handlar alltså om att hitta rätt personligheter vilket skulle kunna förstås som 

att kulturen är mer beroende av personligheter än vad en personlighet är beroende av en kultur. 

 

5.5 Resultatet i relation till tidigare forskning 

I relation till den tidigare forskning som presenterats i denna studie visar resultatet som att 

företaget som undersökts tenderar att söka den arbetsform där man strävar efter en 

högpresterande kultur som presenterats av Ristestola (2013). Den högpresterande kulturen 

präglas av ett prestationsbaserat arbetssätt med fokus på mål, utveckling, inflytande och 

delaktighet vilket utifrån resultatet överensstämmer med den kultur som företaget i fråga 

eftersträvar. Med utgångspunkt i den positivitet som genomsyrar respondenternas reflektioner 

kring kulturen går resultatet även i linje med undersökningen av Wildfire (2014) där man menar 

att företag som arbetar aktivt med kulturen blir mer framgångsrika. Wildfire (2014) har visat 

att kulturen måste prioriteras för att fungera och utvecklas, vilket den onekligen görs här.  

Resultatet tyder på att respondenterna upplever ett stort engagemang i sitt arbete vilket de menar 

är ett resultat av kulturen, vilket även indikerar att kulturen är bidragande till att respondenterna 

upplever en känsla av mening kring de mål som de strävar efter. Med hänsyn till Skålen (2002) 

som hävdar att kulturen påverkar i vilken utsträckningen en individ tillskriver något en mening 

är detta något som bekräftas genom resultatet. Det innebär även att forskningen av Rytterström 

(2011) får stöd eftersom även resultatet i denna studie visar att den betydelse som 

respondenterna tillskriver kulturen får betydelse för hur de utför sitt arbete.  

Den empiri och analys som behandlats i detta kapitel och som utgör resultatet för studien som 

helhet visar på kulturens betydelse och funktion på ett företag som explicit arbetar aktivt med 

att skapa en stark kultur. Resultatet talar därför för den specifikt utvalda organisationen och 

faktorer gällande deras kulturarbete, varför studien inte blir ett forskningsprojekt med stort 
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genomslag inom området utan snarare kan bidra med en förståelse för vilken betydelse kulturen 

kan få för företag som faller inom liknande ramar som företaget i fråga. Det innebär att ett 

mindre företag som befinner sig i en expansiv fas och som är verksam inom en målfokuserad 

bransch sannolikt kan hämta inspiration från detta resultat. Utöver detta är det snarare en styrka 

för denna studie att söka bekräftelse kring kulturarbete utifrån tidigare forskning, vilket 

åtminstone kan stärka resultatets värde överlag när det kommer till belägg för vad ett aktivt 

kulturarbete kan generera. Dock, i linje med den mer kritiska forskning som presenterats, bör 

resultatet utifrån denna studie tolkas med viss försiktighet. Företaget i fråga har sannolikt till 

stor del kulturarbetet att tacka för den framgång de nått de senaste åren, med tanke på hur 

respondenterna reflekterar kring den kulturella förbättring som företaget genomgått. Däremot 

kan det finnas andra faktorer som står utanför kulturen som också kan påverkar resultatet, bland 

annat personligheter och tidigare erfarenheter hos de anställda, varför den mer kritiska tidigare 

forskning som presenterats (Thompson & McHugh 2009, Schein 2010) med all rätt bör iakttas 

innan man tar för givet att kulturen är framgången till det mesta. 

 

6. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer både generella och specifika slutsatser att behandlas utifrån 

resultatet som presenterats ovan för att därigenom knyta an till studiens syfte och 

frågeställningar. Utöver detta kommer huvudresultaten som genererats utifrån studien att 

kopplas till de teoretiska utgångspunkter som funnits med under arbetet med denna studie. 

Ambitionen är att se vad resultatet betyder i relation till teorin för att således reflektera kring 

huruvida resultatet bidrar till teorin och därmed bekräftar den eller om det möjligtvis kan förstås 

som ett komplement. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning.  

Resultatet visar att respondenterna finner en stor del av kulturen inom de sociala relationerna 

på kontoret. Mer specifikt är det hur företaget genom sin kultur lyfter vikten av att fira varandras 

prestationer och framgångar som leder till ett engagemang för arbetet. Det visar sig även att 

ansvarskänslan och stoltheten över sitt arbete är två betydelsefulla faktorer som respondenterna 

upplever påverka det dagliga arbetet, samt att kulturen fungerar som en stöttepelare vid 

arbetstoppar och dagar då målen upplevs tyngre. Gemenskap och tillhörighet är två element 

som framförallt upplevs bära upp kulturen som helhet inom den undersökta organisationen och 

är därför det som framförallt märkts av i det dagliga arbetet. Resultatet visar även att det är 

väldigt viktigt, och nästintill avgörande, att individen upplever att man identifierar sig med 
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kulturen för att den ska få önskad effekt. Generellt är de fyra respondenterna, vars reflektioner 

varit till grund för analysarbetet, överens om kulturens betydelse. Det som skiljer dem åt är 

åsikten kring huruvida kulturen verbalt bör uttryckas mer eller mindre för att få önskad effekt. 

Ovanstående genomgång av resultatet kan förstås i direkt koppling till studiens syfte. Syftet har 

varit att undersöka hur kulturen uttrycks samt att identifiera kulturens betydelsefulla 

beståndsdelar för att därigenom även konstatera hur effektivt kulturarbetet är. Detta knyter an 

till de frågeställningar som varit vägledande under arbetet med denna studie: 

 Hur uttrycks organisationskulturen hos ett företag som eftersträvar en stark kultur? 

 Vilka specifika delar av organisationskulturen är av betydelse i det dagliga arbetet? 

 Hur effektivt är det att arbeta mot en stark organisationskultur? 

Svaren blir därmed att kulturen främst uttrycks genom relationerna på arbetsplatsen samt att 

kulturen genomsyrar i princip allt som sker på kontoret, vilket symboliseras genom beteenden 

och hur man talar till varandra. De specifika delar av kulturen som upplevs ha konkret betydelse 

är framförallt gemenskapen, men även känslan av ansvar och stolthet. Kulturen har överlag en 

sälj- och resultatorienterad karaktär vilket till stor del bidrar till medarbetarnas prestationer. 

Med andra ord kan kulturen därför förstås som en nyckel och framgångsfaktor utifrån vilken de 

anställda kan finna både glädje och stöd mot att prestera vilket tyder på en bra effektivitet.  

I denna studie har tre teoretiska utgångspunkter använts som redskap för att analysera och 

utvärdera kulturens betydelse och funktion för att nå syftet att identifiera de konkreta element 

av kulturen som upplevs ha ett signifikant värde för individerna i det dagliga arbetet. Den första 

teoretiska utgångspunkten har varit Scheins tre kulturella nivåer som fungerat vägledande både 

för hur kulturen kan uttryckas och hur den upplevs för att förstå hur kulturen symboliseras och 

förmedlas. Den andra teoretiska utgångspunkten har behandlat på vilket sätt en individ 

identifierar sig med en kultur och hur man som anställd ”blir ett” med kulturen genom en 

socialisationsprocess. Den sista teoretiska utgångspunkten har varit av en motstridig och kritisk 

karaktär för att applicera ett perspektiv som kan generera en bredare bild av kulturens funktion 

samtidigt som det visar hur forskare bör se upp med att referera till kulturen som allmängiltig 

och vara mer kritisk än att se kulturen som en direkt orsak till ett företags framgång.  

Utifrån Scheins (2004) teori visar denna studie att det undersökta företaget genom sitt 

kulturarbete har etablerat en kultur som befinner sig och har befästs på de djupare nivåerna i 

form av grundläggande antaganden och vägledande värderingar. Dessa nivåer är starkt rotade i 

organisationen och respondenterna upplevs ha en inställning att detta är i positiv bemärkelse. 
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Dessa två nivåer tar sig uttryck genom den yttersta och observerbara nivån, artefakter, vilket 

respondenterna främst anser stärks genom deras handlingar. Artefakter i form av fysiska 

föremål har visat sig ha ett ytterst litet signifikant värde när det kommer till en direkt påverkan 

i det dagliga arbetet. De artefakter som upplevs betydelsefulla är därför de som uttrycks i form 

av beteenden och den allmänna jargongen. På det undersökta företaget har det visat sig att de 

arbetar aktivt med att skapa en avslappnad jargong där vardagliga samtalsämnen och humor 

balanseras med affärsmässiga diskussioner, vilket respondenterna upplever har en positiv 

påverkan på deras arbete. Resultatet bekräftar därför Scheins teori när det kommer till vart man 

kan finna kulturens beståndsdelar och visar att betydelsen främst ligger i relationer och 

beteenden snarare än i fysiska symboler som därmed blir sekundära.   

Ett starkt bidrag i resultatet visade sig vara det faktum att respondenterna identifierar sig med 

kulturen samt att de själva upplever att detta är av yttersta vikt för att passa in i verksamheten 

och bli långvarig i den. Resultatet bekräftar därför dels att individer identifierar sig med den 

befintliga kulturen men även hur viktigt det är att denna socialisationsprocess äger rum och att 

man som individ upplever att kulturen stämmer överens med ens personliga mål och ambitioner. 

Den mer kritiska teorin som presenterats utifrån Alvesson (2014) blir bekräftad i den mån att 

det råder en viss skillnad i huruvida respondenterna upplever att kulturen bör uttryckas mer 

eller mindre för att bli allmängiltig men också för att upplevas som genuin och naturlig. 

Rimligtvis vore det därför till fördel för organisationen att närmare undersöka vad som generellt 

anses ”lagom” bland de anställda, för att kulturen inte ska få oönskad effekt. Sannolikt bör 

företaget även vara någorlunda aktsamma med att relatera all framgång till kulturen då det, 

utifrån intervjuerna och resultatet, upplevs som att de personligheter som finns i organisationen 

generellt också är en stor del av företags framgång, bortsett från kulturens funktion. Troligtvis 

är kulturen något som tilltalar dem som arbetar på företaget vilket således är positivt, men 

eftersom respondenterna upplever att relationerna är så pass viktiga är det även sannolikt att 

anta att företagets resultat (och kulturen) är beroende av att de personer som finns i företaget 

just nu kommer överens och arbetar bra tillsammans. Det är därför viktigt att företaget ser till 

att rekrytera in personer med liknande ambitioner samtidigt som man bör fokusera på att behålla 

de personligheter som finns där idag. Med tanke på att företaget befinner sig i en utvecklingsfas 

kommer det troligtvis även bli en utmaning att behålla en allmängiltig prägel på kulturen.  

Resultatet i denna studie präglas av en stor optimism och visar därför på en stark kultur när den 

fungerar som bäst. Detta indikerar att organisationen har lyckats med implementeringen av 

kulturen och att den fungerar som en nyckel och framgångsfaktor utifrån vilken de anställda 
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kan finna stöd och glädje i att prestera. Något som bör iakttas är att det i en sådan kulturellt 

beroende organisation även kan finnas tänkbara nackdelar att ta hänsyn till. Vad händer om en 

medarbetare är sjuk, underpresterar eller befinner sig i en livskris? Eftersom företaget vill att 

kulturen ska genomsyra arbetet kommer den personen sannolikt inte att kunna bidra till kulturen 

och riskera dra ned både sig själv och sina kollegor i en negativ spiral. Denna problematik var 

inget som lyftes av respondenterna, men utifrån den betydelse som kulturen beskrivs ha i det 

dagliga arbetet är det tänkbart att organisationen kan vara känslig för sådana situationer. 

Ovanstående reflektion hänger ihop med den relation som funnits till fältet under arbetet med 

denna studie. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut och att intervjuerna genererat 

andra resonemang om min anknytning till verksamheten inte funnits. Det finns alltså en risk att 

både intervjusvaren och min förförståelse har haft en inverkan på analysen. Den optimism som 

uttryckts har dock upplevts genuin men det är svårt att avgöra om min inblandning har bidragit 

till det, vilket betyder att en studie utförd av en oberoende person hade behövts för att garantera 

detta. Relationen har varit medveten och därför iakttagits under hela arbetet med studien och 

min subjektiva upplevelse är att resultatet ändå belyser hur en stark kultur kan uttryckas och 

upplevas, samt vilka eventuella möjligheter och risker ett kulturarbete kan innebära. 

Avslutningsvis är det än en gång värt att nämna att resultatet talar för just den undersökta 

organisation och dess förutsättningar, varför det hade krävts en mer omfattande studie för att 

skapa större generaliserbarhet och därigenom bidra till forskningsfältet. Studien visar dock hur 

en stark kultur kan ta sig uttryck i positiv bemärkelse, samt eventuella farhågor. Förslag på 

framtida studier är därför att undersöka företag som har en ambition att utveckla en mer 

allmängiltig kultur, för att ta reda på hur man kan gå till väga för att lyckas väl med 

implementeringen. Det vore även intressant att ta reda på om kulturen är av större betydelse i 

vissa branscher än andra. Utöver detta skulle framtida forskning kunna fokusera på de 

eventuella risker som kan finnas vid ett starkt kulturarbete, vilket har belysts i detta avslutande 

kapitel, och hur det i sådant fall kan påverka arbetet samt hur det bör hanteras. Denna studie 

visar framförallt på de positiva aspekterna kring ett framgångsrikt kulturarbete, varför vidare 

forskning om risker skulle kunna hjälpa företag att upprätthålla en fungerande kultur. När ett 

företag har lyckats etablera en fungerande kultur vill de troligtvis ha en välutvecklad strategi 

för att kunna hantera kulturarbetet framöver med tanke på att det, utifrån denna studie, inte 

råder några tvivel om att kulturen kan ha en stor effekt på det dagliga arbetet. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Inleder intervjun med en presentation av mig, studiens forskningsområde och vilken högskola 

som representeras. Förklarar även viktiga etiska aspekter, erbjuder respondenten full tillgång 

till studien när den är färdigställd samt frågor om tillåtelse att spela in vårat samtal. 

Teman i intervjun att fokusera på 

 Hur kulturen uttrycks. Vart finns den? Vad upprätthåller den? 

 Vilka konkreta delar av kulturen upplevs påverka det dagliga arbetet 

 Tänka på: artefakter, värderingar, grundläggande antaganden samt identitet, 

socialisation och meningsskapande. Även tendenser till motstridigheter.  

 Viktigt med: konkreta exempel 

Intervjufrågor 

Tycker du att din arbetsplats präglas av en särskild kultur? Om ja: Vad består den av? 

Den kulturen som du beskriver, märker du av den i ditt dagliga arbete? På vilket sätt? 

Vad är mest utmärkande för er kultur? 

Kan du peka ut några delar av kulturen som har extra stor betydelse? För dig? 

Reflekterar du ofta över kulturen på din arbetsplats? På vilket sätt? 

Pratar ni ofta om hur ni ska arbeta med kulturen? 

Vilka delar av kulturen tycker du själv att du bidrar extra till? 

Hur tycker du att kulturen kommuniceras från ledningens sida? Arbetar aktivt med kulturen? 

Skulle du vilja ändra någonting i kulturen? 

Vilka delar av kulturen är viktigast för dig i det dagliga arbetet? Varför, tror du? 

Reflekterar du någonsin över om kulturen påverkar hur du arbetar? Tänker du på kulturen ofta 

under en vanlig arbetsdag? Vilka faktorer? Vilka delar av kulturen upplever du har störst 

inverkan på det dagliga arbetet? 

Avslutningsvis: tacka för respondentens medverkan. 


