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Förord 

Detta examensarbete inom kursen Företagsekonomi C med inriktning Organisationsteori är 

resultatet av en tio veckor lång studie under vårterminen 2018. Examensarbetet markerar 

slutet för våra treåriga kandidatprogram på Södertörns Högskola. Studien har resulterat i att vi 

har fått en ökad förståelse för begreppet organisationskultur samtidigt som vi fått en inblick i 

hur det dagliga arbetet ser ut på ett IT-konsultföretag. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Ann-Sofie Köping Olsson, lektor på institutionen för samhällsvetenskaper på 

Södertörns Högskola samt opponenterna för det stöd och vägledning som de tillsammans givit 

oss under arbetets gång. Vidare vill vi rikta vår tacksamhet till Xlent Consulting Group AB 

som har tillåtit oss att genomföra denna studie hos dem. Vi vill även rikta ett stort tack till 

ledarna, Per-Eric Spansk, Lennart Larsson, Hans Ehrenborg, Cecilia Lycksell och Harriet 

Wikström som tagit sig tiden att medverka i intervjuerna och till medarbetarna som tagit sig 

tiden att besvara enkätundersökningen. Vi vill slutligen tacka Per Israelsson, vars hjälp 

möjliggjorde denna studie. 

  

Södertörns Högskola, Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Organisationskultur är ett brett begrepp som genom åren har definierats på flera olika sätt. En 

definition på organisationskultur är att det beskrivs som en uppsättning av normer och 

värderingar som har en påverkan på hur människor tänker, agerar och beter sig. Begreppet 

fick sin framfart under 1980-talet och har utvecklats sedan dess och ses idag som en viktig del 

av en organisation. Studiens teoretiska referensram grundar sig i Johnson, Scholes och 

Whittingtons (2008) modell “The Cultural Web” som beskriver organisationskulturen utifrån 

sex beståndsdelar. 

 

Studien har som syfte att undersöka om det existerar en gemensam organisationskultur på 

Xlent Consulting Group AB, som har flertalet dotterbolag utspridda på olika orter runt om i 

Sverige, där fyra av dem ingår i denna studie. För att få ledarnas syn på organisationskulturen 

har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med ledare som ansvarar för de fyra 

dotterbolagen. För att få medarbetarnas syn på organisationskulturen har en webbaserad 

enkätundersökning genomförts med medarbetare på dessa fyra dotterbolag. Studien bygger 

därav på en forskningsstrategi innehållandes både en kvalitativ och en kvantitativ 

forskningsmetod. 

  

Resultatet från studien har påvisat att det existerar en gemensam organisationskultur mellan 

dotterbolagen och att en majoritet av ledarna och medarbetarna delar samma positiva syn på 

organisationskulturen. Däremot finns det en minoritet bland medarbetarna som i olika frågor 

inte delar samma syn som ledarna och övriga medarbetare. Trots denna minoritet, har 

dotterbolagen ett lättsamt, kamratligt och prestigelöst klimat där det är högt i tak. Vidare 

arbetar dotterbolagen med att tona ner hierarkierna genom att bland annat benämna alla ledare 

och medarbetare som konsulter vilket gör att ledarna ser sig vara på samma nivå som 

medarbetarna. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

Organizational culture is a broad term that throughout the years has been defined in many 

different ways. One definition of organizational culture is that it is a set of norms and values 

that impact the way people think, behave and act. Organizational culture started developing 

around the 1980s and has evolved since then and is today seen as a vital component in a 

workplace. This studies theoretical framework is based on Johnson, Scholes and Whittington 

(2008) model called ”The Cultural Web” that describes organizational culture through six 

different elements.  

 

The study aims at examining whether or not there is a common organizational culture at Xlent 

Consulting Group, that has several subsidiaries spread across different cities in Sweden where 

four will be examined. In order to understand the leaders take on the organizational culture 

the authors have conducted five semistructured interviews with the leaders that are in charge 

of four of these companies. In order to understand the employees take on the organizational 

culture the authors have conducted a web-based survey with all of the employees on these 

four companies. Therefor the study is based on both a qualitative and quantitative research 

approach. 

 

The results from this study shows that there is an existing common organizational culture 

between the companies as well as a majority of the leaders and the employees share the same 

positive view on the organizational culture. There were however a minority amongst the 

employees that do not share the same view as the other leaders and employees. Despite this 

minority the subsidiaries share an easy-going, friendly and prestigeless climate. Furthermore 

the subsidiaries put in a lot of time and effort into diminishing the hierarchies by dubbing all 

the leaders and employees as consultants which results in that the leaders see themselves as 

being on the same level as the employees. 
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1.0 Inledning 

Kultur anses vara ett av de viktigaste elementen för att företag ska lyckas bygga upp och 

expandera på ett framgångsrikt sätt (Tran, 2017). Företag med en kultur som inte engagerar 

sina anställda kan gå miste om intäkter på grund av minskad effektivitet och produktivitet 

(Företagande, 2015). En undersökning gjord av Kantar Sifo, på uppdrag av Academic Work, 

visar att 35 % av dagens studenter och akademiker som är i början av sin karriär, anser att 

företagets värderingar och kultur är en av de viktigaste faktorerna när de ska välja arbetsplats 

(Academic Work, 2017). Utöver ekonomiska fördelar kan därmed en stark 

organisationskultur vara till en stor fördel för företag när de konkurrerar om nya potentiella 

kunder, men även om ny arbetskraft. För att företag ska fortsätta utvecklas och lyckas locka 

till sig ny eftertraktad arbetskraft, krävs det att de noga tänker över sin kultur och försöker 

skapa en sådan organisationskultur som de anser är bäst för dem. Ett exempel på 

organisationskulturens betydelse för företags framgång kan man se på vinnaren av 

utmärkelsen “Employer of the Year” år 2017 (Cision, 2017). Samtidigt som de blev 

uppmärksammade för att deras anställda trivs på bolaget, har de haft en snabb tillväxt och 

expanderat på nya marknader (ibid.). Företagets VD beskriver deras organisationskultur, där 

de arbetar hårt samtidigt som de har roligt när de gör det, som en av huvudanledningarna till 

denna framgång (ibid.). 

  

En eftertraktad organisationskultur är däremot ingenting som utvecklas av sig själv. Två av de 

mer kända exemplen där det finns starka organisationskulturer är hos den svenska möbeljätten 

IKEA och det amerikanska IT-företaget Google. IKEA har till exempel under nästan 50 år 

haft sina egna riktlinjer för de anställda nedskrivna, vilket har bidragit till att de lyckats skapa 

en egen identitet gentemot sina konkurrenter (Salzer, 1994). Vilket IKEA-varuhus man än 

besöker lägger man märke till tydligt synliga symboler i form av exempelvis de arbetskläder 

som de anställda bär (Borneskans, 2008). Google å sin sida har de senaste åren hamnat i topp 

på listor av de mest eftertraktade arbetsgivare hos studenter (Djurberg, 2017), bland annat 

tack vare sin organisationskultur (Företagande, 2010). Större och äldre företag som IKEA och 

Google har därmed under många år aktivt arbetat med sina organisationskulturer vilket har 

resulterat i att de idag genomsyrar och finns synlig på alla deras kontor, oavsett land (Salzer, 

1994; Tran, 2017). 
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1.1 Bakgrund 

Organisationskultur har utvecklats ur begrepp som normer och klimat som delas av en grupp 

individer vilket länge använts inom psykologin (Schein, 1988). Det dröjde dock till 1920-talet 

innan dessa begrepp började studeras i anslutning till företag (Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015). Som en effekt av att man började anta att det fanns andra faktorer än bara de fysiska 

som påverkade produktiviteten hos anställda, genomfördes Hawthorne-studien mellan åren 

1926 till 1932 (ibid.). Undersökningen av företagets informella system, resulterade i att vikten 

av sociala strukturer inom företaget erkändes som en betydande del av dess framgång 

(Schneider, Gonzalez-Roma, Ostroff & West, 2017). 

  

Efter andra världskriget var den amerikanska tillverkningsindustrin, som kännetecknades av 

ett stort fokus på att effektivisera produktionen, den dominerande (Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015). Med tiden började den japanska industrin växa fram, som till skillnad från den 

amerikanska, hade ett stort fokus på människorna inom företagen (ibid.). Detta ledde till att 

olika forskare under 1980-talet försökte identifiera vilka specifika egenskaper som utmärkte 

de mest framgångsrika företagen i både USA och Japan (Alvesson, 2015). Vad dessa studier 

visade var att organisationskulturen i dessa fall var den dominerande faktorn bakom 

framgången (ibid.). Det fokus som blev på individer inom företagen efter detta, samt 

framväxten av andra företagsformer som exempelvis konsultbyråer, beskrivs som två av 

huvudanledningarna till att forskningen kring organisationskultur tog fart (Zetterquist, Kalling 

& Styhre, 2015). 

 

Att konsultverksamheter växte fram under denna period kan till viss del tillskrivas IT-

industrin (Nationalencyklopedin, 2018). Vid denna tidpunkt, under 1980-talet, fick 

mjukvaruindustrin, som beskrivs som ena sektorn av IT-industrin, ett stort genombrott av att 

det blev en standardisering av persondatorns beståndsdelar, vilket gjorde att den blev 

tillgänglig för den stora massan (ibid.). Den andra sektorn av IT-industrin, kommunikation, 

bidrog även den till både konsultverksamheter och IT-industrins framväxt genom att 

kommunikationen gick från intern kommunikation till att koppla samman kommunikationer, 

som under 1990-talet resulterade i skapandet av internet (ibid.). 
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1.2 IT-branschen 

IT-branschen beskrivs därmed som en snabbt föränderlig bransch med ständigt nya tekniska 

innovationer (Shahbaz, Shahzad & Xiu, 2017). Som tidigare nämnt har Google, som växte 

fram under internets framväxt, en stark och tydlig organisationskultur (Tran, 2017). Google är 

idag ett av världens snabbast växande teknikföretag samtidigt som de har byggt upp en öppen 

organisationskultur som är gemensam för alla sina kontor (ibid.). De har en kultur som alla 

kan bidra till, både anställda men även kunder för att skapa en vänskaplig och trygg 

arbetsplats och miljö (ibid.). Öppenheten som Google beskriver speglar bland annat de 

riktlinjer som de har gällande sina anställdas arbetskläderna (ibid.). De tar hänsyn till de olika 

etniska bakgrunder och kulturer som de anställda har, de låter de bland annat bära 

traditionella kläder utifrån deras egna kultur på jobbet (ibid.). Författaren Steiber (2014) som 

har forskat om Google och deras organisationskultur menar att Google redan från början hade 

en idé där de i största möjliga mån ville undvika en hierarkisk organisationsstruktur. Detta för 

att undvika att en chef måste kommunicera genom flera nivåer för att diskutera en fråga 

gällande teknik med en ingenjör exempelvis (ibid.). Ett annat sätt att undvika hierarkiska 

organisationsstrukturer är genom att avlägsna alla former av titlar på de anställda, vilket 

Google gjort (ibid.). 

  

Som tidigare sagts om organisationskulturen, att den spelar en viktig roll för företags 

framgång samt att den kan bidra till en ökad nöjdhet bland de anställda, stämmer lika väl 

överens för företag som är verksamma inom IT-branschen (Shahbaz, Shahzad & Xiu, 2017). 

Det som kännetecknar IT-branschen är att det är en väldigt bred bransch som varit bidragande 

till att erbjuda många arbetstillfällen (Bayar & Montagnier, 1996). Denna bredhet och 

utsträckning gör att det finns många olika kompetenser inom olika yrkesrollerna (Upadhya, 

2007). Branschen har tidigare präglats av brist på rätt kompetens och därav har det varit av 

stor vikt att IT-företagen använder all kompetens så effektivt som möjligt (Panteli, Stack, 

Atkinson & Ramsay, 1999). IT-branschen kännetecknas även av att det är en mansdominerad 

bransch som mestadels representeras av vita medelklassmän (ibid.). Antalet kvinnor som 

verkar i branschen har ökat sedan 1970-talet men kvinnorna är fortfarande 

underrepresenterade (ibid.). I många EU-länder är fördelningen mellan kvinnor och män i 

branschen uppskattad till att vara 30 % kvinnor och 70 % män, men i verkligheten kan 

fördelningen vara så stor som 20 % kvinnor och 80 % män (ibid.). Denna fördelning visar sig 
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även i form av att kvinnor är i tydlig minoritet vad gäller ledarpositioner inom IT-branschen 

(ibid.). 

  

1.3 Problemdiskussion 

Organisationskultur är något svårdefinierbart då det finns många olika definitioner på vad det 

är (Alvesson, 2015). Varför organisationskultur har kommit att bli så pass svårt att definiera 

beror främst på att något som är självklart för en person inte behöver vara självklart för en 

annan (Schein, 2017). Människor värderar saker olika och har olika synsätt gällande vad som 

är viktigt och inte (ibid.). Trots svårigheterna kring att definiera organisationskultur har det 

studerats genom olika teorier. Som tidigare nämnt är IKEA och Google klassiska exempel där 

man tydligt arbetat med sin organisationskultur (Salzer, 1994; Steiber, 2014; Tran, 2017). 

Men hur ser organisationskulturen ut på ett IT-konsultföretag som även de har expanderat och 

öppnat nya kontor på olika orter, men som i sammanhanget är relativt ungt? Kan man genom 

att använda kända teorier om organisationskultur undersöka hur kulturen ser ut på ett 

konsultföretag som verkar inom en sådan snabbföränderlig bransch som IT-branschen? 

 

Bang (1994) som har forskat kring organisationskultur och ledarskap menar att det i större 

företag med flera olika kontor kan skapas subkulturer, vilka om det vill sig illa kan hamna i 

konflikt med den dominerande kulturen. En sådan konflikt kan bland annat uppstå när 

företaget har kontor i olika orter där lokala värderingar och normer kan forma kulturen i en 

annan riktning jämfört med de andra kontoren (ibid.). Alvesson (2015) beskriver hur det i all 

konsultverksamhet finns splittrande tendenser mellan olika bolag, projektgrupper och enskilda 

konsulter. Dessa uppenbara svårigheter med att få ett helt företag att dela samma normer och 

värderingar, gör det intressant att undersöka ifall det är möjligt att identifiera en gemensam 

organisationskultur, särskilt på ett IT-konsultföretag som på några få år har expanderat genom 

att öppna flera nya kontor och anställa fler. Detta samtidigt som många av företagets anställda 

till stor del, genom konsultuppdrag, arbetar hos andra företag där andra organisationskulturer 

råder. 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är därmed att undersöka om det finns en gemensam organisationskultur på 

ett ungt svenskt IT-konsultföretag som genomfört en stor expansion de senaste åren, som 

ännu inte börjat avta. Eller om denna expansionen lett till att varje dotterbolag har utvecklat 

en enskild organisationskultur. Studien syftar även till att skapa en djupare förståelse för hur 

organisationskulturen påverkas av företag som växer organiskt, hur organisationskulturen 

påverkas av att människor med bland annat olika attribut, normer och erfarenhet samlas inom 

samma organisation. För att uppfylla detta syfte har vi valt att fokusera på följande 

frågeställningar nedan. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur ser organisationskulturen ut på ett ungt svenskt IT-konsultföretag? 

• Hur upplever ledarna organisationskulturen? 

• Hur upplever medarbetarna organisationskulturen? 

• Delar ledarna och medarbetarna samma syn på kulturen eller skiljer den sig åt? 

• Finns det en gemensam organisationskultur som genomsyrar företagets dotterbolag 

eller har varje dotterbolag utvecklat en egen organisationskultur? 

  

1.6 Xlent Consulting Group AB 

Det unga svenska IT-konsultföretaget som denna studie undersöker är Xlent Consulting 

Group AB. Xlent Consulting Group AB grundades 2005 efter en sammanslagning av fyra 

bolag, Digiscope, Cresendo, Distinct Consulting och Datavis (Xlent, 2018). År 2009 fick 

företaget nya ägare i form av investmentbolaget Neqst samt ledningen och nyckelpersoner 

inom Xlent Consulting Group AB som tillsammans köpte ut den tidigare ägaren, 

investmentbolaget Capman (Ehrenborg, 2018). Idag äger därför Neqst 60 % av företaget 

medan ledningen och nyckelpersoner äger de resterande 40 % (Ehrenborg, 2018). 
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Figur 1 - Tjänster som Xlent Consulting Group AB utför (Xlent, 2018) 

  

Xlent Consulting Group AB är en koncern innehållandes flera sektioner, Xlent IT, Differ 

Sverige och Differ Norge, som i sin tur innehåller egna dotterbolag (Xlent, 2018). Den 

sektionen denna studie undersöker är Xlent IT som levererar tjänster inom tre olika områden, 

IT-management, IT-konsulttjänster och digitala affärslösningar (ibid.). De hjälper sina kunder 

att digitalisera processer och skapa mobila lösningar genom olika tjänster (Se figur 1), där 

kunder finns inom flera olika branscher, bland annat bank och försäkringsbranschen, den 

offentliga sektorn samt telekombranschen (ibid.). Xlent IT innehåller 12 olika dotterbolag 

som finns på 14 olika orter i Sverige där huvudkontoret finns i Stockholm på Regeringsgatan 

67 (Se figur 2) (ibid.). 
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Figur 2 - Dotterbolag på Xlent IT (Egen bild, utveckling från Xlent, 2018) 

  

Den stora närvaron som företaget visar upp i flera olika orter, har de inte alltid haft. De 

senaste åren har de nämligen växt organiskt genom öppnandet av nya kontor. År 2013 var 

antalet anställda cirka 170 stycken fördelat på sex olika orter. Under våren 2018 har de cirka 

350 anställda fördelat på de 14 olika orterna. Med anledning av denna tillväxt genom dels 

sammanslagningar av olika bolag, men även nyöppnade dotterbolag och kontor, skapar det ett 

intresse för att se hur dessa förändringar påverkat organisationskulturen. I och med att 

författarna redan innan denna studie kom på tal haft kontakt med Per Israelsson som är 

partner på Xlent Consulting Group AB, det vill säga delägare, har författarna med dennes 

hjälp haft tillgång till företaget vilket gjorde Xlent Consulting Group AB till ett lämpligt och 

tillgängligt studieobjekt. 
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2.0 Teoretisk referensram 

En definition på organisationskultur är att det beskrivs som en uppsättning av normer och 

värderingar som har en påverkan på hur människor tänker, agerar och beter sig (Tran, 2017). 

En annan något enklare definition på begreppet kan beskrivas som hur saker och ting fungerar 

på företag, det vill säga alla de informella handlingar som sker (Schein, 2017). En bra 

organisationskultur beskrivs även som en konkurrensfördel för företag och är därmed en 

nyckelkomponent för dess effektivitet och framgång (Zheng, Yang & McLean, 2010). Schein 

(2017) delar denna syn på organisationskulturens betydelse för företag vilket gör att denna 

studie grundar sig på hans definition av begrepp organisationskultur som visas nedan. 

  

“Ett mönster av grundläggande antaganden, som uppfinns, upptäcks, eller utvecklas 

av en viss grupp, medan den lär sig hantera de problem som kommer ur extern 

anpassning och intern integrering, som har fungerat tillräckligt bra för att ses som 

giltiga och därför lärs ut till nya medlemmar som det korrekta sättet att uppfatta, 

tänka och känna relation till dessa problem.” (Schein, 1988, 7) 

  

2.1 Organisationskultur enligt Schein 

Studien utgår alltså från Scheins (1988) definition av organisationskulturen att det är ett 

mönster av antaganden som finns hos en viss grupp människor. Schein (2017) beskriver att 

organisationskulturen ska hjälpa nyanställda att förstå hur de ska tänka, känna och uppfatta 

situationer för att sedan anpassa sig till existerande organisationskulturen. För att skapa en 

förståelse för hur företag fungerar och varför de handlar som de gör behöver man därför förstå 

dess organisationskultur. En organisationskultur kan dock enligt Schein (2017) vara svår att 

tyda då den består av olika nivåer, där vissa nivåer är svårare att identifiera och undersöka än 

andra. 

  

Artefakter - Är något som man enligt Schein (2017) kan se eller känna på när man 

introduceras för en främmande organisationskultur. Detta kan exempelvis vara hur de pratar 

med varandra inom en organisation, hur de klär sig eller vilka produkter de har och använder 

sig av. Det kan även vara händelser och historier om företaget som det berättas om samtidigt 

som det även kan röra sig om rutiner, värderingar och beteenden som observeras bland de 
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anställda. Dessa artefakter är lättare att observera jämfört med de två andra nivåerna, men för 

att få en förståelse om varför de anställda handlar som de gör behövs kunskap om företags 

värderingar och var de kommer från. 

 

Värderingar - Enligt Schein (2017) handlar värderingar om vems värderingar som ligger till 

grund för en grupps lärande. Värderingarna beskriver hur företag vill vara och dessa 

värderingar är oftast framtagna av ledningen. De behöver dock inte accepteras av alla 

anställda, utan vissa kan inspireras och anamma värderingar från andra individer än de som är 

uttalade av ledningen. Är detta fallet skapas en skillnad i vilka värdegrunder som värdesätts 

inom företag. 

  

Grundläggande antaganden - När värderingar funnits tillräckligt länge att de inte ifrågasätts 

längre blir de till en grupps grundläggande antaganden enligt Schein (2017). Dessa 

grundläggande antaganden tas för givet, vilket gör att de sker omedvetet och därmed är de 

svåra att identifiera. Dessa grundläggande antaganden ligger till grund för beteenden, tankar 

och idéer inom en organisationskultur som särskiljer den från dess externa omgivningen. 

  

2.1.1 Extern anpassning 

Det Schein (1998) i sin definition beskriver som en extern anpassning, det vill säga hur 

företag organiserar sig själva för att hantera de problem som de utsätts från av dess externa 

omgivning, skapar företags organisationskultur. Den externa anpassningen beskrivs därmed 

av Schein (2017) som en viktig del av organisationskulturen då den behöver klargöra de 

frågor, som presenteras nedan, för att den ska kunna överleva och samtidigt vara effektiv. 

 

Syfte - Om företag har definierat vad som är deras huvuduppgift och syfte, delas denna 

uppfattning av hela företagen eller skiljer sig uppfattningen åt mellan olika grupper (Schein, 

2017). Många har som primärt syfte att överleva ekonomiskt för att sedan växa över tiden. 

Detta kommer med tiden även leda till att de behöver bibehålla goda relationer till viktiga 

intressenter som exempelvis anställda, leverantörer och kunder. 

  

Mål - Handlar om vad företag har för mål med verksamheten som är kopplade till det 

definierade syftet och huvuduppgiften (Schein, 2017). Dessa mål kan emellanåt vara 

underförstådda men inte tydligt uttalade vilket gör att företag kan behöva ett tydligt och 
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gemensamt språk för alla anställda. Målen kan vara baserade på års-, månads-, eller 

veckobasis. 

  

Medel - Handlar om vad företag har utvecklat och tagit fram för medel för hur de ska planera 

och strukturera upp det dagliga arbetet för att uppnå de önskade målen (Schein, 2017). De kan 

röra sig om hur beslutsprocesser ska se ut samt vilka bonussystem som ska finnas. Ledarna 

implementerar dessa medel som är baserade på deras sätt att tänka och deras värderingar. Om 

dessa medel är tillräckligt framgångsrika och återanvänds kommer de att bli en naturlig del av 

organisationskulturen. 

  

Kriterier - För att företag ska uppnå de uppsatta målen behöver det finnas klara och tydliga 

riktlinjer inom dem (Schein, 2017). Kriterier tas fram som kontrolleras genom mätsystem för 

att med jämna mellanrum mäta huruvida de når upp till de uppsatta målen eller inte. Det ska 

vara tydligt vad som ska mätas, hur det ska mätas samt vilka åtgärder som bör vidtas om det 

vid mätning framgår att resultatet inte uppnår det förväntade. 

  

Korrigering och förbättring - Om det efter ett analyserat resultat framgår att företag inte når 

upp till sina mål behöver de ta lärdom av det för att förbättra arbetet (Schein, 2017). Genom 

detta lär sig företag hela tiden nya saker och utvecklar sig själv och organisationskulturen. 

Om en kund klagar på eller är missnöjd med arbetet som utförts behöver detta missnöje 

samlas in för att företag sedan ska kunna arbeta vidare utifrån de önskemål kunden har. Detta 

kommer leda till högre kvalitet på produkten eller tjänsten. 

  

2.1.2 Intern integration 

På samma sätt som den externa anpassningen, påverkas även organisationskulturen utifrån hur 

företag hanterar den interna integrationen (Schein, 2017). Den interna integrationen handlar 

enligt Schein (2017) om hur företag organiserar sig internt för att hantera de problem som kan 

uppstå när en grupp människor arbetar tillsammans. Därför behöver en organisationskultur 

även klargöra de begrepp som visas nedan för att den ska överleva. 

  

Språk - En viktig del för att skapa en organisationskultur som är tydlig är ett gemensamt språk 

som alla inom företag delar (Schein, 2017). Om ett begrepp betyder olika saker för olika 

personer är det otydligt vad som menas. Det är många gånger grundarna som skapar ett unikt 
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språk för att särskilja sig från övriga företag på marknaden. Till en början kan språkbarriärer 

och förvirring uppstå för nyanställda då företags mål och vision är inbäddat i dess språk. 

  

Identitet - Det är viktigt för en grupp att det är tydligt vilka som tillhör gruppen och vilka som 

inte gör det (Schein, 2017). Det tillsammans med att det är tydligt vilka kriterierna är för att få 

vara med i gruppen, är väsentligt för att gruppen ska kunna skapa sig en identitet. Under den 

identitetsskapande processen kan ledare ge anställda arbetskläder som direkt medför att de får 

en identitet och gör att de tillhör gruppen. 

  

Auktoritet - Med en maktstruktur skapas normer för var besluten tas och vart informationen 

går vilket gör att de anställda får arbetsuppgifter gjorda (Schein, 2017). Beslut som grundare 

av företag tar är de som värderas högst i frågor gällande hur företags resurser ska användas 

och hur arbetet ska fördelas vilket skapar ett behov av samordning. Detta behov leder så 

småningom till att hierarkier skapas vilket medför auktoritet. 

  

Relationer - Denna fråga handlar om vad som är ett accepterat förhållningssätt för relationer 

mellan människor inom gruppen (Schein, 2017). Alla nyanställda behöver förstå hur de ska 

agera i en ny grupp och hur de kan etablera och upprätthålla relationer inom gruppen. Är det 

accepterat att utveckla personliga relationer med varandra och finns det någon gräns för hur 

djupa och intima dessa relationer får bli? Hur ska människor förhålla sig till varandra och 

tilltala varandra? Tydlighet inom gruppen gällande vad som är accepterat och inte är därför en 

väsentlig del av en organisationskultur. 

  

Belöning och straff - Inom gruppen existerar ofta ett befintligt system som belönar ifall man 

gör någonting bra och bestraffar ifall man gör någonting dåligt (Schein, 2017, 175). Detta kan 

både vara kopplat till prestation vid arbete men även till beteende gentemot gruppens normer. 

Det kan emellanåt vara svårt för anställda i företag att förstå reglerna då de kan vara otydliga 

och svårlästa tills dess att någon har brutit mot dem. 

  

Det oförklarliga - Allt går inte att förutse, eller förklara, därför utvecklar en grupp olika 

begrepp och vetskap utan vetenskaplig fakta som förs vidare inom gruppen tills att det blir en 

sanning som förklarar det oförklarliga (Schein, 2017). Det oförklarliga karaktäriseras av att 

det är något mystiskt eller oförutsägbart som många gånger kan vara förknippat med rädsla. 
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På samma sätt om en troende vänder sig till sin religion vid tuffa tider, vänder sig de anställda 

inom företag till de olika begrepp som tagits fram. 

  

2.2 Organisationskulturens beståndsdelar enligt “The Cultural 

Web” 

De olika nivåer som Schein (2017) beskriver att en organisationskultur består av samt den 

externa anpassningen och den interna integrationen, kan sammanfattas genom modellen “The 

Cultural Web” (Johnson, Scholes & Whittington, 2008) som denna studie använder sig av för 

att undersöka organisationskulturen. Modellen består av de sex beståndsdelar som presenteras 

nedan, som tillsammans bildar det paradigm i mitten. Paradigmet beskrivs därför av Johnson, 

Scholes och Whittington (2008) som ett företags specifika organisationskultur som består av 

värderingar och mål som kulturen ska hjälpa till att uppnå. 

  

Berättelser - Denna beståndsdel handlar om tidigare händelser i företagets förflutna, såsom 

tidigare framgångar, motgångar, skandaler och andra händelser som varit betydande för 

företaget (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Detta syftar först och främst på de 

anställda i företaget och vad som sägs dem emellan men det gäller även sådant som sprids 

vidare till nyanställda och människor i företagets externa omgivning, det handlar i mångt och 

mycket om vad som anses vara viktigt inom företaget. 

  

Ritualer och rutiner - Denna beståndsdel beskriver de informella beteenden i vardagliga 

situationer inom företaget (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Bland annat de anställdas 

dagliga rutiner, hur de ter sig i olika situationer, vad som klassas som accepterat beteende och 

vad som tolereras, med andra ord hur saker och ting fungerar på företag. Ritualer kan vara att 

man arrangerar en “afterwork” eller att företaget arrangerar en julfest för de anställda. 

  

Symboler - Handlar om synliga attribut inom företaget (Johnson, Scholes & Whittington, 

2008). Hur ser företagets logotyp ut och hur är strukturen och inredningen på företagets 

kontor. Det kan även röra sig om de datorer och telefoner som anställda har. Har företaget 

endast de nyaste och dyraste datorerna eller skiljer det sig åt mellan vilken position man har 

inom företaget. Denna beståndsdel handlar därför om status och värdeskapande och 

omgivningens uppfattning om företaget. 
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Organisationsstruktur - Denna beståndsdel beskriver hur företaget är strukturerat (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2008). Hur ser strukturen ut från ledningen till de anställda, finns det 

en tydlig hierarki eller är organisationsstrukturen mer platt. Måste beslut gå genom ledare 

eller kan arbete genomföras utan styrning från dessa. Hur är den dagliga verksamheten 

strukturerad, främjar den till samarbete mellan de anställda eller blir fokus på att arbeta 

individuellt. 

  

Kontrollsystem - Handlar om hur arbete som utförs inom företaget kontrolleras och mäts för 

att säkerställa att den förväntade kvaliteten uppnås (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). 

Genomför företaget kontroller och utvärderingar av varje anställd eller är det grupparbeten 

som utvärderas, vad får det för konsekvenser för de inblandade om arbetet inte uppnår den 

förväntade kvaliteten. Har företaget något bonussystem och vad säger bonussystemet 

tillsammans med kontrollerna om vad företaget prioriterar. 

  

Maktstrukturer - Den sista beståndsdelen handlar om vilka inom företaget som sitter på 

makten (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Det kan vara en enskild VD, en 

ledningsgrupp eller en hel avdelning som är högt uppsatt inom företaget vilket gör att deras 

åsikter därmed har en stor påverkan på vilka beslut som ska tas. Det kan även finnas en 

informell makt där erfarna och viktiga anställdas åsikter räknas vilket gör att fler än de som 

ingår i en ledningsgrupp kan påverka beslut som tas. 
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Figur 3 - Organisationskulturens beståndsdelar utifrån “The Cultural Web” (Egen bild, 

utveckling från Johnson, Scholes & Whittington, 2008) 

  

2.3 Subkulturer 

Enligt tidigare forskning har uppfattningen om begreppet organisationskultur varit den att en 

och samma organisationskultur omfattat hela företag, dock har denna syn börjat ifrågasättas 

enligt Alvesson (2015). Genom att bland annat undersöka organisationskulturen hos olika 

grupper inom företag, kan man se att de kan skapa egna subkulturer som skiljer sig från den 

dominerande kulturen som eftersträvas av ledningen, exempelvis kan en subkultur skilja sig 

avsevärt mycket från den eftersträvade kulturen medan en annan skiljer sig marginellt 

(Alvesson, 2015; Bang, 1994). Därav behöver organisationskulturens sex beståndsdelar inte 

se detsamma ut för hela företag, utan de kan variera och skilja sig åt mellan olika grupper 

inom den. Utifrån detta tankesätt kan subkultur definieras som en undergrupp som formats 

inom företag, där medlemmarnas agerande och verklighetsuppfattning inte är förenlig med 

den som eftersträvas av ledningen (ibid.). Subkulturer kan uppstå då gruppen skapat en 

historia genom att de varit tillsammans under en längre tid där de upplevt, delat och löst 

betydelsefulla problem tillsammans (Bang, 1994). Utifrån gruppens tid tillsammans skapas en 

kultur (ibid.). För subkulturer gäller det att på samma sätt som i definitionen av 
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organisationskultur, föra vidare den till nyanställda för att hjälpa dem att förstå hur de ska 

tänka, känna och uppfatta situationer för att anpassa sig till den existerande kulturen (ibid.). 

När subkulturer växer sig starka och hamnar i konflikt med den dominerande kulturen bör 

detta hanteras och dämpas för att undvika att företags grundläggande syfte, mål, normer och 

värderingar försvagas (ibid.). Nedan beskrivs ett antal scenarion som kan ligga till grund för 

att konflikter uppstår. 

  

Konflikter mellan yrkesgrupper - Om företag innehåller flera yrkesgrupper, exempelvis 

projektledare, systemutvecklare och testare kan konflikter uppstå mellan dessa grupper om de 

har olika uppfattningar kring problem som uppstår (Bang, 1994). Alla grupper har sina egna 

idéer, om dessa skiljer sig åt kan projekt där de arbetar nära varandra bli lidande samtidigt 

som skillnaderna kan växa sig större vilket kan leda till en ständig konflikt mellan grupperna 

(ibid.). 

  

Konflikter mellan könen - Om det inom företag är tydligt att kvinnor utför vissa 

arbetsuppgifter medan män utför andra kan kvinno- och manskulturen förstärkas och skapa 

konflikter mellan könen (Bang, 1994). Beroende på om ledaren är kvinna eller man kan i viss 

mån även det förstärka eller reducera konflikterna (ibid.). 

  

Konflikter mellan åldersgrupper - Konflikter kan uppstå inom företag där det finns en tydlig 

skillnad mellan olika generationer. Bang (1994) beskriver ett exempel om ett företag där 

konflikt uppstod mellan den unga generationen och den gamla generationen. Den unga 

generationen bestod av välutbildade personer med andra värderingar och normer än de äldre 

som inte var lika välutbildade utan istället hade arbetat sig upp inom företaget (ibid.). De 

yngre förespråkade en platt hierarki med öppen kommunikation och decentralisering av 

beslutsbefogenheter (ibid.). Den äldre generationen förespråkade raka motsatsen, det vill säga 

en tydlig hierarkisk struktur där det fanns en mer formell kommunikation och centralisering 

av beslutsbefogenheter (ibid.). 

  

Konflikter mellan geografiska enheter - När företag har dotterbolag utspridda på andra orter 

kan dotterbolagen utveckla egna subkulturer som präglas av de värderingar, normer och 

lokala förhållanden som finns på de specifika orterna (Bang, 1994). Exempelvis kan 

konflikter uppstå då huvudkontoret i för stor utsträckning blandar sig i den dagliga 

verksamheten hos dotterbolagen som finns på andra orter (ibid.). 
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Subkulturer behöver dock inte bara ha en negativ påverkan utan de kan även ha en positiv 

påverkan genom att de stödjer och främjar varandra samt den dominerande kulturen (Bang, 

1994). Konflikter mellan dessa kan vara till en fördel för företag då dessa olika tankar och 

idéer kan bidra till att organisationen utvecklas (ibid.). Att subkulturer finns inom företag som 

är under ständig utveckling är inte ovanligt (ibid.). Det är dock när subkulturer blir för starka 

och när de hamnar i konflikt med den dominerande kulturen som de blir ett problem (ibid.). 

  

2.4 Ledarskapets roll 

Hur de sex beståndsdelarna ser ut och om det finns subkulturer som antingen strider med eller 

mot den eftersträvade organisationskulturen på företag, beror till stor del på vilka ledare som 

finns, då deras ledarskap har en stor påverkan på organisationskulturen (Alvesson, 2015). 

Ledarskapet har ett inflytande på de mål, värderingar och uppfattningar om den externa 

omgivningen som en grupp delar (ibid.). Det finns två olika ledarskap, grundare och ledare, 

vars påverkan på organisationskulturen kan variera (ibid.). 

 

Grundare - I uppbyggnadsfasen av nya företag beskrivs grundarens roll som en av de 

viktigaste, om inte den allra viktigaste (Alvesson, 2015; Schein, 2017). Skapandet av företag 

börjar allt som oftast som ett blankt blad, utan några värderingar, normer eller uppfattningar 

om omvärlden, därför är grundarens roll i den inledande fasen att ta fram värderingar och 

idéer om företagets syfte och identitet (Alvesson 2015). Grundaren får alltså en möjlighet att 

sätta sin egna prägel på företaget samt att få den att anamma de värderingar och normer som 

grundaren värdesätter. Då grundaren oftast är med och rekryterar vilka den vill arbeta med, 

kan den välja människor med de värderingar som efterfrågas (Alvesson, 2015). 

  

Ledare - Ledare kan vanligtvis inte påverka organisationskulturen i lika stor grad som en 

grundare i och med att en ledare verkar i en redan befintlig organisationskultur (Alvesson, 

2015). Eftersom en organisationskultur redan finns är det snarare den som påverkar ledarens 

ledarskap än tvärtom (ibid.). Ledare kan antingen vara formella eller informella, där en 

formell ledare exempelvis kan ses inom företag som den som är VD, vilket medföljer 

juridiska rättigheter och skyldigheter (ibid.). En informell ledare saknar däremot samma 

formella skyldigheter och karakteriseras av att dess ledarskap stöds och följs av sympatisörer 

inom företag (ibid.). Dock finns det tillfällen då dessa ledare kan ha större påverkan på 
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organisationskulturen, exempelvis vid omstrukturering av företag eller under kriser som 

drabbar företag (ibid.). Hur ledaren agerar vid sådana tillfällen kan få en större påverkan på 

organisationskulturen än vad som annars hade varit möjligt (ibid.).  
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3.0 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar har en tvärsnittsstudie, även kallad 

surveyundersökning, genomförts (Denscombe, 2014). Fördelen med en tvärsnittsstudie är att 

det kännetecknas av en uttömmande och detaljerad granskning (ibid.). Därmed möjliggör 

detta valet av strategi till en omfattande bild av hur en situation ser ut, samtidigt som den tittar 

på saker i detalj, i det här fallet en organisationskultur och dess olika beståndsdelar. 

  

I och med att studien undersökt hur organisationskulturen upplevts på olika nivåer inom Xlent 

IT, där ledarna var färre till antalet än medarbetarna, har skillnader gjorts i hur 

datainsamlingen skett. Därav är undersökningen strukturerad genom en 

flermetodsundersökning där både en kvalitativ och en kvantitativ metod har använts i 

insamlandet av data (Bryman & Bell, 2017). Detta angreppssätt sågs som det mest optimala i 

och med att det möjliggjorde insamlandet av kvalitativ data på den grupp ledare som var färre 

till antalet, samtidigt som det gjorde det hanterbart att samla in och analysera den stora mängd 

data som tillkom från medarbetarna. I och med att studien jämför ledarnas syn med 

medarbetarnas, har den kvalitativa undersökningen varit som ett stöd för den kvantitativa. 

Frågorna i den kvantitativa undersökningen baseras därav på data från den kvalitativa 

undersökningen. 

  

3.2 Population och urval 

Det tidigare presenterade Xlent IT utgör populationen för denna studie. Tillsammans med 

studiens kontaktperson Israelsson gjordes avgränsningar bland de 12 dotterbolag som utgör 

Xlent IT, som i sin tur resulterade i ett urval av populationen. I och med att urvalet valdes ut 

av Israelsson, kom författarna i kontakt med ledarna och medarbetarna i dotterbolagen genom 

Israelsson vilket gör att urvalet är ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017). De enda 

önskemålet författarna förde fram var att de ledarna för dotterbolagen fanns tillgängliga för 

intervju i Stockholmsområdet under perioden för datainsamling. Utifrån detta valdes fyra 

dotterbolag fram till att utgöra urvalet (Se figur 4). 
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Figur 4 - Studiens urval (Egen bild, utveckling från Xlent 2018) 

  

3.3 Kvalitativ undersökning 

För att få en djupare förståelse av vad för organisationskultur som eftersträvades av 

dotterbolagen, har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem ledare som var ansvariga 

för dessa, Bank och Försäkring AB, Business Integration AB, IT Consulting AB och 

Sundsvall AB. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide 

innehållandes frågor, denna guide var inget som behövdes följas i kronologisk ordning, utan 

intervjuaren hade möjlighet till att vara flexibel angående hur frågorna i intervjuguiden 

ställdes (Denscombe, 2014; Bryman & Bell, 2017). Denna intervjuform tillät respondenterna 

att utveckla sina idéer och tankar utifrån frågorna vilket gav ett detaljerade svar. Beroende på 

vad respondenten svarade hade intervjuaren tillåtelse att ställa följdfrågor som inte fanns med 

i intervjuguiden (ibid.). Tillvägagångssättet av användningen av semistrukturerade intervjuer 

valdes då en organisationskultur inte alltid är självklar eller synlig, det kan finnas värderingar 

och grundläggande antaganden som är svåra att tyda (Schein, 2017). Genom att 

respondenterna tilläts tala fritt om ämnet möjliggjorde det att de reflekterade mer kring sitt 

egna handlande. 
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3.3.1 Respondenter 

I var och en av de fyra dotterbolagen finns det en ledare som har det yttersta ansvaret. Dessa 

fyra, tillsammans med en ledare som hade det övergripande ansvaret för hela Xlent IT, 

utgjorde urvalet i den kvalitativa undersökningen. Därmed representerade dessa fem ledarnas 

syn på organisationskulturen i studien. 

  

Per-Eric Spansk - Är VD för hela Xlent IT som består av 153 anställda. Spansk har en lång 

erfarenhet av IT-branschen och började arbeta på Xlent år 2012 i samma roll som han har 

idag. Spansk ansvarar för hela Xlent IT vilket gör att han har direkt kontakt med alla de olika 

bolagen men även med styrelsen. 

  

Lennart Larsson - Är VD för dotterbolaget Bank och Försäkring AB som idag består av 13 

anställda. Dotterbolaget som är det enda branschspecifika inom Xlent IT startade Lennart år 

2014. Att det är branschspecifikt innebär att det endast verkar inom bank- och 

försäkringsbranschen. De har en större andel seniora medarbetare jämfört med de andra 

dotterbolagen i denna studie.  

  

Hans Ehrenborg - Har varit med sedan starten av Xlent. År 2005 köptes hans dåvarande 

företag Cresendo upp och bildade dotterbolaget Business Integration AB vilket han blev VD 

över. Med sina 60 anställda är Business Integration AB det största dotterbolaget inom Xlent 

IT vad gäller antalet anställda, men även sett till omsättningen. De utvecklar applikationer, 

digitala kanaler, webbar och e-handelslösningar åt kunder. Ett exempel på detta är projektet 

de genomfört hos kunden Sats där de gjort all information tillgänglig för deras kunder via 

mobiltelefoner och surfplattor. 

  

Cecilia Lycksell - Startade IT Consulting AB 2012 och har varit VD sedan start. Dotterbolaget 

har idag 40 anställda och hjälper företag att driva sina IT-plattformar. De specialiserar sig på 

kravhantering, verksamhetsfrågor, systemutveckling samt projekt- och testledning. 

  

Harriet Wikström - Är VD för dotterbolaget Sundsvall AB som hon var med och startade år 

2012. De har idag 35 anställda med kontor både i Sundsvall och Härnösand. De har som 

huvudmål med sin verksamhet att leverera systemutveckling- och förvaltningstjänster av 

högsta kvalitet till sina kunder.  
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3.3.2 Genomförande 

De fem semistrukturerade intervjuerna genomfördes på Xlent IT’s huvudkontor på 

Regeringsgatan 67 i Stockholm. Frågorna i den intervjuguide som användes vid alla fem 

intervjuerna var alla kopplade till de sex beståndsdelar som presenterades i modellen “The 

Cultural Web” (Johnson, Scholes & Whittington, 2008) (Se figur 5). 

 

  

Figur 5 - Intervjuguidens koppling till modellen “The Cultural Web” 

  

3.3.3 Trovärdighet 

Tillförlitlighet - Intervjuerna ägde rum med ledare som alla varit ansvariga för de enskilda 

dotterbolagen, samt varit med och försökt att påverka organisationskulturen i den riktningen 
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som ledningen önskat. Detta gjorde att respondenterna ansågs vara relevanta för 

undersökningen. Genom framtagandet av intervjuguiden som grundade sig på studiens 

teoretiska referensram kunde forskningens tillförlitlighet styrkas. Dock skedde aldrig någon 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2017), vilket hade en negativ påverkan på 

tillförlitligheten i och med att eventuella missförstånd i datainsamlingen därmed inte kunde 

korrigeras. 

 

Överförbarhet - För att styrka överförbarheten lade författarna stor tanke och omsorg i att 

framställa intervjuguiden som intervjuerna grundades på (Bryman & Bell 2017). Genom de 

semistrukturerade intervjuerna samlades mycket data in som transkriberades för att få en 

djupare insyn i forskningsämnet. Därmed finns en stor mängd data gällande 

organisationskultur på ett svenskt företag som verkar i IT-branschen tillgängligt för 

överföring till andra miljöer. 

  

Pålitlighet - Intervjuerna genomfördes med bägge författarna närvarande vilket bidrog till att 

inga frågor glömdes bort, och att varje intervju resulterade i svar som var användbara för 

studien. För att stärka pålitligheten, är transparensen hög genom att materialet som användes 

vid intervjuerna, i form av intervjuguiden redovisas i bilagorna (Bryman & Bell, 2017) (Se 

bilaga 1). 

  

Konfirmering - Med den semistrukturerade intervjuformen fick respondenten prata fritt utifrån 

frågorna i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2017). Författarna försökte inte medvetet styra 

respondentens svar och resultatet utifrån egna personliga värderingar. Då författarna saknade 

tidigare erfarenheter kring konsten att intervjua blev det trots allt problematiskt att säkerställa 

att allt skett utan inblandning av just personliga värderingar (ibid.).  

 

3.4 Kvantitativ undersökning 

För att få medarbetarnas syn på organisationskulturen i dotterbolagen vars ledare intervjuades, 

genomfördes en webbaserad enkätundersökning med alla medarbetare på de fyra 

dotterbolagen. I och med att medarbetarna är många till antalet, 153 stycken, samt att de 

befann sig på olika platser i landet, ansågs en kvalitativ undersökning leda till för mycket data 

som inte hade varit hanterbart. Därmed ansågs enkäten vara en bra kompromiss genom att det 
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var lättare att nå ut till fler, samtidigt som det var mindre tidskrävande att hantera data från 

enkäten eftersom den strukturerades utefter de riktlinjer som fanns (Denscombe, 2014). 

Användandet av enkäter medföljde dock en del problem, exempelvis fanns det inte någon 

hjälp att ge ifall en respondent inte förstod vad som menades med en fråga (Bryman & Bell, 

2017). Till skillnad från de semistrukturerade intervjuer som möjliggjorde identifierandet av 

de djupare och mer grundläggande nivåerna av organisationskultur var enkätundersökningen 

inte det bästa alternativet för att identifiera dessa faktorer. I och med att majoriteten av 

frågorna var “stängda” gör det att svaren på frågorna inte bidrog till samma djup som svaren 

från intervjuerna (Denscombe, 2014). Därmed fick författarna inte en lika djupgående 

förståelse för organisationskulturens olika beståndsdelar genom enkätsvaren som vid 

intervjusvaren, men å andra sidan gav enkätundersökningen en översiktlig bild över de 

utvalda dotterbolagen. 

  

3.4.1 Respondenter 

Respondenterna i den kvantitativa undersökningen arbetade på samma fyra dotterbolag vars 

ledare intervjuades i den kvalitativa undersökningen. Samtliga medarbetare på de fyra 

dotterbolagen fick chansen att svara på enkäten vilket innebar att urvalet från den 

identifierade populationen bestod av 153 medarbetare (Se figur 6). 
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Figur 6 - Antalet medarbetare på respektive bolag 

  

3.4.2 Genomförande 

Ett mail som innehöll en länk till enkäten, skickades till de intervjuade ledarna som i sin tur 

skickade mailet vidare till medarbetarna inom dotterbolagen. Mailet innehöll även en kortare 

beskrivning av studiens syfte för att medarbetarna skulle veta vad för undersökning de deltog 

i. Enkäten bestod av 23 frågor, där 20 av dessa var “stängda frågor” och tre var “öppna 

frågor”, som totalt tog cirka fem minuter att besvara. Svarsalternativen på de “stängda 

frågorna” var utformade efter likertskalan (Surveymonkey, 2018). Respondenterna fick därför 

utifrån de olika påståendena svara på en skala från ett (1) till fem (5) om hur väl de ansåg att 

påståendet stämde in, där ett (1) var “Instämmer inte alls” och fem (5) var “Instämmer helt” 

(ibid.). På samma sätt som frågorna i intervjuguiden togs fram gjorde även enkätfrågorna det 

för att främst koppla undersökningen till organisationskulturens sex beståndsdelar enligt 

modellen “The Cultural Web” (Johnson, Scholes & Whittington, 2008) (Se figur 7). Men som 

tidigare nämnt bidrog även svaren från intervjuerna till utformningen av enkätfrågorna. 
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Figur 7 - Enkätens koppling till “The Cultural Web” 

  

3.4.3 Reliabilitet 

Stabilitet - Medarbetarnas uppfattning om organisationskulturen kan ändras över tid genom 

att ledningen eller andra faktorer påverkar den. För att mäta denna stabilitet hade ett “test-

retest” kunnat ha genomförts, ett sådant test genomfördes dock aldrig (Bryman & Bell, 2017). 

Men i och med att organisationskultur är något som förändras långsamt, gör det att stabiliteten 

på kort sikt ansågs vara hög medan den på längre sikt ansågs vara lägre. 

  

Intern reliabilitet - Den interna reliabiliteten påverkades negativt av att de tre “öppna 

frågorna” inte innehöll svarsalternativ efter samma skala som de resterande frågorna på 

enkäten (Bryman & Bell, 2017). Den interna reliabiliteten stärktes dock genom att 

svarsalternativen på de 20 “stängda frågorna” var utformade efter likertskalan vilket 

underlättade en vidare jämförelse mellan dessa svaren (ibid.). 

  

Interbedömarreliabilitet - I och med att 20 av enkätens 23 frågor var “stängda frågor” 

begränsade det författarnas utrymme till att tolka resultatet. Genom att frågorna var “stängda” 

underlättade det överföringen av data utan att författarna behövde tolka dem vilket gjorde att 

interbedömarreliabiliteten ansågs vara hög (Bryman & Bell, 2017). 
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3.4.4 Validitet 

Begreppsvaliditet - Att frågorna i enkätundersökningen var baserade på modellen “The 

Cultural Web” (Johnson, Scholes & Whittington 2008) vars syfte är att tolka 

organisationskulturen, bidrog det till en validitet som inte hade varit nåbar med frågor 

baserade på egna idéer om vad som hade varit intressant att undersöka. I och med att 

modellen ger en trygghet i att det verkligen är organisationskulturen som mätts ansågs 

begreppsvaliditeten vara hög (Bryman & Bell, 2017). 

  

Intern validitet - I och med att insamlingen av data skedde under en veckas tid var det svårt att 

påvisa med pålitlig fakta, vilka variabler som var beroende och vilka som är oberoende 

(Bryman & Bell, 2017). Detta gjorde det svårt att påvisa vilken orsaksriktning som fanns. I 

och med denna osäkerhet kring kausaliteten presenterades inga orsakssamband mer än de 

självklara som var att dotterbolagen medarbetarna tillhörde och att hur ledarna för de olika 

dotterbolagen såg på organisationskulturen hade en påverkan på det kvantitativa resultatet 

(ibid.). 

  

Extern validitet - Då urvalet, de fyra dotterbolagen Bank och Försäkring, Business 

Integration, IT Consulting och Sundsvall, valdes ut genom ett snöbollsurval som är ett typ av 

bekvämlighetsurval, valdes urvalet aldrig ut på slumpmässiga grunder (Bryman & Bell, 

2017). Genom att det var ett icke-slumpmässigt urval gick resultatet inte att generalisera till 

hela populationen, det vill säga till alla 12 dotterbolag inom Xlent IT, vilket gjorde att 

studiens externa validitet var låg (ibid.). 

  

3.4.5 Bortfall 

För att minska antalet externa bortfall, som enligt Körner och Wahlgren (2015) är när 

individer inte alls svarar på en enkät, valde författarna att som tidigare nämnt skicka ut 

enkäterna till ledarna på de respektive dotterbolagen och sedan låta dem skicka ut enkäterna 

till medarbetarna. Det ansågs av författarna öka trovärdigheten och svarsfrekvensen på 

enkäten i och med att den skickades ut från en känd e-postadress för medarbetarna. I och med 

att majoriteten av enkätfrågorna innehöll bestämda svarsalternativ minskade det tiden 

respondenter behövde spendera på enkäten (Denscombe, 2014). Istället för att börja med de 

tre “öppna frågorna” placerades de i slutet för att inte avskräcka respondenten i början av 
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enkäten (ibid.). Slutligen skickades även en påminnelse ut till ledarna en vecka efter första 

utskicket för att de skulle påminna medarbetarna om att besvara enkäten. Även detta för att 

säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt och för att minska andelen bortfall (Bryman 

& Bell, 2017; Denscombe 2014). Alla dessa förebyggande åtgärder för att få ett så lågt 

bortfall som möjligt resulterade i en sammanlagd svarsfrekvens på 54 % (Se figur 8). 

 

  

Figur 8 - Antalet bortfall 

 

3.5 Forskningsetiska principer 

För att minska bortfallet ytterligare och möjliggöra så pass ärliga och sanningsenliga svar från 

respondenterna som möjligt har studien strävat efter att uppfylla de olika krav på etik som 

enligt Bryman och Bell (2017) är viktiga att ta i beaktande när en studie av detta slag 

genomförs. Genom att ha uppfyllt de olika kraven nedan ansåg författarna att inga 

respondenter skulle komma till skada genom att medverka i denna undersökning.  
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Informationskravet - Eftersom att det är viktigt att informera respondenterna om vad 

undersökningen handlar om (Bryman & Bell, 2017), valde författarna att presentera 

undersökningens syfte inför de semistrukturerade intervjuerna men även i början av enkäten. 

 

Samtyckeskravet - Handlar bland annat om att respondenterna inte ska vara tvingade till att 

medverka i undersökningen utan att deras medverkan ska vara frivillig (Bryman & Bell, 

2017). För att uppfylla detta krav var författarna tydliga med att de gärna såg att 

respondenterna medverkade i undersökningen men att det var helt frivilligt för dem. 

 

Anonymitetskravet - Påpekar hur viktigt det är att vara tydlig med hur informationen som 

respondenterna lämnar hanteras och huruvida informationen kan kopplas till en enskild 

respondent eller om de kommer vara anonyma i undersökningen (Bryman & Bell, 2017). 

Inför de semistrukturerade intervjuerna fick respondenterna ge sitt medgivande till att deras 

namn fick förekomma i studien eller om du ville vara anonyma. I enkätundersökningen var 

skillnaden den att enkäten redan var anonym, det vill säga att inga svar kunde kopplas till en 

enskild respondent. 
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4.0 Resultat 

4.1 Resultat av den kvalitativa undersökningen 

Resultatet från intervjuerna presenteras utifrån de sex beståndsdelarna i modellen “The 

Cultural Web” (Johnson, Scholes & Whittington 2008) med fem underrubriker till varje 

beståndsdel. I underrubriken Xlent IT presenteras det som är gemensamt för alla fyra 

dotterbolagen, vilket i huvudsak grundar sig på intervjun med Per-Eric Spansk, med inslag 

från de andra fyra intervjuerna. Därav presenteras en övergripande bild av Xlent IT med 

kulturella inslag som är gemensamt för alla de bolagen som undersöks. De resterande fyra 

underrubriker under varje beståndsdel presenterar specifika drag för varje enskilt dotterbolag. 

  

4.1.1 Berättelser 

Xlent IT 

Det finns en del händelser sedan starten år 2005 som varit betydelsefulla för var Xlent IT är 

idag. Enligt Ehrenborg fick företaget inte den utvecklingen de ville till en början. En orsak till 

detta var finanskrisen runt år 2009 som resulterade i att den dåvarande ägaren Capman, som 

är ett investeringsbolag, sålde Xlent IT. Ehrenborg beskriver hur detta gjorde att 

nyckelpersoner inom Xlent IT fick chansen att köpa in sig i företaget vilket de gjorde och 

efter det anslöt sig flera personer år 2012 från ett annat konsultbolag (WM-data) med ett stort 

kontaktnät, bland annat Per-Eric Spansk, som bidrog till att Xlent IT tog fart igen. Andra som 

också kom från WM-data vid den tidpunkten och senare var Per Israelsson, Lennart Larsson, 

Cecilia Lycksell och Harriet Wikström. 

  

“Spansk jobbar mycket för att man ska jobba ihop, vara i team och samverka. 

Tidigare funkade det väldigt mycket sämre. Man måste ha respekt för att man har 

olika syn på kvalitet, det hade inte vi.” (Ehrenborg, 2018) 

  

Runt år 2012 var HiQ det lönsammaste IT-konsultföretaget i Sverige. Ett av målen enligt 

Spansk var att gå om dem i både lönsamhet och tillväxt. Detta lyckades de med tre år senare 

vilket anses vara en milstolpe i företagets historia och ett bevis på att hur de arbetat har 

fungerat. 
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“Det är också en milstolpe när folk börjar veta vilka man är i Umeå, Malmö, 

Linköping och i Göteborg. Vi var ju ingenting förut där. När man känner av det så är 

det en milstolpe, nu finns vi där och vi vet att vi finns där och de tycker bra om oss.” 

(Spansk, 2018) 

 

Bank och Försäkring 

I och med att Bank och Försäkring grundades år 2014, en tid efter att Xlent IT tog fart igen 

runt år 2012, beskriver Larsson det som att det redan fanns en plan för vilken riktning både 

Xlent IT och Bank och Försäkring skulle ta för att växa. Därmed har fokus sedan dess bara 

varit på att leverera varje dag utifrån denna plan. Larsson beskriver därför bolagets resa sedan 

starten som en ständig framgångssaga, där de inte mött några direkta motgångar men inte 

heller haft några betydande uppdrag som bidragit till var företaget är idag. 

  

Business Integration 

Då Business Integration funnits med sedan starten år 2005 delar de samma bakgrund och 

historia som Xlent IT. Ehrenborg som varit med sedan starten av Xlent IT beskriver hur det i 

början, direkt efter sammanslagningen av de olika bolag som bildade Xlent IT, inte existerade 

något fungerande samarbete mellan dem men att när Xlent IT fick en tydligare styrning med 

Spansks intåg började Business Integration växa och bli mer framgångsrikt. 

  

Enligt Ehrenborg arbetar Business Integration mycket med är att rekrytera studenter direkt 

från universitet och högskolor. Då dessa saknar erfarenhet av konsultyrket hålls en 

introduktionskurs för dem, men även för övriga som är nya på bolaget. Introduktionskursen 

handlar om vad det innebär att vara konsult på bolaget. Riktlinjer för hur man ska bete sig och 

vara ute hos kund är en av flera saker som diskuteras, där bland annat tidigare händelser inom 

bolaget tas upp för att visa på vad som är ett lämpligt beteende och vad som inte är det. Ett 

exempel på det är en historia om en tidigare medarbetare som fick kritik av en kund för att 

den läste nyheter på mobilen när den var ute på uppdrag hos kunden. Ett annat exempel är om 

en annan kund som var missnöjd då de ansåg att en konsult pratade för mycket i telefon när 

den var ute på uppdrag hos dem. Sådana händelser tas enligt Ehrenborg upp för att de nya ska 

vara uppmärksamma och försöka undvika att hamna i liknande situationer. I och med att de 

rekryterar direkt från skolan har de även tagit fram en “lärlingsmodell” innehållandes fem 
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olika nivåer som är specifik för Business Integration. Modellen är baserad på erfarenhet vilket 

gör att desto mer erfarenhet man har kring konsultyrket desto högre nivå är man på. Detta gör 

att när man är ny och kommer direkt från skolan börjar man på första nivån för att sedan 

avancera med tiden. Ehrenborg menar att denna modell delvis används för välja ut 

medarbetare till de olika projekten de har då målet är att ha personer från alla nivåer 

inblandade i samma projekt. 

 

“I lärlingsmodellen har vi fem nivåer som man kommer in på som konsult. När dom 

kommer in från skolan är dom på nivå 1, då ska man lära sig att bli konsult som tar 

ett år typiskt. Den som är på högsta nivån har varit konsult i kanske 20 år, 

superspecialister som är jätteduktiga.” (Ehrenborg, 2018) 

 

IT Consulting 

Till skillnad från Bank och Försäkring som inte haft någon betydande händelse som sticker ut, 

beskriver Lycksell affären med Svenska Golfförbundet under IT Consultings första år som en 

betydande händelse för var bolaget är idag. Denna affär möjliggjorde att de fick in en 

grundläggande intäkt som bolaget kunde överleva på och säkerställa stabilitet för en tid 

framöver. 

  

Lycksell beskriver hur bolaget under resans gång har skiftat inriktning från att de till en 

början fokuserade på frågor gällande systemutveckling till att idag ha ett större fokus på 

verksamhetsfrågor såsom verksamhetsutveckling, kravhantering och testledning. Det har varit 

en konsekvens av att det är det som kunderna har efterfrågat samt att denna kompetens har 

funnits inom bolaget. Då IT Consulting också arbetar med att rekrytera studenter från skolan 

har även de en introduktion med alla för att de ska få en uppfattning om vad det innebär att 

vara konsult hos dem. Denna introduktion menar Lycksell att de har tagit från Business 

Integration och sedan byggt vidare på för att den ska vara anpassad för IT Consulting. 

 

Sundsvall 

Wikström menar att dotterbolaget Sundsvall har uppnått ett flertal milstolpar som de är stolta 

över. Den mest betydande milstolpen, som haft en stor betydelse för företagets framgång, och 

som även är känd av de andra dotterbolagen i denna studie, var när de fick Kyrkans 
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Pensionskassa som kund. Denna affär är än idag den största affären som någonsin genomförts 

i Xlent IT’s historia. Wikström berättar att denna händelse i kombination med rekryterandet 

av duktiga och skickliga medarbetare är huvudfaktorerna bakom bolagets framgång. 

 

4.1.2 Ritualer och rutiner 

Xlent IT 

Spansk berättar att alla dotterbolagen samlas vart tredje år för att lära känna varandra samt för 

att diskutera saker som rör hela Xlent IT. På en av dessa träffar arbetade de exempelvis 

tillsammans genom olika workshop-övningar för att ta fram värdeord som alla ansåg var 

viktiga. Det resulterade i tre värdeord som de har än idag. 

 

Nära - Innebär att de ska vara nära kunden, finnas på samma ort som kunden men även arbete 

i kundens lokaler för att förstå deras behov för att kunna leverera den bästa möjliga 

lösningen.   

Pålitlig - Kunderna ska känna att de kan lita på Xlent. Därav ställs krav på att de levererar i 

tid samt att de levererar det som de utlovar. 

Modig - Man ska våga vara modig gentemot kund. Våga uttrycka sina åsikter för att leverera 

det bästa möjliga arbetet åt kunden. 

 

“I Prag tog vi fram dom här värdeorden. Vi hade en massa quizar som man skriver ut 

innan, så alla var delaktiga i att ta fram materialet kring värdeord som det sen blev en 

omröstning kring.” (Spansk, 2018) 

  

Utöver den stora konferensen vart tredje år anordnas även andra evenemang som omfattar alla 

dotterbolagen, exempelvis en golftävling som först genomförs på lokal nivå som sedan 

avslutas med en final i Stockholm. Andra aktiviteter som anordnas för att skapa en 

gemenskap utanför arbetet är julfester och sommarfester som oftast arrangeras enskilt av alla 

dotterbolagen. Utöver det hålls det varje tisdag en “kompetenslunch” som enligt Spansk 

innebär att någon medarbetare tar på sig att hålla i en föreläsning om något intressant ämne 

som livesänds för alla dotterbolagen. 
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Varje dotterbolags VD träffas varannan månad för att diskutera aktuella saker inom deras 

respektive dotterbolag men även för Xlent IT i stort. Centralt för den interna 

kommunikationen inom hela Xlent IT är deras gemensamma intranät, plattformen Workplace. 

Genom denna plattform kommuniceras det mesta ut inom företaget, Spansk beskriver att det 

kan vara allt från mål och strategier till att förmedla nya affärsframgångar och utmaningar. 

För att öka gemenskapen och förståelsen för varandra mellan de olika bolagen skickas även 

ett veckobrev ut till alla dotterbolagen, varje vecka är det ett nytt dotterbolag som ansvarar för 

brevet. 

 

Bank & Försäkring 

För att stärka banden, anordnas det enligt Larsson både en lunch och “afterwork” varannan 

månad för att bolaget ska träffas i en mer avslappnad miljö. En annan mer jobbrelaterad träff 

är de återkommande månadsmöten som Bank och Försäkring har för att alla ska vara 

uppdaterade om vad som händer i bolaget. En rutin som Larsson dock skulle vilja se en 

förändring på är hur lokalerna används. Larsson anser att utformningen av lokalerna på 

huvudkontoret i Stockholm är ett problem eftersom att man tydligt märker hur 

bolagsstrukturen är bara genom att se var medarbetare sitter på kontoret. Larsson berättar att 

Bank och Försäkring sitter i en del av kontoret och de andra bolagen sitter i en annan del. Han 

tror att om denna indelning av kontoret eliminerades skulle det underlätta och förbättra arbetet 

för medarbetarna och att de på så sätt kan bli “ett Xlent” som de strävar efter. Däremot menar 

Larsson att det inte skulle vara lätt att genomföra en sådan förändring och bryta upp dessa 

indelningar då det är en naturlig del av alla medarbetares rutiner, att komma till kontoret och 

sätta sig på den platsen som de alltid suttit vid. 

  

Business Integration 

För att alla ska ha koll på vad som händer inom bolaget har de månadsmöten som alla 

närvarar på. I anslutning till dessa möten genomförs alltid någon sorts aktivitet efteråt. 

Medarbetarna, och då är det oftast de yngre, arrangerar själva aktiviteterna vilket kan vara allt 

från spelkvällar till chokladprovning. Utöver det beskriver Ehrenborg att det intressanta sker i 

uppdragen och att de därmed är uppdragen som styr de dagliga rutinerna. 
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“Varje morgon på InterFlora har man standups, man jobbar med en agile metod som 

heter scrum. Man har ‘daily standups’  klockan 09:00 och går igenom ‘vad gör du 

idag?’ och kör en kvart sådär, det är typiskt i projektarbeten.” (Ehrenborg, 2018) 

 

IT Consulting 

För att samtliga konsulter ska vara uppdaterade gällande information om bolaget arrangeras 

ett informationsmöte av Lycksell var sjätte vecka. Detta möte kan antingen vara ett 

frukostmöte eller ett eftermiddagsmöte efter arbetstid som isåfall avslutas med en 

kvällsaktivitet. Lycksell beskriver att dessa kvällsaktiviteter exempelvis kan vara att gå ut och 

äta middag eller spela boule. På informationsmöten informeras medarbetarna både om 

händelser inom det egna bolaget men även om inom de övriga dotterbolagen. 

  

Sundsvall 

Wikström beskriver att det är viktigt för henne att ha kul på jobbet och därav anordnas många 

sociala aktiviteter utanför arbetstid. En sådan aktivitet är till exempel de “afterworks” som 

arrangeras av någon på kontoret varje månad. För att få in variation och kreativitet arrangeras 

de av en ny person varje gång. Som tidigare nämnt finns det flera gemensamma 

kommunikationsverktyg som hela Xlent IT använder sig av och att det bidrar till en god 

kommunikation mellan samtliga dotterbolag. Trots detta skulle Wikström vilja se att det sker 

ännu mer samarbete mellan de olika dotterbolagen trots att de är geografiskt åtskilda. 

 

“Ibland är det jag (som arrangerar), ibland är det Mattias. Mattias är väldigt 

intresserad av drinkar, då lärde han oss göra olika drinkar, Tobbe gillar att klättra så 

då lärde han oss att klättra.” (Wikström, 2018) 

 

4.1.3 Symboler 

Xlent IT 

Spansk beskriver att de har en idé kring sina kontor där alla ska ligga centralt i de städer där 

de finns för att de bland annat på ett enklare sätt ska leva efter sitt egna värdeord “nära”. I och 

med att det oftast är dyrt att sitta centralt, prioriterar de att hellre sitta trångt i fräscha lokaler 
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än att ha stora lokaler längre ut från stadskärnorna. Spansk menar att de även strävar efter att 

möblera kontoren utifrån vad han kallar för den “moderna mötesplatsen” vilket är synonymt 

med öppna landskap, “myshörnor” och mobila platser där det ska finns plats för 50 % av 

medarbetarna att arbeta på. Detta gör att det inte finns några bestämda platser, utan det ska 

vara projektstyrt, de som arbetar tillsammans sitter tillsammans. För att det ska vara tydligt 

för besökare till vems kontor de kommit till arbetar de även enligt Spansk på att det ska finnas 

en “Xlent-vägg” på varje kontor med en stor Xlent-logotyp på. “Xlent-väggen” är dock inte 

den enda synliga symbolen som de arbetar med.  

 

“Alla våra kontor som vi öppnar ska vara centralt, dom ska helst vara så häftiga det 

går att få dom. Men dom ska va trånga. I regel blir det ganska dyrt om man ska sitta 

centralt i varje ort. Därför sitter vi hellre trångt, men fräscht och snyggt än att sitta 

ute i industriområden.” (Spansk, 2018) 

 

Spansk beskriver även att varje enskilt dotterbolag i dagsläget hanterar inköp av produkter på 

egen hand, bland annat kläder med Xlent-logotypen på. Hur mycket och vad dotterbolagen 

köper in för produkter styrs därför mycket av hur drivna dotterbolagens ledare och 

medarbetare är på att införskaffa sig sådana produkter. Spansk berättar dock att de har en 

plattform under uppbyggnad som ska fungera som en butik där alla medarbetare på hela Xlent 

IT ska kunna beställa kläder, accessoarer och andra produkter till ett rabatterat pris om man 

väljer att ha Xlent-logotypen på. Detta är ett led i den strategi de har för att samla alla inköp 

via en portal och leverantör, på så sätt förenklas inköpsprocessen vilket förhoppningsvis leder 

till en större exponering av Xlent-produkter. De eftersträvar även till att ha ett gemensamt 

klimat på alla dotterbolagen enligt Spansk. Klimatet beskrivs som både lättsam och kamratlig 

av alla intervjuade ledare, alla kan prata med alla angående arbetsrelaterade frågor samt 

skämta med varandra oavsett roll på företaget. Klimatet beskrivs även av alla ledarna som 

prestigelöst där man hjälper varandra att lyckas. 

 

  

Figur 9 - Xlent-logotypen 



 36 

Bank och Försäkring 

Bank och Försäkring arbetar inte med någon särskild strategi kring symboler i form av 

produkter. Larsson beskriver att bolaget har en högre medelålder och större erfarenhet 

gentemot de andra dotterbolagen. Detta beskrivs av Larsson som en av anledningarna till att 

medarbetarna på Bank och Försäkring inte intresserar sig för produkter märkta med Xlent-

logotypen i samma utsträckning som på de andra dotterbolagen, med en yngre medelålder, där 

Xlent IT kan vara deras första och hittills enda arbetsgivare 

 

“Dom andra bolagen rekryterar mycket direkt från skolan, man bygger mycket runt 

ett varumärke och så vidare. De får mössor där det står Xlent på och alla är skitglada. 

Det är inte riktigt samma grej på mer erfarna personer.” (Larsson, 2018) 

  

Business Integration 

Business Integration har enligt Ehrenborg en strategi för vilka produkter de väljer att ta fram 

för sina medarbetare. Eftersom de har Sats som kund ger de alla nya medarbetare en 

träningsväska, handduk och vattenflaska med Xlent-logotypen på. Andra produkter de har 

tagit fram är en jacka, kepsar och läppsyl. Ehrenborg beskriver vidare att tanken med denna 

strategi är att det ska bidra till att medarbetarna ska känna en stolthet kring att arbeta hos dem 

men även att det ska fungera i ett marknadsföringssyfte. 

 

IT Consulting 

På samma sätt som Business Integration tar även IT Consulting fram olika produkter med 

Xlent-logotypen på. Lycksell beskriver dock att de inte har någon uttalad strategi för vilka 

typer av produkter som ska tas fram. Ansvaret ligger på medarbetarna, att det är någon som 

tycker detta är roligt, för då finns all möjlighet till att ta fram nya produkter. 

 

“Han som gillar att hålla på med sånt, det är han som kommer och driver med dem 

idéerna. Det är bra att man hjälps åt med det man tycker är roligt och man är bra på 

olika saker” (Lycksell, 2018) 
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Sundsvall 

Sundsvall har liksom Business Integration en strategi med att stärka varumärket och öka 

stoltheten bland medarbetare genom att ta fram produkter märkta med Xlent-logotypen. 

Wikström säger att ansvaret för att ta fram produkterna ligger hos henne och en annan på 

bolaget. Bland annat tas träningskläder med Xlent-logotypen fram för att användas under 

sportevent som exempelvis Vårruset som de brukar delta i. Förutom syftet med att stärka 

stoltheten förväntas det samtidigt skapas en synlighet utåt. 

 

4.1.4 Organisationsstruktur 

Xlent IT 

På Xlent IT har medarbetarna ingen titel utifrån sin roll eller position, utan ett av ledorden är 

att “alla är konsulter”, vilket innebär att alla utför arbete hos kund och alla har en säljarroll 

enligt Spansk. Ett tydligt exempel på hur detta efterlevs kan man se på ledarna för varje 

dotterbolag, de utför dagligen arbete tillsammans med sina medarbetare ute hos deras kunder. 

Verksamheten bygger mycket på samarbete både inom de enskilda dotterbolagen men även 

mellan dem. Spansk beskriver att varje dotterbolag har sina egna kompetensinriktningar 

utifrån vad som efterfrågas på den lokala marknaden. Ett CV-system finns som komplement 

till det tidigare nämnda Workplace som möjliggör sökande av specifika kompetenser inom 

Xlent IT som kan lånas mellan dotterbolagen. För att exemplifiera detta kan dotterbolaget i 

Sundsvall få en ny kund som behöver hjälp med en tjänst som de saknar den rätta 

kompetensen till för att utföra uppdraget själva. Istället för att tacka nej till uppdraget menar 

Spansk att de kan acceptera uppdraget och låna in medarbetare från ett annat dotterbolag som 

besitter den rätta kompetensen. Detta förtydligar även att dotterbolagen inte konkurrerar med 

varandra. Alla arbeten som slutförs och presenteras på företagets hemsida eller på någon av 

de sociala medier som används marknadsförs som “slutförda arbeten av Xlent”, inte 

“slutförda arbeten av Xlent IT Consulting” till exempel. 

 

“Vi har tagit bort konkurrensen mellan de 13 bolagen. Man konkurrerar inte med 

polare, tona ner alla hierarkier, alla är konsulter.” (Spansk, 2018) 
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Bank och Försäkring 

Hur det dagliga arbetet struktureras inom Bank och Försäkring styrs till stor del av de olika 

projekten och åtaganden som genomförs. Vad som dock kännetecknar arbetsprocessen i 

projekten och åtaganden är att de beskrivs av Larsson som väldigt platta. Det finns ingen 

hierarki där beslut måste godkännas av en ledare högt upp i hierarkin, utan alla medarbetare 

förväntas att ta mycket eget ansvar. 

  

Business Integration 

Business Integration som är det största dotterbolaget inom Xlent består av sex olika “team” 

som är uppdelade efter kompetenser enligt Ehrenborg. Ett “team” har kompetens kring 

systemutveckling och arbetar då med det, medan ett annat “team” som är duktiga på 

integration arbetar med det. Varje “team” har sin egen ledare, kallad “team leader”. 

Ehrenborg beskriver hur han tillsammans med alla “team leaders” bildar bolagets 

ledningsgrupp där de uppdaterar varandra om vad som är aktuellt för varje “team”. Ehrenborg 

beskriver vidare att bolaget använder sig av “team leaders” för att skapa en mer personlig och 

nära relation mellan ledare och medarbetare. 

 

“Vi är ganska många. Vi kan inte ha 60 i en hög, jag vill ha det personligt.” 

(Ehrenborg, 2018) 

  

IT Consulting 

För att samordna de frågor som rör IT Consulting finns det enligt Lycksell en informell 

ledningsgrupp innehållandes henne och tre andra nyckelpersoner som kom till IT Consulting 

inom ett år efter starten av bolaget. Alla dessa beskriver Lycksell som drivande i bolagets 

utveckling och alla av dem är idag aktieägare i bolaget. IT Consulting har förutom de formella 

kommunikationskanalerna i form av Workplace och möten, även en Whatsapp-grupp 

tillsammans som alla skriver i. Lycksell beskriver att det tidigare beskrivna klimatet avspeglas 

i denna gruppchatt, där både arbetsrelaterade frågor och diskussioner blandas med mer privata 

och skämtsamma kommentarer. 
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Sundsvall 

Enligt Wikström struktureras det dagliga arbetet på Sundsvall upp på så sätt att de som arbetar 

tillsammans med ett projekt sitter tillsammans. Wikström berättar vidare att alla konsulter 

som är involverade i projektet för Centrala studiestödsnämnden (CSN) sitter tillsammans och 

arbetar med det. Detta innebär att utvecklare, projektledare och de som har andra roller sitter 

och arbetar tillsammans. Organisationsstrukturen på Sundsvall beskriver Wikström som 

oerhört platt och att det inte existerar en hierarki på kontoret, alla beslut som en konsult fattar 

behöver inte gå igenom henne. 

 

“Jag är på samma nivå (som de anställda), de är bättre än mig.” (Wikström, 2018) 

4.1.5 Kontrollsystem 

Xlent IT 

För att säkerställa att arbetet som medarbetarna utför lever upp till kundernas förväntade 

kvalitet, genomförs det kontroller samt uppföljningar. Spansk beskriver att kunder efter varje 

avslutat arbete får en enkät med ett antal parametrar där de får betygsätta konsulters arbete. 

Denna enkät används av alla dotterbolagen för att följa upp konsulters arbete. Resultatet från 

enkäten används sedan som underlag i utvecklingssamtal med medarbetare som sker på 

årsbasis. 

 

Bank och Försäkring 

Larsson berättar att Bank och Försäkring genomför medarbetarundersökningar två gånger om 

året för att säkerställa att medarbetarna trivs på bolaget. Undersökningarna ställer frågor 

utifrån hur de trivs på arbetsplatsen och hur de trivs med att arbeta med kunden och hur den 

relationen fungerar. När medarbetarundersökningen är genomförd med alla medarbetarna får 

de fram ett medarbetarindex som presenterar hur nöjda medarbetarna är. Denna 

undersökningen förde dock Larsson fram kritik mot eftersom att han anser att frågorna på 

undersökning är skapade för att få ett bra resultat. Bank och Försäkring har liksom inget av de 

andra dotterbolagen något typ av bonussystem. Det som de dock har är en rekryteringsbonus 

där man enligt Larsson kan bli bjuden på den årliga skidresan Xlent IT genomför ifall man 

rekommenderar någon som blir anställd. Om Larsson får ett negativ feedback från kunder 

angående medarbetares arbete beskriver han hur det följs upp för att identifiera orsaken till 
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varför arbetet inte uppnår det önskade resultatet. Enligt Larsson går han sedan igenom det 

med konsulten vilket gör att de gemensamt kan komma fram till en lösning på problemet. Det 

kan exempelvis röra sig om att konsulten rentav inte passade för rollen i fråga eller är i behov 

av kompetensutveckling. Vidare beskriver Larsson att åtgärderna är väldigt behovsanpassade 

med fokus på att identifiera orsak och sedan handla utifrån det. 

 

Business Integration 

Ehrenborg berättar att Business Integration har anlitat ett externt företag för att kontrollera 

kundnöjdheten. Efter varje avslutat arbete ringer företaget upp kunden för att fråga hur de 

anser att det har gått. För att kontrollera hur medarbetarna mår på bolaget berättar Ehrenborg 

att de genomför en anonym trivselbarometer fyra gånger per år som innehåller en sexgradig 

skala där bolagets mål är att resultatet minst ska hamna på en femma (5). När någon utmärker 

sig positivt lyfts det upp på de månadsmöten som äger rum. Ehrenborg arbetar även, liksom 

Larsson, mycket med feedbacken från kund när arbetet inte uppfyller kraven. Både med 

enskilda medarbetare men även med grupper. Ehrenborg beskriver hur medarbetare 

involveras i diskussionen för att lösa problemet där lösningen till exempel kan vara att 

medarbetare får mer coaching eller får gå någon kurs. 

 

“Vi jobbar med feedback, både enskilt och med teamet. Feedback är en viktig 

grej och vi försöker få att alla jobbar med feedback till varandra” (Ehrenborg, 

2018) 

  

IT Consulting 

Utöver enkäten som är gemensam för alla dotterbolagen beskriver Lycksell hur det hålls 

styrgruppsmöten med kunderna för att stämma av att arbetet uppnår den önskade kvaliteten. 

Arbete som sticker ut i positiv bemärkelse på IT Consulting uppmärksammas genom att det 

berättas om vid informationsmöten och via plattformen Workplace. På samma sätt som Bank 

och Försäkring har en rekryteringsbonus har även IT Consulting det fast med skillnaden att de 

enligt Lycksell kallar denna bonus för “tipsarpeng” och att belöningen är i form av 20 000 

kronor istället för att bli bjuden på den årliga skidresan. 
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“På Workplace brukar vi skriva om nya affärer. Då brukar vi skriva att Kalle 

har gjort så bra jobb så han har blivit förlängd hela året, det berättas om” 

(Lycksell, 2018) 

  

Sundsvall 

Utöver den gemensamma uppföljningen med enkäten beskriver Wikström hur hon genomför 

liknande styrgruppsmöten som IT Consulting gör. Dessa möten innebär att hon träffar kunden 

för att se över hur samarbetet fungerar med konsulten i fråga men även projektet som helhet. 

Om Wikström får in klagomål från en kund, att en konsult från hennes bolag har misskött sig 

eller inte levererat ett arbete som motsvarar den förväntade kvaliteten, menar hon att dialog 

förs med medarbetaren i fråga, och att de tillsammans går igenom hur de kan arbeta vidare för 

att bägge parter ska vara nöjda. Enligt Wikström är det enkelt för både henne och de anställda 

på Sundsvall att uttrycka sina åsikter för varandra, detta då klimatet är oerhört kamratlig och 

det är högt i tak. 

 

“Vi pratar med varandra hela tiden (Wikström och medarbetarna). Det behöver 

inte vara så formellt alltid, man stämmer av, hur går det på CSN-uppdraget?” 

(Wikström, 2018) 

  

4.1.6 Maktstrukturer 

Xlent IT 

Makten att bestämma och organisera sig finns enligt Spansk hos varje enskilt dotterbolag 

inom Xlent IT. Han menar att de ansvarar själva för att vara självförsörjande samtidigt som de 

har ansvar för att utveckla hela Xlent IT. 

  

“Alla bolag är självförsörjande, de har ansvar över sin egna verksamhet men de 

ansvarar också för att Xlent blir något bra på totalen, så de har dubbla ansvar.” 

(Spansk, 2018) 

  

Detta speglas av Spansk ledarskap då han berättar att det är mycket högt i tak på Xlent IT, och 

att han inte har något emot att hålla sig i skymundan och låta sina medarbetare och deras 
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arbete synas. Vidare menar Spansk att coachande är viktigt, att han hellre coachar sina 

medarbetare till att genomföra sina arbetsuppgifter så effektivt och bra som möjligt och 

utnyttja sin fulla kapacitet och potential än att styra dem. 

  

“Jag är en ledare, inte en chef.” (Spansk, 2018) 

  

Bank och Försäkring 

Även Larsson beskriver hur han med sitt ledarskap vill förmedla att det är väldigt högt i tak 

samt att det finns en låg hierarki, det finns ingen i gruppen som är bättre än någon annan. 

Larsson är tydlig med att påpeka att det inte är någon enskild individs förtjänst till bolagets 

framgång, utan det är alla medarbetares gemensamma arbete som gör Bank och Försäkring till 

det framgångsrika bolag det är idag. 

 

Business Integration 

Då Business Integration är det största dotterbolaget sett till antalet medarbetare inom Xlent, är 

det enligt Ehrenborg för mycket att hantera på egen hand, därför fördelas ansvar ut till de 

olika “team leaders”. Förutom att de leder sina “team” i projekt ansvarar de även för att att 

bestämma löner, hålla i utvecklingssamtal och hitta nya uppdrag. Ehrenborg anser att han med 

sitt ledarskap förmedlar att det är viktigt att behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

Det är viktigt att alla på Business Integration hjälps åt och arbetar tillsammans för att leverera 

ett så bra resultat för kunden som möjligt, och att komma ihåg att alltid sätta kunden i fokus. 

Andra ledord som enligt Ehrenborg beskriver hans ledarskap bra är prestigelös och pålitlig. 

 

IT Consulting 

Lycksell beskriver hur hon med sitt ledarskap vill förmedla att tillit är viktigt och att hon litar 

på varje enskild medarbetare till 100 %. Om medarbetare har idéer de vill förverkliga menar 

hon att hon inte är skeptisk utan hon låter dem genomföra idéer så länge de håller sig inom 

rimliga ekonomiska gränser. I och med det ökar dock också förväntningarna på att 

medarbetarna är drivande i att genomföra sina idéer. Lycksell berättar vidare att hon ger sina 

medarbetare mandat till att fatta egna beslut som inte behöver kontrolleras, därav är tillit av 

stor vikt. Alla medarbetare har därmed chansen att få vara med och påverka enligt henne. 
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“Jag vill förmedla att jag har tillit till varje medarbetare, jag tycker att det är en 

viktig del i att jobba här, att man har förtroende och stor frihet att styra under ansvar. 

Det är viktigt att medarbetarna känner att de är en viktig del, vi är ingenting utan 

medarbetarna och vi är allt med dem.” (Lycksell, 2018) 

  

Sundsvall 

Med sitt ledarskap beskriver Wikström hur hon vill förmedla att alla medarbetare som arbetar 

på bolaget är lika mycket värda oavsett om de är nya medarbetare eller om de har arbetat på 

Sundsvall sedan starten. Även Wikström beskriver hur hon tror på att ge sina medarbetare 

mycket eget ansvar, att hon ger dem mandat att fatta egna beslut och att medarbetarna när 

som helst kan komma till henne för att diskutera idéer eller bara “bolla” tankar om de önskar. 

 

Samarbete mellan konsulterna är en viktig del för att skapa en slutprodukt av hög kvalitet 

enligt Wikström. Utöver de tre värdeorden som Xlent IT har tagit fram, har Wikström tagit 

fram egna värdeord som är unika för dotterbolaget Sundsvall. Dessa är hjälpsamhet, 

samarbete och glädje. Wikström berättar vidare att dessa värdeord avspeglas på det klimat 

som de har då det är tillåtande och att alla har rätt att misslyckas. Genom att ta lärdom från 

sina misslyckanden utvecklas man menar hon. 

 

4.2 Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Då majoriteten av frågorna på enkäten, innehöll svarsalternativ som var uppdelad efter 

likertskalan, där ett (1) var “Instämmer inte alls” och fem (5) var “Instämmer helt” och 

däremellan fanns det en mittpunkt (3) som var varken eller, är det två svarsalternativ som är 

positiva (4 och 5) och två som är negativa (1 och 2) samt ett som är neutralt (3). Därav 

kommer resultatet på dessa frågor att presenteras utifrån om svaret är positivt, negativt eller 

neutralt till de påståenden som ställts. Dessa frågor (fråga 1-16, 17-20) (Se bilaga 2) var 

obligatoriska vilket gjorde att det inte existerade något internt bortfall, som till skillnad från 

det tidigare nämnda externa bortfallet handlar om huruvida enskilda frågor på enkäten 

besvaras eller inte (Körner & Wahlgren, 2015). I och med att dessa frågor var obligatoriska 

var svarsfrekvensen 100 %. Resultaten för de andra frågorna (fråga 16a, 21-22) som inte 
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baserades på likertskalan presenteras löpande genom texten, hur dessa presenteras varierar 

från fråga till fråga. 

 

4.2.1 Berättelser 

 

Figur 10 - De flest återkommande händelserna på frågan “Ge max tre exempel på tidigare 

händelser på din arbetsplats som du berättar om för nyanställda eller andra medarbetare” 

som var kopplad till beståndsdelen berättelser. 

  

På den obligatoriska frågan där medarbetarna ombads ge exempel på händelser de brukar 

berätta om för nyanställda och andra medarbetare svarade 65 av 83 på frågan, de resterande, 

som exempelvis bara svarade med ett bindestreck räknades därmed som bortfall, vilket gjorde 

att svarsfrekvensen därmed var 78 % på denna fråga. Av de berättelser och händelser som 

medarbetarna berättar om i svaren, finns det flera som är mer frekvent återkommande än 

andra och därmed visas högre upp i tabellen (Se figur 10). Bland annat berättas det om olika 

konferenser och resor som de närvarat på som Xlent IT anordnar. 
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“Vi har otroligt roligt tillsammans och bygger verksamheten tillsammans. Många 

roliga resor både inom det lokala bolaget och tillsammans med andra bolag. 

Konferensen i Villars var superkul.” (Medarbetare på Sundsvall, 2018) 

  

Likt konferenser och resor där alla dotterbolagen samlas, värdesätts de olika aktiviteterna som 

de enskilda dotterbolagen anordnar också högt av medarbetarna, exempelvis segway-polo, 

olivoljeprovning och spelkvällar. 

  

“Hur Business Integration-möten används för att samla alla och bygga en gemensam 

kultur, trots att man är utspridda på olika projekt.” (Medarbetare på Business 

Integration, 2018) 

  

Vad som också berättas mycket om är det positiva klimat som finns på dotterbolagen där i 

stort sett alla beskriver den som hjälpsam, rolig och att alla medarbetare bryr sig om varandra. 

  

“När jag var nyanställd berättade jag om ett problem jag hade för en kollega som 

denna inte kunde hjälpa mig med. Senare samma dag när vi stod och pratade 

kopplade hon ihop mig med en annan kollega som kunde hjälpa mig lösa mitt 

problem” (Medarbetare på Business Integration, 2018) 

  

“Hjälpen och stödet jag fick när jag fick ett kortare uppdrag där min egen kompetens 

hade lite att önska. Uppdraget gick utmärkt!.” (Medarbetare på IT Consulting, 2018) 

  

Trots att klimatet nästan endast beskrivs i positiva termer finns det dock även en del missnöje 

mot den. 

  

“Många från andra koncernbolag hälsar inte och behandlar oss på Bank och 

Försäkring som luft. Till och med rätt höga chefer från andra koncernbolag har öppet 

i min närvaro talat nedlåtande om oss som ‘banknissar’ och liknande. Vidare 

förhåller det sig att yngre medarbetare inom andra bolag som har en lägre ålder än 

det antal år jag har varit yrkesverksam hälsar inte och visar inte andra medarbetare 

någon som helst respekt trots att många av oss har gått precis samma utbildningar 

och dessutom jobbat agilt och med ständig kompetensutveckling i 30 år och med 
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avancerade managementuppdrag i decennier det är en riktigt kalldusch i 

företagskulturen” (Medarbetare på Bank och Försäkring, 2018) 

  

Medarbetarna nämnde även att de ofta pratar om sina ledare som de utifrån resultatet 

uppskattar mycket. 

 

“Här är alla som en stor familj, vi har en chef som bryr sig om var och en av oss. 

Bättre chef finns inte, Harriett är genuint underbar. Det är något jag förmedlar vidare 

till omgivningen.” (Medarbetare på Sundsvall, 2018) 

  

“Ett annat exempel är det intresse som finns för de uppdragen vi sitter på, alla är 

intresserade av att veta mer, och det märks att de som är partners bryr sig om allas 

prestation och möjligheter att prestera.” (Medarbetare på Bank och Försäkring, 2018) 

  

4.2.2 Ritualer och rutiner 

 

Figur 11 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen ritualer och 

rutiner del ett. 
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Resultatet på frågan om medarbetarna anser att de får ta del av information gällande deras 

arbetsplats visar tydligt att det är fallet. Åtminstone på tre av dotterbolagen (Business 

Integration, IT Consulting och Sundsvall), där Sundsvall är de som utmärker sig genom att 

alla medarbetare anser att de får ta del av information via de kommunikationskanalerna som 

bolaget använder sig av (Se figur 11). På Bank och Försäkring däremot var andel positiva svar 

strax över 50 %. I de fyra dotterbolagen deltar majoriteten i de olika aktiviteter som 

arrangeras utanför arbetstid. Det samma gäller påståendet “Det är tydligt vad som är 

accepterat beteende på min arbetsplats” hos Business Integration, IT Consulting och 

Sundsvall, där det är över två tredjedelar (66 %) som anser att det är tydligt. Dock är det 45 

%, nästan hälften, på Bank och Försäkring som antingen är neutrala eller ställer sig negativt 

till det påståendet. Vad som klassas som accepterat beteende visas i figurerna nedan (Se 

bilaga 3) där medarbetarna gav exempel på vad som anses vara accepterat beteende enligt 

dem. Denna följdfråga var inte obligatorisk vilket gjorde att de inte behövde svara på frågan, 

därmed var svarsfrekvensen lägre (41 %) än på de andra “öppna frågorna”. 

 

 

Figur 12 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen ritualer och 

rutiner del två. 
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Dotterbolagens affärsidé var majoriteten av alla medarbetare bekanta med (Se figur 12). På 

Bank och Försäkring svarade alla medarbetare att de kände till den. Likt affäridéen har 

majoriteten av medarbetarna kännedom kring dotterbolagens värdegrunder där ingen lämnade 

ett negativt svar. Av de tre värdeorden, nära, pålitlig och modig, som bolagens ledare och 

medarbetare tillsammans tagit fram, ansåg majoriteten att dessa värdeord avspeglas i deras 

dagliga arbete. Utifrån svaren från medarbetarna kan det dock sägas att värdeordet “modig” 

inte är en lika självklar del av medarbetarnas vardag som de två andra värdeorden. 

 

4.2.3 Symboler 

 

Figur 13 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen symboler. 

  

Utifrån hur klimatet upplevs av medarbetarna, visar resultatet att det dotterbolagen har 

gemensamt är att alla medarbetarna instämmer till att klimatet är både kamratligt och 

prestigelöst. Vad resultatet visar är att Bank och Försäkring har lägst andel positiva svar (73 

%) till om klimatet är prestigelöst, vilket trots allt är en övervägande del av alla medarbetare 

(Se figur 13). På den sista frågan på enkäten där svarsfrekvensen var 98 %, blev medarbetarna 

ombedda att med egna ord beskriva hur de upplever organisationskulturen på deras bolag. De 

ord som förekom i svaren från medarbetarna presenteras i bilaga 4 där ordens storlek baseras 

på hur många gånger de fanns med i svaren. Desto fler gånger ett ord nämnts, desto större 

visas det. 
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4.2.4 Organisationsstruktur 

 

Figur 14 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen 

organisationsstrukturen. 

  

På frågan om medarbetarna skulle beskriva företagskulturen som icke-hierarkisk visade 

resultatet att minst fyra av fem (80 %) på varje dotterbolag skulle beskriva strukturen som 

icke-hierarkisk (Se figur 14). Liknande svarsfördelning var det på påståendet “I mitt dagliga 

arbete samarbetar jag mycket med andra”. Vad som kan anmärkas är att det på Bank och 

Försäkring var 18 % som inte ansåg att de dagligen samarbetar med andra i sitt arbete. 

 

4.2.5 Kontrollsystem 

 

Figur 15 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen kontrollsystem. 
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Medarbetarna på de olika dotterbolagen hade en varierad syn på om deras närmaste chef visar 

ett intresse för deras arbete eller inte. På IT Consulting och Sundsvall anser en stor andel att 

deras chef visar intresse (Se figur 15). På Bank och Försäkring såg resultatet annorlunda ut 

där 45 % ställde sig neutrala till påståendet. På Sundsvall anser majoriteten av medarbetarna 

att tillräckligt med åtgärder vidtas vid misskött arbete. Likaså gäller även för Business 

Integration och IT Consulting trots att de hade en lite mindre andel positiva svar. Bank och 

Försäkring utmärkte sig dock från övriga dotterbolag även där då endast 36 % ansåg att 

åtgärder vidtas. Däremot anser majoriteten av medarbetarna på alla fyra dotterbolagen att 

arbeten som utförs bra uppmärksammas, där Sundsvall sticker ut genom att hela 91 % svarat 

positivt på frågan. 

 

4.2.6 Maktstrukturer 

 

Figur 16 - Resultatet på enkätfrågorna som var kopplade till beståndsdelen maktstrukturer. 

  

För de två påståenden “Jag har mandat att fatta egna beslut” och “Jag kan när som helst gå till 

min chef och ‘bolla’ idéer och tankar” var det återigen förhållandevis stor andel positiva svar 

(Se figur 16). Business Integration hade en något högre neutral syn på det första påståendet än 

de andra. 
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5.0 Analys 

5.1 Berättelser 

Johnson, Scholes och Whittington (2008) beskriver att berättelser handlar om vad som av 

källan anses vara viktigt att förmedla om organisationen. Utifrån resultatet går det att se en 

skillnad i vad de berättelser som ledarna jämfört med medarbetarna förmedlar. Ledarnas 

berättelser utgår oftast från dotterbolagens framgång, vad det är som har tagit dem dit de är 

idag. Ledarnas berättelser ger även en bild för medarbetare, främst nya medarbetare, vad som 

är accepterat beteende på Xlent IT. Ibland används dessa berättelser medvetet som ett 

hjälpmedel, just för att hjälpa medarbetare att få en bild av dotterbolagen, till exempel genom 

introduktionskursen. Men ibland sker detta även omedvetet utan något vidare syfte. De 

berättelser och händelser medarbetarna förmedlar handlar mer om det klimat som råder på 

dotterbolagen. Istället för att fokusera på händelser som hjälpt Xlent IT att utvecklas till där 

de är idag, berättas istället händelser som upplevts som minnesvärda och roliga, exempelvis 

olika konferenserna, resorna eller aktiviteterna. Medarbetarnas berättelser visar till stor del 

också hur bra de tycker om Xlent IT, och vad det är som gör dem så speciella jämfört med 

andra företag. 

  

5.2 Ritualer och rutiner 

Då ritualer såsom julfester men även resor och konferenser beskrivs av Johnson, Scholes och 

Whittington (2008) genom modellen “The Cultural Web” som viktiga delar i en 

organisationskultur, ligger de evenemang som Xlent IT och dotterbolagen anordnar helt i linje 

med modellen. Då Xlent IT till stor del har sin verksamhet ute på uppdrag hos kunder är dessa 

sammankomster, i form av evenemangen som Xlent IT anordnar, än viktigare för att som 

medarbetarna beskrev det, skapa en gemenskap och relationer med varandra. Att Xlent IT 

under dessa evenemang låter medarbetarna medverka i olika workshops, för att tillsammans 

definiera riktlinjer och värdeord för organisationen, visar på en förståelse hos ledarna om att 

en stark organisationskultur bygger på en gemensam förståelse för företagets mål samt ett 

enhetligt språk för hela företaget (Schein, 2017). Även de aktiviteter som sker på varje enskilt 

dotterbolag bidrar till en tydlighet gällande vilka som tillhör gruppen och inte, vilket skapar 

en identitet som gör att gruppen särskiljer sig från dess externa omgivning (ibid.). 
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Resultatet visar dock att de möten som alla dotterbolagen har med jämna mellanrum, med 

syftet att bland annat informera medarbetarna om aktuell information om dotterbolagen, inte 

når ända fram enligt medarbetarna på Bank och Försäkring. Att alla inom ett företag tar del av 

information som kan påverka företagets mål och strategier menar Johnson, Scholes och 

Whittington (2008) vara en viktig del för en organisationskulturs överlevnad. Att 

medarbetarna på Bank och Försäkring skiljer sig så pass mycket jämfört med de andra 

dotterbolagen, i och med att 45 % av dem ställer sig frågande i om de får ta del av information 

får ses som intressant. 

  

När det gäller deltagandet bland medarbetarna på de olika aktiviteter som arrangeras, visar 

resultatet att Business Integration (66 %) ligger något lägre i andelen positiva resultat jämfört 

med de andra dotterbolagen. Att majoriteten ofta närvarar vid de olika aktiviteter som 

arrangeras tyder på att de trivs bland sina medarbetare. Då Xlent IT består av medarbetare 

med varierande åldrar kan deras intressen och prioriteringar se olika ut, vilket kan resultera i 

att olika subkulturer skapas (Bang, 1994). På Business Integration, med en lägre andel som 

närvarar på aktiviteterna, kan sådana subkulturer skapas om det är samma personer som 

närvarar på de olika aktiviteterna varje gång. En djupare inblick i resultatet visar tabellen 

nedan (Se figur 17) att närvaron inte endast skiljer sig åt mellan dotterbolagen, utan även 

mellan åldersgrupper, då den är högre hos de yngre och lägre hos de äldre. Utifrån resultatet 

är det inte möjligt att analysera bakgrunden till denna skillnad mellan åldersgrupper mer 

djupgående, men en anledning skulle kunna vara det Larsson upplever i citatet nedan. 

 

“En tydlig skillnad mellan bolagen är att vi (Bank och Försäkring) och de som har 

mer seniora personer, när det blir tal om julfest hör man ‘ah när fan är det då...’ 

medan de andra gängen säger ‘yes julfest!’. Man själv vill ju helst ha det mitt i veckan 

för fredagskvällen vill man ha med familjen.” (Larsson, 2018) 

 

  

Figur 17 - Skillnaden på närvaron på aktiviteter mellan olika åldersgrupper. 
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På frågan om vad som anses vara accepterat beteende på dotterbolagen, ansåg endast 55 % av 

medarbetarna på Bank och Försäkring att det var tydligt vad som är accepterat beteende. 

Även resultatet från IT Consulting (67 %) var lågt i förhållande till de andra två 

dotterbolagen. Schein (2017) menar att en tydlighet i hur man ska vara gentemot varandra är 

en nyckel för framgångsrika organisationer och dess kulturer. Att det då är en så pass stor del 

som inte tycker att det är tydligt vad som är accepterat beteende kan bidra till komplikationer i 

kontakten med de andra dotterbolagen, vilket i sin tur kan påverka klimatet negativt. De 

exempel som enligt medarbetarna är accepterade beteenden (Se bilaga 3) kan tydligt kopplas 

till det som ledarna sa om både accepterat beteende men även klimatet på dotterbolagen. 

  

5.3 Symboler 

Prestigelös var ett förekommande begrepp när ledarna på samtliga dotterbolag skulle beskriva 

klimatet hos dem. Av den kvantitativa undersökningen framgår det att medarbetarna 

instämmer i ledarnas syn. Utifrån resultatet går det att se att både ledarna och medarbetarna 

håller med om att prestigelös och kamratlig är två begrepp som beskriver klimatet på 

dotterbolagen väl. I resultatet presenterades även medarbetarnas syn på organisationskulturen 

bolagsvis där det gick att utläsa att “öppen”, “prestigelös” och “hjälpsam” var ord som 

beskrev organisationskulturen väl på alla dotterbolagen. Andra ord som kommer högt upp i 

resultatet var “högt i tak”, “lättsam” och “tillåtande”. Genom en djupare analys baserat på vad 

kvinnor respektive män svarat på hur de upplever organisationskulturen, går det att se en 

liknande beskrivning av organisationskulturen (Se figur 18-19). De tre mest förekommande 

orden när kvinnorna beskrev organisationskulturen var öppen, hjälpsam och prestigelös.  
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Figur 18 - Svaren från kvinnorna på frågan “Beskriv organisationskulturen med tre ord.” 

(Egen bild, skapad genom Wordle) 

 

Samma ord var de mest återkommande även när de manliga medarbetarna svarade. Utöver 

dessa likheter går det även att utläsa skillnader, där kvinnorna använder ord som enligt 

författarna går att relatera till personliga karaktärsdrag, såsom vänlig, varm, hjärtlig och 

tillåtande, medan männen använder mer arbetslivsrelaterade termer såsom platt, professionell, 

kompetent och högt i tak.  
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Figur 19 - Svaren från männen på frågan “Beskriv organisationskulturen med tre ord.” 

(Egen bild, skapad genom Wordle) 

 

Därmed kan man se att bakom de mer allmänna orden som Xlent IT arbetat med på olika 

sammankomster finns det en skillnad i hur kvinnorna respektive männen uttrycker sig 

angående organisationskulturen. 

  

5.4 Organisationsstruktur 

Enligt modellen “The Cultural Web” har organisationsstrukturen stor påverkan på kulturen då 

strukturen både styr arbets- och beslutsprocesser (Johnson, Scholes & Whittington, 2008). 

Den kvalitativa undersökningens resultat visar att ledarna eftersträvar en platt 

organisationsstruktur, där antalet steg i beslutsprocesser än färre jämfört med en traditionell 

hierarkisk struktur. Att dotterbolagen skiljer sig åt i antalet medarbetare och även 

strukturmässigt, borde rimligtvis ha en påverkan på medarbetarnas uppfattning om 

organisationsstrukturen. Trots detta delar majoriteten av medarbetarna och ledarna på 

samtliga dotterbolag samma syn på den platta organisationsstrukturen. Detta leder till att det 

inte går att urskilja några större avvikelser hos något av dotterbolagen vad gäller 

organisationsstrukturen. Då arbetet som genomförs i den dagliga verksamheten styrs av de 

aktuella uppdragen är det dessa uppdrag som till stor del avgör om samarbeten sker eller inte. 
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Trots beroendet av uppdrag menar både ledarna och medarbetarna att strukturen främjar till 

samarbete, både mellan individer och dotterbolagen. 

  

5.5 Kontrollsystem 

Johnson, Scholes och Whittington (2008) menar att kontrollsystem, där regelbundna 

kontroller utförs, är ett medel för företag att behålla eller förbättra sitt rykte. Av samma 

anledningen genomför dotterbolagen i studien sina kontroller av både de arbeten som utförs 

av medarbetarna och av de enskilda medarbetarnas kompetenser. Att dessa kontroller 

genomförs regelbundet mellan ledare och medarbetare tyder på att de tillsammans vill skapa 

och leverera ett väl utfört och högkvalitativt arbete som möjligt för kunden. Resultatet på 

frågan om medarbetarna anser att deras närmaste chef intresserar sig för deras arbete eller 

inte, visade att endast 55 % av medarbetarna på Bank och Försäkring höll med påståendet. Då 

en organisationskultur bygger på relationer mellan individer inom en grupp (Schein, 2018), är 

det viktigt att man har förtroende för varandra. Som tidigare nämnt har ledare en påverkan på 

en grupps värderingar, saknar ledaren stöd blir det svårt för den att påverka gruppens kultur 

(Alvesson, 2015). Att många inom Bank och Försäkring inte anser att deras närmaste chef 

intresserar sig för deras arbete kan därför vara problematiskt i och med att medarbetarnas 

förtroende och relation till ledaren kan påverka den eftersträvade organisationskulturen 

negativt. Vidare visar det kvalitativa resultatet på att dotterbolagen i hög grad värnar om sina 

anställda. Detta genom att ledarna samlar in feedback angående medarbetarnas arbete, för att 

sedan tillsammans med medarbetarna, få dem att utvecklas i konsultrollen. Denna utveckling 

på individnivå utvecklar Xlent IT i stort vilket ligger helt i linje med det Spansk sa angående 

dotterbolagens ansvar. 

  

“Alla bolag är självförsörjande, de har ansvar över sin egna verksamhet men de 

ansvarar också för att Xlent blir något bra på totalen, så de har dubbla ansvar.” 

(Spansk, 2018) 

  

När kontroller genomförs och det upptäcks att arbete inte har utförts tillräckligt bra beskriver 

alla ledare att det hanteras genom samtal mellan dem och medarbetaren, för att sedan 

tillsammans komma fram till en lösning på problemet. Resultatet från den kvantitativa 

undersökningen visar dock att medarbetarna inte höll med det påståendet i lika hög grad som 
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de gjorde med de andra påståendena. De beskriver att dåligt utfört arbete inte hanteras i 

tillräckligt stor utsträckning och att det därmed finns utrymme för förbättring för hur man 

hanterar dessa frågor. Denna återkoppling av feedback och hantering av missnöje kring utfört 

arbete är något som speglar det Schein (2017) menar är en viktig del av den externa 

anpassningen. Detta är en viktig del för både företagets och organisationskulturens framtida 

överlevnad, i och med att företaget genom att ta lärdom av arbetet, i fortsättningen kommer 

utveckla både det utförda arbetet samt kulturen (ibid.). 

 

5.6 Maktstrukturer 

Då maktstrukturer handlar om vilka det är inom företag som sitter på makten (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2008), har ledarna en påverkan på denna beståndsdel då det oftast är 

de som till stor del väljer hur makten ska fördelas (Alvesson, 2015; Schein, 2017). Inom Xlent 

IT går det att se en decentralisering, det vill säga att dotterbolagen har makten att fatta beslut 

som rör dem utan att behöva rådfråga ledningen för Xlent IT. Därutöver ser maktfördelningen 

olika ut inom varje dotterbolag, exempelvis finns det inom dotterbolaget IT Consulting en 

informell ledningsgrupp som har mer befogenheter än andra vilket gör att de har en större 

påverkan på vilka beslut som tas. I övrigt gör den platta organisationsstrukturen sig synlig i 

hur makten fördelas, då medarbetarna har mandat att fatta egna beslut i den dagliga 

verksamheten samtidigt som de även får vara med och påverka i andra frågor som både rör 

det egna dotterbolaget men även Xlent IT i stort.  
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6.0 Diskussion 

Som nämnts i problemdiskussionen beskriver Alvesson (2015) svårigheterna med att få en hel 

konsultverksamhet att dela samma normer och värderingar då de bland annat innehåller olika 

projektgrupper. Xlent IT har startat många nya dotterbolag de senaste åren som rimligtvis bör 

ha försvårat denna strävan att dela samma värderingar och normer i och med att varje ny 

medarbetare kommer in med sina egna värderingar. Då studien har identifierat gemensamma 

värderingar och normer hos dotterbolagen, både bland ledare och medarbetare, har 

dotterbolagens arbete med organisationskulturen gett effekt. Utifrån ledarskapets betydelse 

för organisationskulturen som Alvesson (2015) och Schein (2017) menar är stor, får ledarnas 

roll och påverkan på resultatet i denna studie inte underskattas. 

  

Trots de svårigheter som nämnts i stycket ovan påvisar resultatet en majoritet bland 

medarbetarna som instämmer i ledarnas syn på organisationskulturen. Denna syn är dock inte 

förenlig för alla respondenter i studien, utan det finns en del medarbetare som inte instämmer 

med majoriteten. Att medarbetarna ofta berättar om de olika aktiviteterna som dotterbolagen 

genomför, både till nyanställda och utomstående, visar på hur mycket dessa aktiviteter 

värdesätts av medarbetarna. Genom att dessa anses vara viktiga händelser för medarbetarna 

och att de genom dem skapar minnen och en gemenskap, bidrar de till den 

organisationskulturen som majoriteten upplever som hjälpsam och kamratlig. Att aktiviteterna 

värdesätts högt av många medarbetare som deltar på dem, riskerar de att vara en faktor till 

formandet av en organisationskultur vilket övriga, det vill säga de som inte deltar i 

aktiviteterna, inte kommer vara bekanta med. Det gäller framförallt på Business Integration 

där 34 % antingen var neutralt eller negativt inställda till påståendet om de deltar eller inte. En 

annan faktor utifrån resultatet som kan bidra till att subkulturer skapas kan vara den att de 

äldre medarbetarna inte lika ofta deltar i aktiviteterna jämfört med de yngre. Det kan leda till 

att de yngre skapar minnen och en gemenskap som skiljer sig från de äldres vilket gör risken 

för en framtida konflikt mellan dessa grupper möjlig. 

  

Fastän att majoriteten upplever organisationskulturen som hjälpsam och kamratlig framkom 

det av enkätundersökningen att en mindre del anser att ledare för andra dotterbolag ser ner på 

dem och deras arbetsområde. De anser samtidigt att yngre medarbetare ser ner på dem på 

grund av att de anser sig själva ha en högre och mer modern utbildning. Trots att det är en 

mindre andel av respondenterna är detta något som kan innebära problem på samma sätt som 
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deltagandet på aktiviteterna kan. Om det skulle visa sig att det är fler som delar denna bild 

kan konflikter uppstå mellan dessa grupper, som i sin tur kan leda till att den eftersträvade 

organisationskulturen hotas (Bang, 1994). 

 

Utifrån det redovisade resultatet och modellen “The Cultural Web” (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2008) finns det enligt författarna tre punkter, vilka presenteras nedan, som 

dotterbolagen kan arbeta med för att göra den delade synen mellan ledarna och medarbetarna 

starkare. 

• Hur kan Bank och Försäkring på ett effektivare sätt förmedla information gällande 

dotterbolaget till dess medarbetarna och samtidigt arbeta med att öka det av 

medarbetarna upplevda intresset för deras arbete? 

• Hur kan både Bank och Försäkring och Business Integration tydliggöra för sina 

medarbetare för vad som är accepterat beteende hos dem? 

• Hur kan samtliga av de fyra dotterbolagen bli tydligare i hur de hanterar misskötta 

arbeten för att möjliggöra att fler medarbetare ska uppleva att tillräckligt med åtgärder 

vidtas vid sådana händelser? 

 

Trots att dessa punkter kan göra den delade synen på organisationskulturen ännu starkare 

visar procentsatserna i det kvantitativa resultatet att majoriteten av medarbetarna redan delar 

ledarnas syn på näst intill varje påstående. En stor anledning till att de olika dotterbolagens 

organisationskulturer ser så pass likadana ut, tror författarna vara de återkommande mötena 

ledarna emellan. Dessa möten kan ha bidragit till att en nära relation ledarna emellan har 

skapats som i sin tur bidragit till en gemensam syn, dels för hur företag kan ledas men även 

för vilka faktorer som är centrala för ett framgångsrikt företag. Att ledarna fört vidare denna 

syn till medarbetarna genom att bland annat visa på vad som är accepterat beteende och 

anställa nya medarbetare med liknande värderingar, gör att det täta samarbetet mellan 

dotterbolagen blivit framgångsrikt och inte bidragit till några kulturkrockar hittills, Detta, 

tillsammans med att ledarna arbetar ihop med medarbetarna på konsultuppdrag och att de 

därmed verkar inom samma organisationskultur, tror författarna kan vara en annan bidragande 

faktor till att det finns en förståelse mellan ledarna och medarbetarna. 

  

Förutom kritiken mot metodvalet som tidigare nämnts, att den kvantitativa undersökningen 

inte gav en djupgående förståelse för medarbetarnas syn, kan även framtagandet av studiens 

urval diskuteras. Studiens urval, de fyra dotterbolagen Bank och Försäkring, Business 
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Integration, IT Consulting och Sundsvall, valdes som tidigare nämnt ut av Israelsson som är 

partner, det vill säga delägare på Xlent Consulting Group AB, med tidigare erfarenhet hos 

bland annat WM-data, vilket fyra av de fem intervjuade ledarna också har. Att dessa under en 

tid arbetat på samma företag tidigare, gör att deras värderingar och normer som de tagit med 

sig till Xlent IT, delvis formats av en och samma organisationskultur (WM-datas). Att 

Israelsson även har god insyn i många av dotterbolagen går det inte att utesluta att hans val av 

dotterbolag gjordes med vetskapen om att det skulle bidra till det bästa resultatet utifrån 

studiens syfte. Därför hade det som en utveckling och vidare forskning av denna studie, varit 

intressant att undersöka fler än de fyra dotterbolag som denna studie undersökt. Det vore rent 

av nödvändigt att undersöka alla, eller åtminstone flera genom användandet av ett 

slumpmässigt urval för att dra slutsatser om organisationskulturen som går att generalisera på 

hela Xlent IT. En undersökning av alla dotterbolag, med exempelvis användandet av 

observationer, hade gett en djupare insyn i hur organisationskulturen ser ut på de allra yngsta 

dotterbolagen som startades så sent som under år 2017, vilket saknas helt i denna studie. 

Samtidigt hade det gett en insyn i hur ledarskapet ser ut i dotterbolag vars ledare inte arbetat 

på samma företag tidigare. Utifrån det påvisade resultatet i denna studie hade det som vidare 

forskning även varit intressant att undersöka hur bolagen på bästa sätt kan arbeta med de 

frågor som presenterades i denna diskussion för att göra den gemensamma synen starkare. 
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7.0 Slutsats 

Hur upplever ledarna organisationskulturen? 

Resultatet från intervjuerna visar att ledarna upplever organisationskulturen som väldigt 

positiv. Klimatet beskrivs som lättsamt och prestigelöst, vilket speglar den gemenskap som 

finns inom dotterbolagen, där man hela tiden hjälps åt på arbetsrelaterade uppdrag men även 

att man umgås efter arbetstid. Genom att alla ledarna träffas tillsammans på olika möten och 

diskuterar saker rörande de enskilda dotterbolagen och Xlent IT i stort, bidrar det till att de 

delar samma syn på hur dotterbolagen bör styras. Alla intervjuade ledare beskriver sig själva 

som ledare och inte chefer, det vill säga att de coachar sina medarbetare till att genomföra 

sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt istället för att styra dem, vilket efterlevs i form 

av att de arbetar tillsammans med medarbetare på olika uppdrag. Detta smittar av sig på 

organisationskulturen genom att alla ledarna anser att medarbetare har stor frihet att ta egna 

beslut under ansvar och att det är roligt att vara på jobbet. 

  

Hur upplever medarbetarna organisationskulturen? 

När medarbetarna beskriver hur det är att arbeta på dotterbolagen är det många av dem som 

först och främst påpekar hur roligt de har det på jobbet. Att de är som en stor hjälpsam familj 

där man delar med sig av sin kunskap för att hjälpa andra. Bolagets struktur som 

medarbetarna beskriver, bygger på samarbete och delaktighet, som bland annat visas tydligt i 

att medarbetarna bjuds in av ledarna till att vara med och bland annat bestämma riktlinjer 

inom Xlent IT, vilket bidrar till att de känner sig just delaktiga i dotterbolagens utveckling. 

 

Delar ledarna och medarbetarna samma syn på kulturen eller skiljer den sig åt? 

Utifrån resultatet som är baserat på de sex beståndsdelarna i “The Cultural Web” (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2008) framgår det att ledarna och medarbetarna till stor del delar 

samma syn på organisationskulturen. Som påvisat i diskussionen ovan finns det en del mindre 

avvikelser i resultatet, men trots allt är det en övervägande majoritet av medarbetarna som 

delar ledarnas syn på organisationskulturen, där främst resultatet på de frågor om det 

upplevda klimatet och organisationsstrukturen tydligast visar denna delade syn. 
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Finns det en gemensam organisationskultur som genomsyrar företagets dotterbolag eller har 

varje bolag utvecklat en egen organisationskultur? 

Studien har identifierat att dotterbolagen aktivt arbetat för att skapa och bibehålla en platt 

organisationsstruktur, som enligt dem definieras av att alla inom Xlent IT, inklusive ledarna, 

är konsulter. Därmed finns det inte någon ytterligare roll inom företaget än konsult. Dock går 

det att se en tendens åt en mer hierarkisk organisationsstruktur på dotterbolaget Business 

Integration, som är det största dotterbolaget sett till antalet anställda, i och med deras 

användande av “teamleaders” för att korta ner och effektivisera kommunikationsvägarna. 

Denna roll, som beskrivs av VD Ehrenborg som väsentlig för att effektivisera 

kommunikationsvägarna och arbetsprocesserna, anser författarna vara en typ av mellanchef 

med andra befogenheter än resten av medarbetarna. Utöver denna skillnad benämns 

organisationskulturen med samma termer av både ledare och medarbetare inom alla 

dotterbolagen. Om dotterbolagen skulle ha för olika organisationskulturer, borde rimligtvis 

risken för konflikter mellan de olika dotterbolagen vara förhållandevis stor eftersom att de är 

så pass öppna att de delar på ett gemensamt intranät, samt lånar konsulter av varandra (Bang, 

1994). Till följd av att konflikter inte är något som identifierats av resultatet anser författarna 

att det existerar en gemensam organisationskultur på urvalet. 

  

Hur ser organisationskulturen ut på ett ungt svenskt IT-konsultföretag? 

Utifrån detta kan en slutsats konstateras angående organisationskulturen på Xlent IT där 

makten anses vara decentraliserad, det vill säga att dotterbolagen har mandat att fatta beslut 

som rör dem utan att behöva rådfråga ledningen för Xlent IT. Därmed är det inte endast ett 

fåtal personer som står för allt beslutsfattande. Att Xlent IT eftersträvar att bara ha en uttalad 

roll inom företaget, det vill säga konsultrollen, och att det är i denna rollen som medarbetare 

kan utvecklas i, gör att det inte finns någon annan tydlig karriärväg inom företag. Detta, 

tillsammans med de olika aktiviteterna där relationer skapas, bidrar till den 

organisationskultur som studien identifierat som familjär och hjälpsam vilket även framgår av 

följande citat. 

  

“Motiverade människor, prestigelöshet då alla är väldigt hjälpsamma och 

organisationen väldigt platt inte bara i teorin utan även i praktiken, socialt på så sätt 

att vi gärna hittar på roliga saker tillsammans som inte behöver vara jobbrelaterade.” 

(Medarbetare på Business Integration, 2018) 
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