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Förord 
 

Ett stort tack till vår handledare Karl Gratzer för hans värdefulla kommentarer och vägledning 

med denna uppsats samt till de opponenter som har lämnat sina synpunkter på uppsatsen under 

arbetets gång. 

 

Vi tackar SEB:s kontorschef i Nyköping, Michael Wulff för att han ställde upp för oss så att vi 

kunde genomföra vår studie i form av en enkätundersökning bland chefer och medarbetare på 

kontoret i Nyköping. Vi tackar alla tre chefer på privat, företag och marknad och alla medarbetare 

på kundtjänstavdelningen som deltog och svarade på våra frågor. Vi uppskattar visat intresse och 

den nedlagda tiden. 

Vi vill även tacka Lars Forsell, ombudsman på Finansförbundet som har visat intresse för vår 

studie och som vi har haft kontakt med under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Sedan början på åttiotalet har intresset för företagskulturer och subkulturer ständigt ökat. I alla 

organisationer finns det både en enhetlig företagskultur och ofta ett flertal subkulturer. 

Subkulturer definieras i uppsatsen som mindre grupper i organisationen som har egna synsätt och 

värderingar som är specifika för just dem. En enkel fallstudie har genomförts på SEB i Nyköping 

där både företagskultur och subkultur har studerats på kundtjänstavdelningen samt på chefsnivå. 

Det framkomna resultatet är att det finns en enhetlig företagskultur som genomsyrar hela 

organisationen, vilket de själva utrycker som ”ONE SEB” samt att det även finns en subkultur 

bland de anställda på kundtjänstavdelning. Denna subkultur formar och stärker den gemensamma 

företagskulturen i detta specifika fall. Fokus på studien är på en av oss utvald målgrupp bestående 

av nio personer varav sex är anställda på kundtjänsten och tre är chefer på respektive avdelning 

för privat, företag och marknad. De övriga avdelningarna valdes medvetet bort för att studera 

endast den privata marknaden. Resultatet av fallstudien är att företagskulturen i hela 

organisationen är differentierad och att subkulturen är självständig och vi har lyckats att besvara 

vår problemformulering och uppnå syftet med arbetet. Slutsatsen blev att självklart har 

subkulturen inverkan på den gemensamma företagskulturen på SEB i Nyköping. 
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I detta kapitel presenteras inledning och problembakgrund. 

 
1 Inledning 
 
Inga diskussioner om kultur kan ersätta den direkta upplevelsen av att studera en kultur på egen 

hand. För att helt och fullt inse kraften i och värdet av det kulturella perspektivet måste man 

personligen gå in i en organisation och leta efter artefakter och symboler samt att lyssna på olika 

tolkningar. Att förlita sig på att andra studerar kulturen i ens eget ställe ger ingen möjlighet att 

bredda sin erfarenhet av organisationen och den symboliska potentialen begränsas (Hatch, M. 

2002, s. 269). 

 

Trots att det kan vara svårt att skilja mellan organisationskultur och den omgivande kulturen 

anser organisationsforskarna att det ändå är viktigt att försöka. Det räcker med att bara studera 

några få organisationer för att förstå varför. Exempelvis kan skillnaden mellan Apples informella 

personal, vars mål är att bryta invanda mönster för att skapa innovationer och IBM:s 

kostymklädda anställda som sätter kundservice i första rummet beaktas. Om hänsyn endast tas till 

större kulturella krafter och bortser från kulturen inom organisationen, förbises mycket av det 

som skiljer dessa två företag åt. Trots det kan mycket av den nedanstående diskussionen om vad 

kultur är, tillämpas lika bra på analysnivåer som innefattar nation, samhälle, organisation och 

subkulturer inom organisationen. Det som gör ett studium av kultur organisatoriskt är det som är i 

fokus för ens eget intresse och som definierar analysnivån (Hatch, M. 2002, s. 231). 
 
 Figur 1: Analysnivåer i relation till begreppet organisationskultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( Hatch, M. 2002, s. 259). 

 
Organisationskulturen 

Samhällskulturen
 
 
 
 
  Subkulturer i  
  organisationen  
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Ovanstående figur visar att på en organisatorisk nivå ställs man inför kravet att reda ut hur alla 

dessa subkulturer förhåller sig till varandra och upptäcka hur de passar ihop och bildar den mer 

övergripande organisationskulturen. Samma situation uppstår då man försöker att förstå en 

organisationskultur i förhållande till omgivningen. På omvärldsnivå betraktas hela 

organisationskulturen som en subkultur inom ett mer omfattande kulturellt ramverk, till exempel 

samhällskulturen. Här motsvaras en subkultur i organisationen av en subkultur i samhället 

(Hatch, M. 2002, s. 259). Ett exempel på en modern form av subkultur är yrket då det handlar om 

ett kollektiv med mestadels en stark gemenskap. Ibland påverkas även livsstilen och fritiden av 

det dagliga arbetets villkor. Ibland är arbetet endast ett måste för att man skall kunna leva ett 

drägligare liv på fritiden. Subkultur är en viktig del i människans professionella identitet 

(Jansson, S. 1997, s. 163ff). 

 
1.2 Bakgrund 
 

Kulturen i en organisation är beroende och styrs av större kulturella processer i organisationens 

omgivning. Varje organisation uppvisar olika aspekter av de nationella, regionala, industriella, 

yrkesmässiga och professionella kulturer som organisationen verkar inom. De flesta 

organisationer formas till en del av kulturella processer som skapats av en mängd aktörer i 

omgivningen. Den tydligaste källan till extern påverkan på organisationskulturen finns emellertid 

inuti organisationen vilken är personalen. Innan de anställda blir medlemmar av en organisation 

har de oftast redan blivit påverkade av flera kulturella institutioner – till exempel familj, 

samhälle, nation, stat, kyrka, utbildningssystem och andra arbetsorganisationer. Dessa 

sammanslutningar formar deras attityder, beteende och identitet. De anställda för med sig denna 

påverkan när de blir medlemmar av en ny organisation. Därför är det svårt att skilja 

organisationskulturen från de mer generella kulturella processerna (Hatch, M. 2002, s. 231).  

 

Subkulturperspektivet väcker den intressanta frågan om vad som skiljer olika subkulturer inom 

organisationen från varandra. Enligt forskare som studerar olika subkulturer finns det olika 

teoretiska referensramar för att beskriva dessa skillnader. De amerikanska kulturforskarna Caren 

Siehl och Joanne Martin förklarar och beskriver att subkultur definieras i relation till en 

organisations generella kulturmönster, framförallt när det gäller kulturens dominerande 

värderingar. Enligt detta synsätt klassificeras subkulturerna mot bakgrund av om de stödjer, 
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förnekar eller helt enkelt existerar parallellt med den generella kulturens centrala värderingar. 

Subkulturer inom en organisation har någon form av relationer till varandra. Tre olika subkulturer 

brukar lyftas fram av forskare:  

 

• Stärkande subkulturer som ger ett starkt och entusiastiskt stöd till de dominerande 

värderingarna.  

• Motkulturer som ifrågasätter de dominerande värderingarna i en större kultur som de är 

en del av.  

• Självständiga subkulturer som håller fast vid sina egna, oberoende värderingar, 

parallellt med de dominerande värderingar som den övergripande kulturen rymmer.  

 

En annan grupp forskare väljer att skilja mellan olika subkulturer mot bakgrund av yrke, 

arbetsgrupp, hierarkisk nivå och tidigare organisatoriska kopplingar (Hatch, M. 2002, s. 260). 

 

Organisationer skapar en form av minisamhälle som har sina egna kulturella och subkulturella 

mönster. En viss organisation kan förstås som ett sammanhållet team eller som en familj som tror 

på det arbete som utförs. En annan organisation kan genomsyras av uppfattningen att ” vi är bäst 

på vårt område och så ska det förbli”. En tredje organisation kan vara mycket fragmentiserad och 

uppdelad i grupper som uppfattar omgivningen på olika sätt eller har olika idéer om hur deras 

organisation borde fungera. Sådana åsiktsmönster och gemensamma uppfattningar kan vara bland 

annat fragmentiserade eller integrerade och stödjas av diverse operativa regler och ritualer. De 

kan utgöra ett avgörande inflytande på organisationens generella förmåga att ta itu med de 

utmaningar den ställs inför. Olika individer kan utveckla specifika subkulturella beteendemönster 

som ett sätt att skapa mening i sitt liv. Detta genom att till exempel ingå i vänskapsgrupper eller 

andra former av informella sociala grupperingar på arbetet. De kan även utveckla normer och 

värderingar som gynnar personliga mål och inte organisationens syften (Morgan, G. 1999, s. 

146). 
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Det ”röstfiske” som en del individer kan ägna sig åt i en organisation för att gynna sin egen 

karriär eller för att förhindra andras resulterar bland annat i att koalitioner som vidmakthåller 

speciella värderingar och normer kan uppstå. Ibland kan den typen av koalitioner utvecklas till en 

slags motkultur som står i motsats till de organisationsvärden som personer med formell makt tar 

sig an. Många organisationer karaktäriseras av sådana informella åsiktsskillnader inom 

ledningsgruppen och ibland också i hela organisationen. Denna uppdelning kan även resultera i 

en kamp för att få kontroll. I den striden kan en viktig del vara att man försöker forma 

företagskulturen (Morgan, G. 1999, s. 155). 

 

Företagskulturen i SEB-koncernen bygger på fyra värderingar: engagemang, kontinuitet, 

ömsesidig respekt och professionalism. Dessa värderingar skall vara en naturlig del i ledarskapet 

och utgöra basen för de dagliga relationerna såväl mellan medarbetarna inom koncernen som 

mellan SEB:s anställda och kunderna. Värderingarna speglas i engagemanget för kunden men 

också för samhället. Målet är att skapa ett värde för företagets kunder och aktieägare, men även 

för medarbetarna. SEB vill skapa en kultur där chefer och medarbetare ständigt prövar nya vägar 

för att utveckla affärerna och göra banken till en än mer effektiv affärspartner (Årsredovisning, 

SEB 2006). 

 

I detta kapitel presenteras undersökningens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

2 Problemformulering 
 

Påverkas den gemensamma företagskulturen på Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) i 

Nyköping av en eventuell subkultur/subkulturer? 

 

2.1 Syfte och Frågeställningar 

 
Syftet med studien är att ta reda på om eventuell uppkomst av subkultur på SEB i Nyköping har 

en påverkan på den gemensamma företagskulturen inom organisationen. Delsyftet med studien är 

att undersöka vilken företagskultur det finns på banken och om det finns subkultur/subkulturer 

inom organisationen på olika nivåer. Följande frågeställningar har ställts för att uppnå uppsatsens 

syfte: Vilken företagskultur finns det på banken? Finns det en subkultur/subkulturer och hur 
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differentierar den/de sig från företagskulturen på olika nivåer? Vilken karaktär har 

subkulturen/subkulturerna på banken? 

 

2.2 Avgränsning 

 

Arbetet har avgränsats till en fallstudie av SEB i Nyköping där organisationskulturen samt 

förekomsten av subkultur skall undersökas hos medarbetare på kundtjänst samt på chefsnivå. Att 

valet föll på SEB kundtjänst för privatmarknaden har sin grund i att deras högsta prioritering är 

nöjda kunder. De anstränger sig för att erbjuda kunderna marknadens bästa service och 

produktutbud. Att det just blev SEB i Nyköping grundar sig på ett bekvämlighetsurval gällande 

det geografiska läget samt lättåtkomligheten. Undersökningen avgränsas till att gälla 

medarbetarna på kundtjänst samt de tre avdelningscheferna för privat, företag och marknad. 

 
I detta kapitel presenteras de olika metoder som har använts samt en diskussion om validitet och 

reliabilitet. 

 
3 Metod 
 

Den aktuella metoden för denna undersökning är fallstudie då det är den mest användbara strategi 

för uppsatsens frågeställning. I denna studie undersöks komplexa sociala enheter som innefattar 

flera variabler och som är av betydelse för förståelsen för de kulturella och subkulturella 

skillnaderna i en organisation. Data har samlats in genom en enkätundersökning och skriftliga 

källor. Enkätundersökningen har sedan sammanställts och analyserats. 

 

Det finns olika sätt för forskaren att arbeta med sin forskning. I uppsatsen används ett deduktivt 

tillvägagångssätt vilket innebär att bevisandets väg följs, då befintliga teorier används och 

slutsatser dras om enskilda företeelser. Kvalitativ forskning är mjuk data som studeras, här är det 

ord istället för siffror som studeras. Studierna är ofta beskrivande och småskaliga. Forskarens roll 

är här större och kan därför färga konstruktionen av data som samlats in och även tolkningen av 

denna. Fördelar med den kvalitativa forskningen är att datamaterialet som används är okonstlat 

och hämtat från den verkliga världen. Det är forskaren som gör tolkningen av data vilket gör att 

det finns möjlighet till alternativa förklaringar. Nackdelarna är att det blir svårare att generalisera 
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till andra liknande enheter då det är få enheter som studeras. Det finns en risk att data tolkas och 

färgas av forskarens egna värderingar då forskarens roll är större än i den kvantitativa 

forskningen (Denscombe, M. 2000, s. 41ff). Fallstudie har valts som metod för att underlätta 

förståelsen av processen i organisationskulturen snarare än att förklara samband och verkan av de 

variabler som valts att studeras på djupet. 

 

3.1 Urval och datainsamling 

 
Urvalet av respondenter grundas på ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Tanken bakom ett 

sådant urval är att tillfråga lättillgängliga personer ur populationen. Anledningen till detta val är 

begränsade resurser som gör det omöjligt att uppfylla villkoren för ett slumpmässigt urval. Den 

totala populationen på kontoret i Nyköping är arton stycken. Då undersökningen är en 

urvalsundersökning besvarades enkäten av nio stycken, varav sex kundtjänstmedarbetare och tre 

chefer. 

 

En nackdel med bekvämlighetsurval är att resultaten inte är generaliserbara. Det vill säga 

resultatet är inte representativt för Sveriges alla banker, inte ens för SEB:s alla banker. En annan 

nackdel är att reliabiliteten blir låg då resultatet kan skifta vid en förnyad undersökning (Trost, J. 

2001, s. 59ff). 

 
De data forskaren samlar in kan vara av två slag, data som redan finns, så kallad sekundärdata 

och data som måste samlas in, primärdata. I första steget i uppsatsen används sekundärdata, detta 

i syfte för att få en överblick hur detta problemområde uppfattas i litteraturen. I det andra steget 

används primärdata i form av en enkätundersökning av den utvalda populationen på SEB i 

Nyköping. 

 

3.2 Enkäten 

 
Enkätens syfte är att försöka att belysa hur subkulturen ser ut idag hos undersökningsenheten 

samt att försöka påvisa om subkulturen skiljer sig åt mellan chefer och kundtjänstmedarbetare 

vilket sker genom enkätens 25 frågor. De tre inledande frågorna berörde kön, ålder och befattning 

inom organisationen. De efterföljande frågorna utformades som attityd- och åsiktsfrågor med 
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strukturerade svarsalternativ. För att få respondenternas synpunkter på enkätundersökningen samt 

för att undvika eventuella missförstånd avslutades enkäten med en öppen fråga. Detta för att 

skapa en högre validitet. Med validitet menas att undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Trost, J. 2001, s. 61). 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas undersökningens giltighet, det vill säga att den mäter det den avser att mäta. 

Validiteten i en undersökning anses vara god om forskaren vet att undersökningen undersöker det 

som är meningen (Trost, J. 2001, s. 61). Reliabiliteten eller tillförlitligheten visar hur stabil en 

mätning är (Trost, J. 2001, s. 59). Den är så att säga ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen. Att tillförlitligheten till att de insamlade 

svaren är riktiga och korrekta och har en sannolikhetsgrund bakom sig kan vi naturligtvis bara 

anta. Vi kan inte med säkerhet veta då vi ej själva varit närvarande vid enkätundersökningens 

genomförande. Vi kan bara grunda våra uppfattningar på de svar vi har fått och vi anser att 

undersökningen är tillförlitlig. Fördelen med fallstudien är att vi kan dra egna slutsatser som 

naturligtvis kan ifrågasättas och omtolkas.  

3.4 Källkritik av metod och underlag  

 
En brist i studien är att endast en enkätundersökning har gjorts istället för djupgående intervjuer. 

Detta resulterade i ett svagt datamaterial och därmed ett lite tunnare resultat angående 

subkulturen i företaget. 

 

Med facit i hand kan vi konstatera att bristen med att genomföra en enkätundersökning i denna 

studie är att denna metod gav oss information om vilka som delade kulturen och hur djupt de 

ansåg sig vara bundna till kulturens gemenskap. Intervjuer skulle ha gett djupare och mer 

ingående information, speciellt vad det gäller undersökningen av subkulturen och om vilka 

värderingar, normer, antaganden och verklighetsuppfattningar som finns i organisationen. Trots 

medvetenheten om denna kritik mot enkätundersökning valdes denna metod då det finns fördelar 

som till exempel tids- och resursbesparingar samt att den insamlade informationen ändå kan ge 

en bra grund för analys och tolkning med hjälp av befintliga teorier. En annan fördel med 
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enkätundersökning är att fasta svarsalternativ på frågorna är lättare att tolka och sammanställa.  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen samt de teorier som är speciellt 

intressanta utifrån problemformuleringen och som undersökningen härleds ifrån. 

 

4 Teoretisk referensram 
 
Den insamlade datan analyseras utifrån två utvalda teorier. Svaren tolkas och analyseras med 

hjälp av Scheins kulturella nivåer, artefakter, normer och värderingar och Joanne Martin och 

Debra Meyersons teori om organisationskultur som innefattar de tre modellerna om integration, 

differentiering och fragmentering. Från denna teori används två av modellerna, nämligen 

integrationsmodellen och differentieringsmodellen. Utifrån dessa teorier har de perspektiv som 

svarar på studiens frågeställningar valts ut. Teorikapitlet inleds med en kort beskrivning av 

organisationskultur som anses vara nödvändig som inledning innan de två utvalda teorierna 

presenteras. 

 
4.1 Organisationskultur 

 
Begreppet organisationskultur kommer från det latinska ordet colere som betyder att bearbeta, 

vilket inom organisationskultur syftar till hur intryck, erfarenhet och kunskap bearbetas samt hur 

individer bildar åsikter om sig själva och sin omgivning. Begreppet kultur är inte ett entydigt 

begrepp utan anspelar på människornas referensramar i form av värderingar, erfarenheter och 

kunskaper men även på det formbundna symbolsystemet såsom språk, beteendemönster och 

materiella attribut, till exempel kläder. Kärnan i kulturbegreppet är gemenskap men det är viktigt 

att vara medveten om att kultur inte är gemensam för alla människor (Jansson, S. 1997, s. 165ff). 

Inom organisationsvärlden finns det många olika definitioner på vad organisationskultur är. Vissa 

anser att gemensamma mål och värderingar är det viktigaste inom organisationskultur medan 

andra anser att det är tiden som påverkar och utvecklar en organisationskultur. 
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Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, uppställt eller 

utvecklad av en viss grupp efter hand som lär begränsa sina problem med extern anpassning och 

intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som giltigt och som 

därför lärs ut till nya medlemmar som det viktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa 

problem (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 2002, s. 147). 

 

Organisationskultur kan ses som ett isberg. Toppen går att skåda medan det är svårare att få något 

grepp om isbergets fot. De synliga faktorerna är språk, symboler och socialisering medan normer, 

antaganden och värderingar är dolda faktorer. Under en arbetsdag stöter medarbetare inom en 

organisation på en mängd olika arbetsuppgifter, aktiviteter, människor och relationer. Allt detta 

sammantaget utgör en gemensam kultur, det vill säga innebörder, meningar och symboler är 

centrala för människans välbefinnande även på arbetsplatsen. På arbetsplatser är det även viktigt 

hur människor uppfattar till exempel sociala roller och relationer i förhållande till hierarkier och 

gränser. Det är därför viktigt att det finns en någorlunda gemensam kulturell mening för 

organisationsmedlemmar så att inte svårigheten uppstår för att till exempel regler tolkas på olika 

sätt. En gemensam grundsyn bör överensstämma för att allt ska fungera (Alvesson, M. 1997, s. 

177ff). 

 

Med begreppet subkultur menas en delkultur eller en undergrupp som finns inom en organisation. 

En definition av subkultur är: 

 

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

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

uppsättning problem som de flesta i gruppen är ense om att de är besvärliga och som 

rutinmässigt handlar mot bakgrund av gruppens unika kollektiva 

verklighetsuppfattning.” 

 (Bang, H. 1994, s. 29) 

 

Tre faktorer som påverkar kulturen inom en organisation är människor, omgivningen och 

kulturutvecklingsprocessen. De människor som kommer in i organisationen och som skapar och 

påverkar kulturen, är individer med olika kunskaper, värderingar, mål, personligheter och med 
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olika erfarenheter och utbildning. Kulturen påverkas även av omgivnings bestämda faktorer så 

som nationell- och lokal kultur, samt bransch- och marknadskultur men även utav lagar och 

regler. Med kulturutvecklingsprocessen menas den samverkan och den gemensamma 

förståelseram som uppstår mellan organisationsmedlemmar när de försöker att samordna sina 

aktiviteter för att uppnå mål (Bang, H. 1994, s. 78). 

 

När vi talar om kultur som gemensamma uppfattningar, värderingar, åsiktssystem eller kunskaper 

är det viktigt att komma ihåg att en kultur är beroende av såväl gemenskap som mångfald. 

Kulturen lämnar utrymme för likheter, men ger också sitt stöd åt och förlitar sig på skillnader. I 

kapitlets första del går vi från teorier som beskriver kulturer som enheter till teorier som har sin 

fokus på subkulturer och slutligen till kulturell fragmentering. Här kan vi se att det är viktigt att 

notera att synen växlar från likhet till olikheter inom kulturer, subkulturer och 

fragmenteringsaspekter. Den förändring som flyttade antropologins fokus från kultur i allmänhet 

till gruppkulturer har fått sin motsvarighet i växlingen inom studiet av organisationskultur från 

kultur som en organisatorisk enhet, till kultur som ett redskap för att förklara olikheter mellan 

undergrupper i organisationen (Hatch, M. 2002, s. 238). 

 

4.2 Teori 

 
4.2.1 Scheins teori 
 
Socialpsykologen Edgar Schein utvecklade i början av 1980-talet en idag populär teori inom 

organisationskulturforskning. Enligt Scheins teori återfinns kultur på tre olika nivåer inom en 

organisation. På ytan återfinns artefakter eller så kallade symboler, sedan kommer värderingar 

och normer och i grunden återfinns grundläggande antaganden. Modellen kan åskådliggöras på 

följande sätt: 
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Figur 2: Scheins kulturella nivåer 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(Jacobsen, D. & Thorsvik J. 2002, s. 150). 

Osynlig nivå som tas 
för given – 

Kräver mycket 
tolkning 

Högre grad av 
medvetenhet – 

Kräver mer tolkning 

Synlig nivå – 
Kräver lite tolkning 

 
 
    
 
 
 

                                 
 

  
    

      

 Värderingar 
och 

normer 
 

                   
 

        

      

 Grundläggande 
antaganden och 
uppfattningar 

 

 
Artefakter 

 

 
Kärnan i en organisationskultur utgörs enligt denna teori av grundläggande antaganden och 

uppfattningar. Dessa grundläggande antaganden tas för givna av organisationens medlemmar och 

påverkar deras uppfattningsförmåga samt hur de tänker och känner. De är dock svåra att diskutera 

då organisationens medlemmar inte är medvetna om dem. Dessa antaganden sätter emellertid sin 

prägel på hela organisationen. Exempel på ett grundläggande antagande är vilken relation en 

organisations medlemmar har till omgivningen, det vill säga om organisationen präglas av 

individualism eller kollektivism. Enligt Schein uppstår och utvecklas antaganden då en grupp 

individer försöker att komma tillrätta med problem som rör extern och intern anpassning (Hatch, 

M. 2002, s. 242ff).  

 

Värderingar representerar sådant som organisationens medlemmar intresserar sig för och beskrivs 

som sociala principer och mål som har ett inneboende värde som till exempel demokrati, 

självständighet och tradition. Värderingar är ofta förknippade med starka känslor och utgör 

grunden för bedömningar av vad som är rätt och fel. Normer är nära kopplade till värderingar då 
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de fungerar som oskrivna regler vad det gäller beteende och attityd (Hatch, M. 2002, s. 245ff). 

Schein menar att normer och värderingar uppmuntrar till aktiviteter som alstrar artefakter. 

 

Artefakter kan beskrivas som synliga och påtagliga manifestationer som är viktiga för att få 

förståelse för organisationens stomme. Artefakter delas normalt sett in i tre kategorier: fysiska, 

beteendemässiga och verbala kulturuttryck. En organisations medlemmar är inte alltid medvetna 

om dessa artefakters närvaro men det grundläggande är att dessa artefakter är synliga för alla. 

 

Subkulturer eller motkulturer är en kultur inom en redan större kultur och består av individer eller 

grupper av individer som inte delar samma normer, grundläggande antaganden och värderingar 

utan bildar sin egen kultur. Utifrån Scheins modell påverkar kulturen inifrån och ut, det vill säga 

från omedvetna antaganden, värderingar och normer till det mer ytliga nivåerna där artefakter 

återfinns. Som synes så är dock pilarna dubbelriktade i modellen vilket gör att när värderingar 

och normer sprider sig till artefaktnivån så kommer dessa att tolkas på ett sådant sätt som kan 

omvandla de ursprungliga värderingarna och antaganden. Detta sker då kulturmedlemmarna 

använder artefakter och normer för att uttrycka sin identitet samt för att arbeta i riktning mot sina 

mål (Hatch, M. 2002, s. 248). 

 

4.2.2 Martin och Meyerson’s teori 
 

"De amerikanska organisationsforskarna Joanne Martin och Debra Meyerson 

identifierar tre distinkta perspektiv inom studiet organisationskultur, nämligen 

integration, differentiering och fragmentering."  

(Hatch, M. 2002, s. 262) 

 

Organisationskulturen kan utifrån ett integrationsperspektiv beskrivas som gemensam för 

kulturens samtliga medlemmar utifrån ett samförstånd som gäller för hela organisationen. 

Differentieringsperspektivet antar subkulturens synsätt och beskriver hur subkulturer bryter ned 

den organisatoriska enigheten. Dessa subkulturer brukar dock beskrivas på ungefär samma sätt 

som de enhetliga kulturerna - som odifferentierade, samstämmiga, sammanhängande och stabila 

helheter. Fragmenteringssynsättet bygger i stort sett på en postmodern bild av 

organisationskulturen, den letar emellertid varken efter samstämmighet eller efter stabilitet, utan 
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inriktar sig på organisationskulturernas inkonsekvens och tvetydighet och att de ständigt 

förändras. Enligt Martin kan detta fragmenteringssynsätt definieras som en postmodern kritik av 

differentieringsperspektivet.  

 

”Kritiken inriktas på hur differentieringsperspektivet identifierar subkulturer med 

hjälp av en dikotomi eller motsatsfyllt tänkande (till exempel arbetare kontra ledning, 

linje kontra stab, män kontra kvinnor, svarta kontra vita eller rökare kontra icke – 

rökare.”  

(Martin, J. 1992, s.135ff) 

 

Istället för ett oppositionellt tänkande accepterar fragmenteringssynsättet mångfalden. Det 

betyder att fragmenteringssynsättet utgår från iakttagelsen att trots att olika företeelser bara kan 

likna varandra på ett sätt, kan de skilja sig åt på många sätt. Martin uttrycker det på följande sätt: 

 

"When two cultural members agree (or disagree) on a particular interpretation of, say, a 

ritual, this is likely to be a temporary and issue-specific congruence (or incongruence). It 

may well not reflect agreement or disagreement on other issues, at other times. Subcultures, 

then, are reconceptualized as fleeting, issue-specific coalitions that may or may not have a 

similar configuration in the future. This is not simply a failure to achieve sub cultural 

consensus in a particular context; from the Fragmentation perspective this is the most 

consensus possible in any other context.” 

(Martin, J. 1992, s. 138) 

 

Allianser eller koalitioner kan enligt detta synsätt aldrig stabiliseras och förvandlas till 

subkulturer, och definitivt aldrig till enhetliga kulturer, eftersom diskurserna och deras 

huvudfrågor alltid förändras – därav bilden av fragmentering. 
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Figur 3: Integrationsmodellen 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 2002, s. 170). 
 
Integrationsmodellen visar organisationer med en gemensam kultur. Enligt den verkar kulturen 
integrerande på alla organisationens medlemmar och bildar en övergripande gemenskap. 
 
Figur 4: Differentieringsmodellen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 2002, s. 170). 
 
Differentieringsmodellen beskriver situationer där organisationen är indelad i flera klart 

definierade men olika subkulturer. Här upplever medlemmarna gemenskap inåt i sin grupp eller 

subkultur men distans till och möjligen konflikt med andra subkulturer i samma organisation. De 

är likväl medlemmar i endast en subkultur. 
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Figur 5: Fragmenteringsmodellen 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                  (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 2002, s. 170). 

 
 
Fragmenteringsmodellen beskriver en organisation där en och samma person kan vara medlem 

av flera kulturer (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 2002, s. 169). 

 
Vilken kultur man definierar sig som medlem av är beroende av ens situation. I en viss situation 

kan man känna sig som en anställd, i en annan som fackman och i en tredje som medlem av en 

samlad organisation. Det är inte ovanligt att människor är medlemmar av många olika grupper 

samtidigt. Detta tyder på att många organisationer inte lyckas genomföra socialisationsprocesser 

så som dessa har beskrivits ovan. Det kan också vara så att det är helt enkelt inte möjligt eftersom 

alla personer under loppet av sitt liv har tillägnat sig speciella kulturer som är knutna till uppväxt, 

familj, utbildning och tidigare arbetserfarenhet, som de tar med sig in i organisationen. Detta kan 

bilda grund för subkulturer och kulturell mångfald i organisationer (Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 

2002, s. 170). 
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I detta kapitel presenteras en övergripande branschhistorik, nuläge och en kort presentation av 
studieobjektet samt en sammanställning av fallstudiens resultat. 
 
5 Empiri 
 
5.1 Historik om SEB 

 
André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank år 1856 som Stockholms första 

privatbank. Banken utvecklades snabbt och kunde redan 1863 flytta in i ett nybyggt hus på Lilla 

Nygatan 27 i Stockholm. Efter ett år så anställde Stockholm Enskilda Bank kvinnor i sin tjänst. 

Banken var den första i världen som gjorde det. Samma år fick företaget konkurrens från 

Skandinaviska Kreditaktiebolaget, sedermera Skandinaviska Banken sedan 1938. 

 

Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank slogs samman till Skandinaviska Enskilda 

Banken i januari 1972. Målet var att skapa en bank som kunde möta konkurrensen från de 

internationella storbankerna. Genom denna sammanslagning fick den nya banken en väletablerad 

kundbas och goda relationer med många av Sveriges största företag. Antalet kontor uppgick vid 

denna tidpunkt till 393 kontor med 6730 anställda. SEB international bildades 1982 för att ta 

hand om storföretag och internationella verksamheter. 1976 invigdes Deutsche-Scandinavian 

Bank i Frankfurt och internationaliseringen fortsätter vidare i världen. Då bankkrisen inträffade i 

början av 1990-talet tvingades staten att gå in med garantier och kapitaltillskott till bankerna, men 

inget stöd utgick till SEB. För att banken skulle kunna erbjuda en ny form av sparande, 

fondförsäkringar så bildades Aktiv Försäkring. 

 
Kortföretaget Diners Club Nordic köptes av banken 1994 och två år senare startades bankens 

internetkontor för privatpersoner. 1997 köpte SEB försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Etableringen 

av det nya varumärket SEB skedde 1998. Banken fortsatte sin expansion genom ett köp av ABB 

Investment Management och gick sedan in som delägare i de baltiska bankerna Esti Uhispank i 

Estland, Latvijas Unibank i Lettland och Vilnius Bankas i Litauen. Enskilda Securities 

bolagiserades 1999 och samma år sålde banken Trygg Hansas sakförsäkringsrörelse och köpte 

Codan Bank. År 2000 köptes den tyska banken BFG (nuvarande SEB AG) och därmed blev SEB 

en europeisk bank. Med anledning av den ökande användningen av internet så stängde SEB 50 

kontor i Sverige. 
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I början av 2001 presenterades fusionsplaner med Föreningssparbanken, men redan i september 

samma år avbröts fusionsarbetet. Detta gjordes på grund av att ett godkännande från EU- 

kommissionen skulle kräva så stora eftergifter att värdet av fusionen skulle ha gått förlorad 

(Årsredovisning, SEB 2006). 

 

5.2 Nuläge 

 
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och 

privatpersoner. Totalt har SEB 672 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum med över 4 miljoner 

kunder varav 1,6 miljoner internetkunder. I världen har koncernen ca 18 000 anställda och är 

representerat i ett 20-tal länder. SEB:s verksamhet omfattar huvudsakligen banktjänster, men i 

Sverige och utomlands har de också en betydande livförsäkringsrörelse. SEB har i Sverige 1,9 

miljoner privatkunder och cirka 200 000 företagskunder. De har ökat sina marknadsandelar på 

flera av bankens nyckelområden. SEB är nummer ett på sparande totalt samt storföretag och 

institutioner. I SEB koncernen ingår Nordic Retail och Private Banking, Corporate och 

Institutions, SEB Asset Management, SEB Trygg Liv, SEB AG Group/German Retail och 

Mortage Banking och SEB Baltic och Poland. Divisionen Corporate och Institutions består av två 

huvudområden: Merchant Banking och Enskilda Securities. 

 

SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och 

transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunder blir nöjda och 

aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning. För att öka lönsamheten har SEB ett 

förändringsprogram som heter 3 C-programmet som innebär kostnadseffektivitet, ökad 

kundnöjdhet och utökat samarbete och inom koncernen. Detta program har resulterat i en ökad 

lönsamhet genom att kunderna har blivit mer nöjda med bankens tjänster, kostnaderna har 

minskat och medarbetarna är mer motiverade än tidigare. SEBs motto är att erbjuda en 

individuell, aktiv och utvecklande bankrelation närhelst och varhelst kunden önskar. 

 

En vision som SEB har är att vara en ledande nordeuropeisk bank, baserad på långsiktiga 

kundrelationer, kompetens och e-teknologi. Dessa mål skall uppnås med motiverade medarbetare 

och ökad samarbete mellan olika verksamheter inom SEB. Banken har i Sverige 8 460 anställda. 

Organisationen i SEB är decentraliserad. För att banken skall ha kunnig personal som kan 
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tillfredställa kundens behov så erbjuder de en intern utbildning med kompetens- och 

utvecklingsaktiviteter. De anställda har också en möjlighet till bonus varje år, på så sätt vill man 

motivera medarbetarna till att göra ett framgångsrikt arbete.  

 

SEB har vuxit såväl geografiskt som produktmässigt under de senaste tio åren. Under 2006 togs 

flera steg för att konsolidera SEB:s plattform och därmed skapa en bättre position för framtida 

vinsttillväxt. Åtgärderna omfattade satsningar på att etablera en mer integrerad bank för att göra 

det lättare för kunderna att utnyttja SEB:s erbjudanden på olika marknader. De viktigaste stegen 

gällde att: 

• Öka proaktiviteten för att möta kundernas krav. 

• Fokusera än mer på höjd produktivitet och kvalitet. 

• Förbättra kostnadseffektiviteten. 

 

Det är SEB:s ambition att bli topprankad i fråga om kundnöjdhet inom valda segment för att bli 

ledande vad gäller lönsamhet. 

 

I syfte att stärka kunderbjudanden, integrera verksamheten i koncernen och minimera dubbla 

funktioner bedrivs SEB:s verksamhet från och med den 1 januari 2007 i fyra divisioner: 

 

• Stora företag och institutioner – investment banking och andra tjänster riktade till stora 

och medelstora företag samt finansiella institutioner. 

• Kontorsrörelsen – tjänster riktade till mindre och medelstora företag samt privatpersoner i 

fem länder samt kortverksamhet. 

• Kapitalförvaltning – fond- och kapitalförvaltning samt private banking. 

• Liv – koncernens livförsäkrings- och pensionsverksamhet.  

 

SEB betjänar idag över fem miljoner privatkunder och 400 000 företag. SEB erbjuder en 

individuell, aktiv och utvecklande bankrelation närhelst och varhelst kunden önskar. Det innebär 

bland annat att banken erbjuder helhetslösningar genom att kombinera produkter och tjänster för 

att möta olika kunders behov. Kunderna kan hålla kontakt med banken dygnet runt via 
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bankkontor, internet och telefonservice. Totalt sker cirka 200 miljoner kundmöten per år i SEB-

koncernen, varav en tredjedel via internet.  

 

Sverige är alltjämt SEB:s enskilt största marknad. 2006 svarade den svenska marknaden för cirka 

hälften av koncernens rörelseresultat. I Sverige har SEB en klart ledande ställning bland 

storföretag och affärsintensiva privatpersoner med höga marknadsandelar inom exempelvis 

valutahandel, börshandel, cash management, private banking, kapitalförvaltning, fondförsäkring 

och kort (Årsredovisning, SEB 2006). 

 

5.3 SEB i Nyköping 

 

Fallstudieobjektet, SEB i Nyköping illustreras nedan med ett organisationsschema för att 

beskriva hur kontoret är uppbyggd.  

 
Totalt på kontoret finns det arton stycken anställda, varav tre chefer och femton medarbetare. 

Enkätundersökningen genomfördes bland dessa tre chefer som jobbar på privat, företag och 

marknad samt de sex medarbetarna på kundtjänstavdelningen.  

 
Figur 6. Organisationsschema för de utvalda nivåerna på SEB i Nyköping. 
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5.4 Sammanställning av enkätundersökningen på SEB i Nyköping. 

 
En enkätundersökning gjordes bland sex medarbetare på kundtjänsten och tre chefer på följande 

avdelningar: privat, företag och marknad.  

 

5.4.1 Medarbetare 
 
Antalet medarbetare på SEB:s kundtjänst i Nyköping är sex stycken. Alla har svarat på 

enkätundersökningen, vilket gör att det inte finns något bortfall i undersökningen. 

 

De flesta medarbetarna tycker att deras organisation kännetecknas av att den är målstyrd, 

kundanpassad och formell, men det finns även de som tycker att den är informell, hierarkisk, 

effektiv och karriäranpassad. Resultatet på denna fråga är väldigt varierande. Fem av sex tycker 

att företagskulturen är innovativ medan en medarbetare tycker motsatsen. Vidare tycker hälften 

att företagskulturen inte är risktagande. Övriga respondenter är neutrala i sina åskikt. Vad det 

gäller frågan om företagskulturen är teaminriktad eller inte så anser en respondent att den är 

teaminriktad, en tycker att den inte är det medan de resterande fyra anser att den är neutral. 

Hälften av medarbetarna anser att företagskulturen är individorienterad, resten är neutrala i sina 

svar. Frågan om företagskulturen är stabil genererade tre neutrala svar. Två respondenter anser att 

den inte är stabil medans en anser motsatsen, det vill säga att företagskulturen är stabil. Frågan 

om företagskulturen är flexibel ger också spridda svar, en respondent anser att företagskulturen är 

flexibel, en annan anser att den inte är det. Fyra medarbetare har gett neutrala svar. Hälften av de 

tillfrågade medarbetarna anser att det finns en stor gemenskap mellan de anställda medans den 

andra hälften är av motsatt åsikt.  

 

I frågan om stämningen på banken är formell anser hälften av respondenterna att den inte är det, 

medans en är av åsikten att stämningen är formell. Två respondenter är neutrala i sitt svar på 

denna fråga. Alla medarbetare är helt överens om att det finns tydliga mål att arbeta mot i 

organisationen. Däremot är det blandade åsikter om man känner att man tillhör en grupp som 

arbetar mot ett gemensamt mål. Majoriteten, två tredjedelar anser att man tillhör en grupp som 

arbetar mot ett gemensamt mål, en respondent anser motsatsen och en respondent har gett ett 

neutralt svar. Två tredjedelar anser även att det finns en stark företagskultur på banken och alla är 
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väl medvetna om vilka värderingar företaget står för. Två tredjedelar tycker att klimatet på 

banken är uppmuntrande och stödjande. Resultatet är detsamma på frågan om klimatet är 

avslappnat och trivsamt. Fem av sex anser att klimatet inte är stelt och regelstyrt. Det är endast en 

respondent som anser att klimatet är stelt och regelstyrt. Att det finns en gemensam kultur i 

organisationen anser fyra av sex. Övriga två tycker motsatsen. De fyra som tycker att det finns en 

gemensam kultur på arbetsplatsen beskriver kulturen på SEB i Nyköping som informell, 

serviceinriktad, affärsinriktad och att det är roligt på arbetsplatsen. De anser även att det finns en 

stark säljkultur med tydliga roller och uppföljning samt att det finns stöd med centrala system och 

metoder och decentraliserat ansvar i arbetsutförandet på varje enhet i organisationen. Det är fyra 

stycken som valde att ge synpunkter och det är tre som avstod från att kommentera sina svar 

eftersom de inte håller med om att det finns en gemensam kultur på banken. Vidare tycker en på 

kundtjänsten att de har en integrerad kultur och resten tycker att kulturen är differentierad. I 

frågan som gäller vilka kulturella nivåer som existerar på arbetsplatsen kom det fram att det är 

både artefakter samt värderingar och normer, dock med betoning på värderingar och normer. Fem 

av sex tycker att de existerande kulturelle nivåerna är värderingar och normer medan en tycker att 

det är artefakter. På frågan om det finns en eventuell subkultur/subkulturer på 

kundtjänstavdelningen enligt de anställda själva och i sådana fall vilken/vilka typer av den så 

blev resultatet att subkulturen på avdelningen är självständig. Övriga synpunkter på 

enkätundersökningen är att alla tyckte att den var bra men att vissa frågor var svåra att förstå. Det 

fanns önskemål om enklare språk på vissa frågor. Enkätens resultat finns som korstabeller i 

bilaga 2. 

 

5.4.2 Chefer 
 

Avdelningscheferna på SEB i Nyköping vilka är tre stycken till antalet svarade alla på enkäten 

vilket gjorde att inget bortfall uppstod. 

 

Cheferna anser att organisationen kännetecknas av att den är informell och målstyrd, 

kundanpassad men även att den är formell. En chef anser att företagskulturen är innovativ 

medans en anser motsatsen och den tredje har en neutral åsikt i denna fråga. Enligt cheferna är 

företagskulturen inte risktagande. Åsikten om kulturen är teaminriktad varierar, alla har olika 

åsikter i frågan. Två av tre anser dock att kulturen är individorienterad. Två av tre respondenter är 
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neutrala i sitt svar om företagskulturen är stabil. En respondent anser dock att den är stabil. 

Samma resultat återfinns i frågan om kulturen är flexibel. Ingen av cheferna ger någon klar åsikt 

om det finns en stor gemenskap bland medarbetarna. De är neutrala i sina svar. De är även 

neutrala i sina svar vad det gäller frågan om det är en formell stämning på arbetsplatsen. De är 

dock helt överens om att det finns tydliga mål att arbeta mot på kontoret i Nyköping och de 

känner alla att de tillhör en grupp som arbetar mot gemensamma mål samt att företagskulturen är 

stark. Likväl anser alla tre att de är medvetna om vilka värderingar som företaget står för. 

 

Angående frågorna om klimatet på företaget är uppmuntrande och stödjande samt avslappnat och 

trivsamt så anser alla att klimatet är både uppmuntrande och stödjande samt avslappnat och 

trivsamt. Två av tre chefer anser inte att klimatet på företaget är stelt och regelstyrt. Den tredje 

respondenten anser dock motsatsen. Angående frågan om det finns en gemensam kultur så tyckte 

två stycken att det finns en gemensam kultur på banken och en att det inte gjorde det. De som 

svarade att det finns en gemensam kultur på banken kommenterade vidare att kulturen är ”ONE 

SEB” och att det ska vara kundens bästa under tydliga lönsamhetskrav. Den som svarade nej, 

avstod från att kommentera sitt svar. Två av tre chefer anser att företagskulturen är differentierad. 

En chef anser emellertid att den är integrerad. Frågan om vilka kulturella nivåer som existerar på 

arbetsplatsen gav tre olika svar. En respondent anser att det är artefakter, den andra anser att det 

är värderingar och normer och den tredje att det är grundläggande antaganden och uppfattningar. 

Angående subkulturen så anser två av tre att den är självständig och en respondent anser att 

subkulturen är stärkande. Cheferna hade inga övriga kommentarer på undersökningen. 

 
I detta kapitel presenteras analysen av enkätundersökningen med utgångspunkt från den 
teoretiska referensramen. 
 
6 Analys 
 
I Scheins modell är det de grundläggande antaganden och uppfattningarna som utgör kärnan och 

tas för givna i en organisationskultur. Dessa är mycket svåra att analysera då de kräver mycket 

tolkning och djupgående studier. Ett sätt att undersöka dessa grundläggande antaganden är att se 

om organisationen präglas av individualism eller kollektivism. Genom att studera figur 7-9 nedan 

så bekräftar enkätens resultat att dessa grundläggande antaganden är svåra att analysera då det är 
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splittrade resultat på alla frågor vare sig det gäller om företagskulturen är teaminriktad, 

individorienterad eller om det finns en stor gemenskap mellan de anställda. 

 
Figur 7. Resultat fråga 7. Uppfattning om företagskulturen är teaminriktad eller inte. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 1 4 1 

Chefer 1 1 1 
Totalt 2 5 2 

 
Figur 8. Resultat fråga 8. Uppfattning om företagskulturen är individorienterad. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 3 3 0 

Chefer 2 1 0 
Totalt 5 4 0 

 
Figur 9. Resultat fråga 11. Uppfattning om det finns en stor gemenskap mellan de anställda. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 3 0 3 

Chefer 0 3 0 
Totalt 3 3 3 

 
Även om oenighet råder om organisationskulturen präglas av individualism eller kollektivism så 

är respondenterna dock helt ense om att man vet vilka värderingar och normer som företaget står 

för vilket figur 10 visar. Dessa värderingar och normer som är den mittersta av Scheins 

kulturnivåer utgör grunden för organisationens medlemmar och deras bedömningar av vad som är 

rätt och fel. En högre grad av medvetenhet krävs av organisations medlemmar för att kunna följa 

organisationens värderingar och normer. 

  
Figur 10. Resultat fråga 16. Uppfattning om man vet vilka värderingar företaget står för. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 6 0 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 9 0 0 
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Att respondenterna är väl medvetna om SEB:s värderingar och normer framkommer tydligt i 

fråga nummer 13 där det eniga svaret är att det finns tydliga mål att arbeta mot i företaget. Se 

figur 11 nedan. Värderingar innebär även att organisationens medlemmar intresserar sig för 

sociala principer och mål.  

 
Figur 11. Resultat fråga 13. Uppfattning om det finns tydliga mål att arbeta mot i företaget. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 6 0 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 9 0 0 

 

Vad det gäller artefakter eller symboler som är den översta kulturnivån i Scheins modell så finns 

det ingen primär data för att analysera detta. Artefakter kan beskrivas som materiella produkter 

som är synliga och som speglar organisationens identitet. Men genom att studera sekundärdata så 

som till exempel årsredovisning och hemsida så kan man se att stor vikts läggs på till exempel 

logotypen. Artefakter är av stor vikt då de är synliga och kräver lite tolkning. 

 

Här nedan följer analysen av studiens resultat utifrån de amerikanska organisationsforskarna 

Joanne Martin och Debra Meyerson’s teori om integration, differentiering och fragmentering. 

Majoriteten på SEB i Nyköping är överens om att företagskulturen är differentierad vilket innebär 

att det bildas olika subkulturer på olika avdelningar som kan antingen stödja eller motarbeta den 

gemensamma kulturen eller till och med vara oberoende. I studien har vi kommit fram till att det 

finns en subkultur som är självständig på kundtjänstavdelningen som stärker och stödjer den 

gemensamma företagskulturen. I vår studie har vi hierarkiska förhållanden där olika nivåer 

studeras. Nivåerna som studeras är chefer på tre olika avdelningar, privat, företag och marknad 

samt medarbetarna med urval på kundtjänstavdelningen. Tanken var att se om det finns skillnader 

på olika nivåer och avdelningar men fann att det existerade mest likheter. Både chefer och 

medarbetare är överens angående företagskulturen på SEB i Nyköping. Det fanns svar på 

enkätundersökningen där en och annan tyckte annorlunda men majoriteten är helt klart överens 

om att företagskulturen är differentierad inom hela organisationen och att subkulturen är 

självständig. Att en subkultur är självständig innebär att den håller fast vid sina egna oberoende 

värderingar, parallellt med de dominerande värderingar som den övergripande kulturen rymmer. 
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Detta säger oss att den stödjer den gemensamma företagskulturen. En tredje del av de tillfrågade 

anser dock att kulturen är integrerad, vilket innebär att den är enhetlig och gemensam. 

Majoritetens åsikt att organisationskulturen är differentierad på kontoret i Nyköping. Annars är 

den allmänna uppfattningen på SEB-koncernen inom landet och utomlands är att kulturen är 

integrerad (Årsredovisning, SEB 2006).  

 

Angående subkulturen så anser två tredjedelar av respondenterna att den är stärkande vilket 

innebär att den ger ett starkt och entusiastiskt stöd till de dominerande värderingarna. Även detta 

svar ger oss en uppfattning om att förekomsten av subkultur på SEB i Nyköping är både 

självständig och stärkande och bidrar till den gemensamma uppfattningen om ett ”ONE SEB” 

som de själva uttryckte det. Företagskulturen både stärks och påverkas av den befintliga 

subkulturen hos medarbetarna på kundtjänstavdelningen och bland de tillfrågade cheferna. Det 

finns naturligtvis flera subkulturer i organisationen och vi kan anta att de är antingen stärkande 

eller självständiga bland personalen på SEB i Nyköping. Det är en speciell anda som man kan 

utläsa utifrån undersökningen som säger att de gör allt de kan för att utveckla och stärka sin 

kultur och jobba mot nöjda och tillfredställda kunder och medarbetare. Företagskulturen sätter 

sina spår både internt och externt. Detta är vad vi kan tolka utifrån enkätens resultat. Vår egen 

tolkning sammanfaller med deras svar. Vi anser att subkulturen på SEB i Nyköping är 

självständig och att den bidrar till att den gemensamma kulturen i organisationen växer. 

 

Här nedan illustreras våra tolkningar med ett antal korstabeller. Alla korstabeller som har 

informativt syfte, finns med i bilaga 2.  

 
Figur 12. Resultat fråga 15. Uppfattning om det finns en stark företagskultur i organisationen. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 4 2 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 7 2 0 

 

29 
 



Figur 13. Resultat fråga 16. Uppfattning om man vet vilka värderingar företaget står för. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 6 0 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 9 0 0 

 
Figur 14. Resultat fråga 20. Finns det en gemensam kultur på ditt företag? 
 

Avdelning Ja Nej 
Kundtjänst 4 2 

Chefer 2 1 
Totalt 6 3 

 
 
Figur 15. Resultat fråga 22. Vilken typ av företagskultur anser Du att Din organisation har? 

 
Avdelning Integrerad Differentierad Fragmenterad Ej svar 
Kundtjänst 2 3 0 1 

Chefer 1 2 0 0 
Totalt 3 5 0 1 

 

Figur 16. Resultat fråga 23. Vilka kulturella nivåer anser Ni att det existerar på arbetsplatsen? 

 

Avdelning Artefakter 
Värderingar 
och normer 

Grundläggande 
antaganden och 
uppfattningar Ej svar 

Kundtjänst 1 4 0 1 
Chefer 1 1 1 0 
Totalt 2 5 1 1 

 
 
Figur 17. Resultat fråga 24. Vilken typ av subkultur (om den finns) anser Ni att det finns på arbetsplatsen? 

 
Avdelning Stärkande Motkultur Självständig Ej svar 
Kundtjänst 1 0 4 1 

Chefer 1 0 2 0 
Totalt 2 0 6 1 
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I detta kapitel presenteras uppsatsförfattarnas slutsatser. 
 

7 Slutdiskussion 
 

En av de lättaste metoderna för att bedöma en företagskultur och subkultur är att helt enkelt 

observera vardagliga skeenden i den grupp och organisation som man tillhör som om man vore 

en främling, det vill säga att man går in i rollen som socialantropolog. De karaktäristiska drag hos 

organisationen man på så vis studerar kommer att uppenbaras efter hand, i takt med att man blir 

allt mer medveten om vilket samspelsmönster som finns i grupperna, vilket språk som används, 

vilka bilder och teman som dyker upp i diskussioner samt vilka ritualer man ägnar sig åt i 

vardagen. Vi har inte haft den möjligheten på grund av begränsade resurser samt är det svårt att 

göra en så pass djupt studie. Med förståelse för ovanstående och med det resultat som vi har fått 

utifrån vår studie drar vi följande slutsatser. 

För respondenterna i undersökningen kan det vara svårt att beskriva subkulturen inom det egna 

området, då de är mitt uppe i den vilket gör att de agerar och tänker utan att reflektera djupare 

över varför de gör eller säger något på ett visst sätt. Ändå tycker vi att de har gjort ett fantastiskt 

jobb med att besvara frågorna som gav oss möjlighet till en bra analys och att få svar på 

problemformulering samt att vi kunde uppnå det uppsatta syftet med undersökningen. Vi kan inte 

till 100 % se utifrån den genomförda enkätundersökningen om subkulturen har inverkan på den 

gemensamma företagskulturen. Vi kan bara anta utifrån våra respondenters svar att den stärker 

den gemensamma företagskulturen på SEB i Nyköping. Vi skulle ha gjort observationer eller 

intervjuer på banken för att veta säkert.  

 

Med den bakgrund som ges utifrån den sekundära datan kan vi nu se att den överensstämmer 

ganska bra med den verkliga undersökningen och att man kan dra paralleller mellan teori och 

verklighet vilket är intressant att se. Värderingar och normer som SEB i Nyköping och SEB-

koncernen allmänt står för har en gemensam kulturell anda. Man kan se detta utifrån resultatet 

och den teoretiska bakgrunden. Alla kämpar mot en starkare företagskultur på SEB som strävar 

efter att förbättra medarbetarnas position och bidrar till ökning av nöjda kunder. Även om 

enkätundersökningen inte är tillräckligt omfattande ger den ändå en bra bild av vilken 

företagskultur SEB i Nyköping har och vad de strävar efter att uppnå. Man kan klart se en 
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existerande subkultur, i detta fall på den avdelning som vi valde att fördjupa oss i. Annars kan 

man anta att det finns flera olika subkulturer på olika avdelningar som stärker och inte motarbetar 

den gemensamma företagskulturen. Något att ha i åtanke är att subkultur kan betraktas som något 

relativt i förhållande till den övergripande gemenskapen och att en kultur som fungerar bra i en 

organisation inte behöver fungera på samma sätt i en annan organisation. En subkultur på en 

avdelning behöver inte se likadan ut på en annan avdelning.  

 

Undersökningens slutsats kan naturligtvis omprövas och kritiseras men vi skulle vilja påstå att 

om man gör om samma studie så skulle man komma fram till liknande slutsatser med diverse 

avvikelser, beroende på hur studien avgränsas och hur populationen ser ut. Huvudsaken är att 

SEB har en stark organisationskultur med olika subkulturer som utvecklar den mot en positiv 

riktning. Skulle detta vara fel, skulle de inte uppvisa de siffror och resultat (Årsredovisning, SEB 

2006) som de gör. En stark företagskultur är avgörande för organisationens lönsamhet och 

framgång på världsmarknaden och SEB har klart och tydligt visat att de är en stark konkurrent att 

räkna med. 

 

Slutligen vill vi säga att vi har lyckats att besvara vår problemformulering. Självklart påverkas 

den gemensamma företagskulturen på SEB i Nyköping av en eventuell subkultur vilket är 

självständig i vårt fall och som bidrar till ”ONE SEB”. Vi har uppnått vårt syfte samt besvarat 

delsyfte och frågeställningar. Vi fann att företagskulturen är differentierad på SEB i Nyköping 

och att subkulturen är självständig både bland medarbetarna på kundtjänsten och cheferna på 

privat, företag och marknad. 

 

Intervjuer skulle självklart ge mer och det kan vi med facit i hand rekommendera till de som 

skulle vilja fortsätta studera subkultur/subkulturer inom olika organisationer. 
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9 Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 

 
Vi är studenter på Södertörns högskola och skriver nu vår С-uppsats i företagsekonomi om 
företagskultur. Vi är tacksamma om Ni vill vara vänliga och svara på dessa frågor. 
 
 
1. Kön:  Man  Kvinna  
 

2. Födelseår: ……………… 
 

3. Vilken befattning har du? 
 
    Chef  

    Anställd  

 

4. Vad tycker du kännetecknar din organisation?  Välj 3 st alternativ. 

      Hierarkisk (toppstyrd)     

      Målstyrd       

      Kundanpassad   

      Karriärutvecklande     

      Effektiv    

      Formell (byråkratisk)   

      Informell (öppen, ledig)  

Hur väl överensstämmer dessa påståenden med Er uppfattning om företagskulturen på Ert 
företag? Ringa in siffran som bäst stämmer överens med Er åsikt. 
(Skala 1-5, där 1=stämmer inte alls och 5=stämmer helt och hållet)        
 

 5. Företagskulturen är innovativ  

  
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

6. Företagskulturen är risktagande 

 

              Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 
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7. Företagskulturen är team-inriktad 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

8. Företagskulturen är individorienterad 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

9. Företagskulturen är stabil 
 

Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

10. Företagskulturen är flexibel  

    
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

11. Det finns en stor gemenskap mellan de anställda 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

12. Det är en formell stämning på arbetsplatsen 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

13. Det finns tydliga mål att arbeta mot i företaget 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 

14. Jag känner att jag tillhör en grupp som arbetar mot ett gemensamt mål 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 
15. Det finns en stark företagskultur i organisationen 
 

Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 
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16. Jag vet vilka värderingar företaget står för 

 
Inte alls     1        2        3         4         5     Mycket väl 

 
17. Är klimatet på företaget uppmuntrande och stödjande?  
     
     Ja  

     Nej  
   
18. Är klimatet på företaget avslappnat och trivsamt?   
  
     Ja  

     Nej  

 
19. Är klimatet på företaget stelt och regelstyrt?    

 
     Ja  

     Nej  

 
20. Finns det en gemensam kultur på Ditt företag? 

 
     Ja  

     Nej  

 

21. Om ja, hur skulle du beskriva den gemensamma kulturen med egna ord? 
      Om nej, hoppa till fråga nummer 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Vilken typ av företagskultur anser Du att Din organisation har? 
 

      Integrerad    

      Differentierad   

      Fragmenterad  
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23. Vilka kulturella nivåer anser Ni att det existerar på arbetsplatsen?  

      Flera svarsalternativ är möjliga. 
 
      Artefakter       
      (synlig nivå, kräver lite tolkning)     
   

      Värderingar och normer    
      (högre grad av medvetenhet, kräver mer tolkning)   
 

      Grundläggande antaganden och uppfattningar   
      (osynlig nivå som tas för given, kräver mycket tolkning)   

 
24. Vilken typ av subkultur (om den finns) anser Ni att det finns på arbetsplatsen? 
 
     Stärkande      
     (som ger ett starkt och entusiastiskt stöd till de dominerande värderingarna)    
 

     Motkultur       
     (som ifrågasätter de dominerande värderingarna i en större kultur som de är en del av)  

 

     Självständig       
     (som håller fast vid sina egna, oberoende värderingar, parallellt med de dominerande värderingar som den 

       övergripande kulturen rymmer)  

 
25. Här kan Ni skriva ner övriga kommentarer om undersökningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Ni har några frågor om undersökningen, vänligen kontakta antingen Linda eller Anna. 
 
Anna Epelbaoum, epelbaoum_234@yahoo.se , 073-671 26 81 
Linda Wigersjö, linda01.wigersjo@student.sh.se, 073-700 62 92 
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9.2 Bilaga 2 

 
Diagram 1. Visar resultat fråga 1 och 3. kön, och befattning. 
 
Av nio tillfrågade respondenter var två män och sju kvinnor.  

 
 
Korstabeller kan användas när man vill se om det finns ett samband mellan två eller flera 

egenskaper i ett stickprov eller om de är oberoende. Detta kallas för ett oberoende test.  

 
Korstabell 1. Resultat fråga 4. Välj tre alternativ som kännetecknar din organisation 
  
Avdelning Hierarkisk Mål-

styrd 
Kund- 

anpassad 
Karriär-

utvecklande 
Effektiv Formell Informell Ej 

svar

Kundtjänst 3 6 4 1 1 2 1 0 
Chefer 0 3 1 1 0 1 2 1 
Totalt 3 9 5 2 1 3 3 1 

 
 
Korstabell 2. Resultat fråga 5. Uppfattning om företagskulturen är innovativ eller inte 
 

Avdelning Ja Neutral Nej Ej svar 
Kundtjänst 5 1 0 0 

Chefer 1 1 0 1 
Totalt 6 2 0 1 
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Korstabell 3. Resultat fråga 6. Uppfattning om företagskulturen är risktagande eller inte 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 0 3 3 

Chefer 0 0 3 
Totalt 0 3 6 

 
Korstabell 4. Resultat fråga 7. Uppfattning om företagskulturen är team-inriktad eller inte 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 1 4 1 

Chefer 1 1 1 
Totalt 2 5 2 

 
Korstabell 5. Resultat fråga 8. Uppfattning om företagskulturen är individorienterad 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 3 3 0 

Chefer 2 1 0 
Totalt 5 4 0 

 
Korstabell 6. Resultat fråga 9. Uppfattning om företagskulturen är stabil 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 1 3 2 

Chefer 1 2 0 
Totalt 2 5 2 

 
Korstabell 7. Resultat fråga 10. Uppfattning om företagskulturen är flexibel 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 1 4 1 

Chefer 0 2 1 
Totalt 1 6 2 
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Korstabell 8. Resultat fråga 11. Uppfattning om det finns en stor gemenskap mellan de anställda 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 3 0 3 

Chefer 0 3 0 
Totalt 3 3 3 

 
Korstabell 9. Resultat fråga 12. Uppfattning om det är en formell stämning på arbetsplatsen 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 1 2 3 

Chefer 0 3 0 
Totalt 1 5 3 

 
Korstabell 10. Resultat fråga 13. Uppfattning om det finns tydliga mål att arbeta mot i företaget 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 6 0 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 9 0 0 

 
Korstabell 11. Resultat fråga 14. Uppfattning om att tillhöra en grupp som arbetar mot ett gemensamt mål 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 4 1 1 

Chefer 3 0 0 
Totalt 7 1 1 

 
Korstabell 12.  Resultat fråga 15. Uppfattning om det finns en stark företagskultur i organisationen 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 4 2 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 7 2 0 

 
Korstabell 13.  Resultat fråga 16.  Uppfattning om man vet vilka värderingar företaget står för. 
 

Avdelning Ja Neutral Nej 
Kundtjänst 6 0 0 

Chefer 3 0 0 
Totalt 9 0 0 
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Korstabell 14.  Resultat fråga 17. Är klimatet på företaget uppmuntrande och stödjande? 
 
 

Avdelning Ja Nej  
 

 
Kundtjänst 4 2 

Chefer 3 0 
 Totalt 7 2 
 
Korstabell 15.  Resultat fråga 18. Är klimatet på företaget avslappnat och trivsamt? 
 

Avdelning Ja Nej 
Kundtjänst 4 2 

Chefer 3 0 
Totalt 7 2 

 
Korstabell 16.  Resultat fråga 19. Är klimatet på företaget stelt och regelstyrt? 
 

Avdelning Ja Nej 
Kundtjänst 1 5 

Chefer 1 2 
Totalt 2 7 

 
Korstabell 17.  Resultat fråga 20. Finns det en gemensam kultur på ditt företag? 
 

Avdelning Ja Nej 
Kundtjänst 4 2 

Chefer 2 1 
Totalt 6 3 

 
Korstabell 18.  Resultat fråga 22. Vilken typ av företagskultur anser du att Din organisation har? 
 

Avdelning Integrerad Differentierad Fragmenterad Ej svar 
Kundtjänst 2 3 0 1 

Chefer 1 2 0 0 
Totalt 3 5 0 1 

 
Korstabell 19.  Resultat fråga 23. Vilka kulturella nivåer anser Ni att det existerar på arbetsplatsen? 
 

Avdelning Artefakter 
Värderingar 
och normer 

Grundläggande 
antaganden och 
uppfattningar Ej svar 

Kundtjänst 1 4 0 1 
Chefer 1 1 1 0 
Totalt 2 5 1 1 
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Korstabell 20.  Resultat fråga 24. Vilken typ av subkultur (om den finns) anser Ni att det finns på 
arbetsplatsen? 
 

Avdelning Stärkande Motkultur Självständig Ej svar 
Kundtjänst 1 0 4 1 

Chefer 1 0 2 0 
Totalt 2 0 6 1 
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